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Србија у топ три по онлајн радницима 
Б. Царановић  
 

Више запослених на светској мрежи само у Румунији и Украјини. У региону 20.000 
фриленсера странцима продаје знање 
СВЕ већи број младих, високообразованих људи у Србији се запошљава на дигиталном 
тржишту. Процењује се да је у нашем региону чак 20.000 радника који зарађују посредством 
интернета. Они на глобалним платформама углавном пружају услуге из сектора 
информационих технологија, софтверске, креативне индустрије. Они, рецимо, израђују веб-
сајтове, одржавају социјалне мреже, преводе, подучавају, пишу... 
Према прошлогодишњем индексу онлајн рада и подацима Светске банке из 2015. године, 
Србија је у првих 20 земаља по броју запослених посредством интернета. Поједина 
истраживања чак показују да је, уз Украјину и Румунију, сврставају у топ три земље Европе по 
дигиталном раду. 
Да је просечан српски радник на интернету мушкарац стар 33 године који живи у престоници и 
зарађује просечно 1.000 долара месечно, показала је недавна анкета Центра за истраживање 
јавних политика. На овом тржишту, запослени сами налазе посао, немају шефа над главом, 
лишени су мобинга и протекције. Продају искључиво своје знање. С друге стране, нису у 
систему социјалне заштите, па морају сами да брину о доприносима за осигурање. 
АНКЕТАИСТРАЖИВАЊЕ смо започели у оквиру новог програма “Србија у дигитално доба: 
Будућност рада” - каже Јелена Шапић из Центра за истраживање јавних политика. - У анкети је 
учествовало 228 испитаника, подједнако мушкараца и жена. 
- О дигиталном раду се много прича, док имамо мало сазнања о социо-економском положају 
тих радника у друштву - каже Јелена Шапић, из Центра за истраживање јавних политика. 
Према речима наше саговорнице, већина клијената, понуђача послова на платформама, за које 
раде и наши људи, налази се у Америци, Британији и Индији. 
- Радници из Србије који су запослени на интернету, четвртина њих ради на две или више 
платформи, а две трећине испитаника има сталне клијенте - каже Шапићева. - Најчешће имају 
завршене основне, мастер или докторске студије, што је тренд и у земљама Европске уније. 
Трећина испитаника поседује вештине у области развоја софтвера и технологије, потом следи 
29 одсто оних који преводе и пишу, док 22 одсто нуди креативне услуге и услуге у области 
мултимедија. Има простора да се ова сфера рада шири у будућности, да јој приступе и старији, 
као и, рецимо, правници, лекари, економисти, пишући стручне текстове. 
 
Жене углавном раде у областима које су традиционално обележене као женске - превођење, 
писање и предавање. Главни мотиви за укључивање у онлајн рад и мушкараца и жена је жеља 
да раде боље плаћене послове и да зараде додатни новац, јер нису могли да пронађу 
“регуларно” радно место. Вреднују и флексибилност и слободу које им овакав посао нуди. 
- Завршавам студије на Факултету организационих наука и на платформи “Фриленсер” радим у 
креативној индустрији - каже Београђанка С. В. (23). - Углавном израђујем веб-сајтове, а иако је 
ми је у почетку овај посао био као хоби, све више мислим да ће то бити мој главни посао. Брине 
ме, међутим, што држава овај вид пословања не препознаје као уносан, што не уведе порезе и 
што нам не пружа подршку. Будући да се послодавац налази ван земље, већина нас води се као 
консултант и фриленсер, па су доприноси и осигурање наша брига. 
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ИТ СЕКТОР БОЉЕ ПЛАЋЕН 
ДОДАТНА зарада била је мотив за 28 одсто испитаника, а њих 12 процената није могло да 
пронађе други посао. Просечна бруто зарада мушкараца је 1.000 долара, а жена 217 долара 
недељно. Само осам одсто жена и 11 одсто мушкараца зарађује више од 1.000 долара недељно. 
Боље су плаћени послови из области ИТ индустрије од превођења, подучавања и писања. 
 

"Тигар" измакао раљама стечаја 
Витомир Ћирић  
 

После седмогодишње агоније, пред пиротском фабриком извеснија будућност уз 
иностране партнере и већи извоз 
ПОСЛЕ седмогодишње финансијске и сваке друге агоније, за компанију АД "Тигар" у Пироту, 
стижу бољи дани. Највећа српска и једна од највећих европских фабрика гуме у којој се 
производи све - од опанака, спортске и заштитне обуће, до авионских резервоара за гориво, 
повратила је поверење партнера и консолидовала пословање. Полако, али сигурно, враћа се 
сарадњи са старим и новим купцима, међу којима има и оних који су заинтересовани за 
стратешке облике повезивања. Своју пословну шансу овде су недавно видели и представници 
немачке компаније "Рејн солушнс". 
Уз мукотрпан рад запослених и руководства, разумевање и подршку државе, "Тигар" ће 
опстати, оцењује генерални директор Владимир Илић. 
- Период за нама је стварно мукотрпан. Захваљујући држави, која је након конверзије 
потраживања постала акционар са око 60 одсто власништва, успешно се спроводи такозвани 
УППР у који смо доспели након дуга из 2013. од око 50 милиона евра - каже Илић, који је на 
место директора именован пре 14 месеци. - Дуговања су гушила компанију, запослени су 
штрајковали због нередовних плата, а поједини партнери "прогласили нас мртвима". Претио је 
стечај и да компанија са око 1.500 радника буде ликвидирана. 
Илић додаје да је у протеклих годину дана све било подређено производњи, а уз два социјална 
програма из фирме је отишло око 300 непроизводних радника. Остали примају редовне и 
солидне зараде. Све делатности које нису директно везане за производњу се полако гасе, а 
подаци кажу да је производња знатно порасла, као и извоз који износи око 6,2 милиона евра. 
- Наши кључни купци који повећавају наруџбине су "Бернер", "Декатлон", "Јакобсен Илсе"... 
На међународном тендеру смо добили и послове производње заштитних чизама за армију 
Финске и ватрогасце Хонгконга, што довољно говори о квалитету производа. Тренутно смо 
највећа фабрика за производњу гумене и заштитне обуће у Европи и многи су то препознали 
као предност - истиче Илић и додаје да је "Тигров" опанак постао и модни детаљ креаторке 
Верице Ракочевић, али је и једна количина доспела до Јапанаца који су се одушевили. 
 
У фабрици "Техничка гума" се производи палета од око 5.000 артикала: од лопти за кошарку, 
до авионских резервоара за гориво. Ту су и други наменски производи од рециклиране гуме, 
као што су подови, балистички блокови и мноштво делова за ауто-индустрију и руднике. У 
фабрикама велику пажњу поклањају очувању животне средине и то не само прерадом старих 
гума и рециклата. Ту су и такозвани нерањиви потпорни точкови за гусеничаре, па је отуда 
компанија интересантна и за "Југоимпорт СДПР" и наше Министарство одбране. 
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ВИСОКЕ ОЦЕНЕ ЗА ЗАШТИТУ 
МЕЂУНАРОДНЕ оцењивачке куће, пре неколико дана су компанију "Тигар" сврстале у класу 
"Б", када је реч о заштити на раду и највишом оценом "А", која се односи на права радника. 
Оцену су захтевали пословни партнери из западноевропских земаља, који не послују са 
предузећима која не поштују права и заштиту радника. Ова оцена је и нека врста препоруке за 
сарадњу са Пироћанцима. 
 

 
 

ВЕЛИКО ИСТРАЖИВАЊЕ "БЛИЦА" Ако живите у Србији ова 
НЕСРЕЋНА СУДБИНА ЧЕКА МНОГЕ од вас 
Андриана Јанковић 
 
У Србији живе 1.770.202 старије особе, од којих је свака трећа испод руба сиромаштва. Не треба 
бити врстан математичар да би се дошло до поражавајућег резултата - чак пола милиона 
старих има месечна примања испод сваког минимума. 
Мало је старих који се могу похвалити добрим здрављем, материјалним статусом, животом у 
складним породичним односима. А у нашој земљи, нажалост, не постоји култура старења. 
Живимо у друштву које је потпуно окренуто младима, а дух и тело који у том, популистички 
речено, трећем добу подсећају на машинерију која је зарђала, не могу да прате такво убрзање. 
- Старије особе се маргинализују, гурају у страну и не користе се у довољној мери ресурси у 
знању и искуству које они имају. Док имају новца и других материјалних вредности да дају 
млађима, добри су, а када то више не могу или немају, онда нам не ваљају. Добри су док 
помажу млађима у кућним пословима, док обрађују земљу око викендица и доносе намирнице 
са ње, а када се разболе, онда је ситуација, у не малом броју случајева, потпуно другачија - каже 
за „Блиц“ Надежда Сатарић, из удружења „Снага пријатељства“ које помаже социјално 
угроженим категоријама становништва. 
ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ 
Није необично и несвакидашње то да старије особе одлазак у пензију доживљавају као прекид 
нормалног живота. Посебан проблем имају стари људи који изађу из радне активности, а 
немају никакав хоби. За нови период у животу они улазе потпуно неприпремљени. 
- Иако често док раде кажу да једва чекају да оду у пензију, чињеница је да се прекидом радног 
односа њихово животно функционисање драматично мења. Посебно код оних који немају 
другу врсту окупације - објашњава за „Блиц“ клинички психолог Александра Јанковић. 
Одласком у пензију, старије особе рачунају да ће ући у мирнији период живота, да би се касније 
ипак суочили са приличном изолованошћу и усамљеношћу. Јер, телефон који је доскоро 
звонио због радних обавеза више не звони, кога год да позову, тај неко је заузет... 
- Деца имају своја очекивања, која се, нажалост, своде на то да их стари родитељи што мање 
оптерећују. Ситуација је гора ако је брачни партнер одсутан, или преминуо. Тада наступа веома 
депресивна ситуација, која може да резултира правом депресијом - прича Јанковићева. 
УЗРАСНА ДИСКРИМИНАЦИЈА 
Они који имају добра примања, који су материјално ситуирани а имају стабилне породичне 
односе и друге социјалне релације а успут их и здравље добро служи, они имају добар квалитет 
живота или бар све услове да квалитетно живе. Ипак, то код већине није случај. 
- Најчешће се старији жале на лош материјални положај и немогућност да себи приуште 
нормалне услове за достојанствен живот у старости. Они који живе сами жале се на 
усамљеност. Нису успели да очувају старе социјалне везе и контакте или да створе нове ако 
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драге особе нису више међу њима, а чланови шире породице су расути по свету или на другим 
локацијама у Србији, у потрази за бољим животом - објашњава Надежда Сатарић. 

  
Задовољавајући третман у друштву, према мишљењу социјалног психолога Весне Томић, за 
стару особу значи помоћ на сваком нивоу (физичка, новчана, здравствена...), али подразумева 
и стрпљење и топлину, позитивну емоцију према њима. 
- С једне стране, домови за старе представљају олакшицу, јер у тим установама старе особе 
добијају сву медицинску негу и помоћ, међутим, у та четири зида, стари не могу да добију 
топлину и љубав - сматра Томићева. 
Одсуство материјалних могућности доводи дотле да ти људи не могу да, попут Американаца, 
иду на крстарења, путовања, па им и одлазак у бању представља луксуз... Стога је важно, сматра 
психолог Александра Јанковић, направити кампању против узрасне дискриминације. 
- Треба вратити социјално поштовање, тако да особа која је врсни стручњак, без обзира што је у 
пензији, може негде да нађе своје место или да буде испоштована - прича Александра. 
ИЗМЕШТАЊЕ ИЗ РУТИНЕ 
Одласком у пензију, старе особе се измештају из своје рутине. И то им веома тешко пада. Још 
ако (због болести или породице у другом граду) морају да буду смештени у дом за старе, 
свакодневица им постаје још тежа. Смештај у државним домовима могу да користе ако лично 
они, или њихова породица, нису у могућности да на други начин организују збрињавање у 
кућним условима. У приватне домове могу да се сместе ако имају новца. 
- Свако измештање из рутине за старе људе је много тешко. То је јако лично јер уз доживљај да 
их је породица можда одбацила, посебно у традиционалним срединама, у мањини су они код 
којих постоји могућност да дом доживе као место где су окружени себи сличнима - објашњава 
клинички психолог Александра Јанковић. 
А оно што се јако често јавља, истиче социјални психолог Весна Томић, јесте да када се старе 
особе пребаце у институције (болнице или домове), врло често упадају у деменцију. 
- Збуњени су, не знају шта се дешава... Без обзира да ли је деменција пре тога била изражена 
као медицински проблем или није, долази до збуњивања. Неки се из те деменције извуку, али 
многи, нажалост, тамо остану - искрена је Весна Томић. 
Домове за смештај користи око 15.000 - 16.000 старијих на нивоу једне године. 
- Капацитети у државним установама за смештај одраслих и старијих су око 9.000 места у 42 
државне установе, а око 4.000 места у око 120 приватних лиценцираних приватних установа. 
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Укупни капацитети за смештај старијих су за испод један одсто, а према проценама, потребе су 
за око два до три одсто старијих - подсећа Надежда Сатарић. 
Услуге геронтодомаћица користи тек нешто више од 15.000 старијих у 120 локалних 
самоуправа у Србији. Нажалост, више их има у градским него у сеоским срединама, мада 
недовољно и у једним и другим. 
- На територији града Београда, Геронтолошки центар броји 647 геронтодомаћица које 
свакодневно помажу у 2.383 домаћинства - каже за „Блиц“ директор Геронтолошког центра др 
Срђан Димитријевић. 
СУВА ЕГЗИСТЕНЦИЈА 
Средства која стари добијају путем социјалне помоћи, нажалост, веома често нису довољна ни 
за суву егзистенцију. Са њом могу да плате дажбине држави и да купе нешто мало да поједу. И 
то је то. Социјална помоћ, практично, никога од њих не извлачи из сиромаштва, већ их само 
„одржава у животу“. 
- Новчана социјална помоћ у Србији за једночлано старачко домаћинство је 9.939 динара на 
месечном нивоу. Прима је око 10.000 особа старијих од 65 година, иако потребу за њом има 
још најмање око 100.000 особа - објашњава Надежда Сатарић. 
Дакле, ако гледамо висину ове помоћи у односу на висину линије сиромаштва, она није на 
задовољавајућем нивоу. 
- Праг ризика од сиромаштва у 2016. години износио је 15.416 динара за једночлано 
домаћинство. То значи да они који имају испод тог износа живе у сиромаштву - каже 
Сатарићева. 
А ако се износ новчане социјалне помоћи гледа у односу на износе пензија, онда и не можемо 
много да се жалимо, јер су и пензије ниске - око 105.000 пензионера прима пензије ниже од 
10.000 динара и још 371.000 њих има пензије између 10.000 и 15.000 динара. Нажалост, 
износи новчане социјалне помоћи ни не могу да буду већи јер су пензије ниске, те не би имало 
никаквог смисла да неко ко није уплаћивао доприносе за пензију прима више од онога ко је то 
чинио. 
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ФОТО :  РАС  /  
РАС  СРБИЈА  
Према подацима Извештаја о раду Градског центра за социјални рад у Београду за 2017. 
годину, на евиденцији је био 1.101 корисник социјалне помоћи старости 65 година и више. 
ПОВЛАСТИЦЕ 
Старије особе које примају новчану социјалну помоћ имају повластице на плаћање трошкова 
електричне енергије и комуналних услуга. Не плаћају партиципацију за лекове који иду на 
рецепт и партиципацију за лекарске прегледе. Зависно од локалних самоуправа и њихових 
одлука, старије особе имају повластице у коришћењу градског, а понегде и међуградског 
превоза, али у коришћењу услуга библиотека, позоришта и других културних манифестација. 
- Такође, имају право на једнократну новчану помоћ у случају крајње потребе. Пензионери у 
Београду и још неким локалним самоуправама имају сениор картице уз које могу да остваре 
попусте и до 10 одсто одређених дана у месецу у неким трговинским ланцима и апотекама. Но, 
старијим особама су најпотребније веће пензије и минимум материјалне сигурности за оне који 
их немају, па ће они онда сами себи да приуште што им је потребно - сматра Надежда Сатарић. 
СТРАХ ОД ПАДА 
Сви они који старе сами, без најближих поред себе, највише страхују од „пада негде напољу“, 
одакле неће моћи да устану и потраже помоћ. Сеоске здравствене службе, ако их у малим 
местима уопште и има, обично су километрима удаљене од њихових кућа. А са годинама, 
усамљености се придружују и повишен притисак, болести срца, деменција... 
- Услуге здравствених установа приступачне су старијима који су покретни и који могу да дођу 
до здравствене институције, односно апотеке. Приступачне су и онима који имају новац да 
плате партиципацију за лекове, лабораторијске анализе, да плате лекове који не иду на рецепт 
или да плате специјалистички преглед у приватној клиници ако им је баш хитно па не могу да 
чекају на ред на преглед у државној установи - објашњава Сатарићева. 
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С друге стране, у руралним брдско-планинским срединама где су најчешће затворене 
здравствене станице и где лекари не долазе редовно да буду на услузи старима који су остали 
тамо да живе, старе особе имају великих проблема. 
А у бању, која им је за опоравак понекад од виталног значаја, тешко могу да оду у приватној 
режији. Фонд ПИО омогућава пензионерима са ниским примањима, а којима су лекари 
препоручили рехабилитационе третмане да једном у четири године могу да оду бесплатно у 
неку од бања. 
НАСИЉЕ 
Према истраживању Црвеног крста Србије, око 20 одсто старијих особа је претрпело неки вид 
насиља у претходној години. 
- Међу укупно 23.218 случајева насиља пријављених центрима за социјални рад у 2016. години, 
свега у 3.050 случаја жртве су биле особе са 65 и више година, а међу њима чешће жене. Дакле, 
минимални број пријава, а самим тим и шанси да се жртве заштите - сматра Надежда Сатарић. 
Стари насиље не пријављују из више разлога. Најчешће, нажалост, због тога што су насилници 
углавном особе које су им блиске, из круга породице или они који им помажу (неговатељи). Не 
знају коме и како да пријаве или немају могућности да то учине. Можда су изгубили поверење у 
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службе заштите да ће им стварно помоћи, ако су раније пријављивали насиље, па је насилник 
само опоменут и ништа се суштински није променило. 
- Најчешће су присутне разне форме психичког насиља и/или емоционалног насиља (почев од 
вербалног застрашивања, понижавања или исмевања, па невербалног - игнорисања, изоловања 
од пријатеља и драгих особа или активности). Затим, ту је занемаривање потреба старије жене: 
недостатак адекватне исхране, обуће, одеће, средстава за хигијену, помагала; када им није 
пружена неопходна нега и помоћ; када јој намећу одговорности и обавезе које нису у складу са 
њеним психофизичким стањем - објашњава Сатарићева. 
Присутно је и физичко насиље - у 2018. години међу 25 убијених жена у Србији у породичном 
насиљу десет њих су старије жене (које имају 60 и више година). Њихове убице у три случаја су 
синови, у три кћери, у два њихови унуци и у два партнери. 
- Прошле године донет је нови Закон о спречавању насиља у породици, који има превентивни 
карактер. Насилник се одмах по пријави, најчешће измешта из стана до 48 сати, како би се 
смирило стање у породици, без кривичне пријаве. Суд може да продужи меру измештања из 
стана и до 30 дана, а и даље да не пише кривичну пријаву према починиоцу. Ово је важно да 
старији знају, због пријава насиља, јер они увек страхују да ће, у случајевима када су насилници 
њихови најближи, они кривично одговарати или ићи у затвор, па зато, између осталог, и не 
пријављују насиље - закључује Надежда Сатарић. 
Где радозналост престаје, старост почиње 
По Шекспиру, старост је зима живота. Хладна, али кристално јасна. Смирена, и ако се знају 
користити њене предности, лепа. Поједина највећа дела у науци и уметности креирана су у 
годинама након осамдесете. Уосталом није битна хронолошка, већ биолошка старост. 
Покојни академик др Душан Косовић, који је више од четири деценије живео и радио у 
Америци и афирмисао се као стручњак антиејџинг медицине или медицине против старења, за 
живота нам је рекао: 
- Старење је процес оштећења или трошења органа и ћелија у сваком живом организму. 
Постоје два приступа теорији старења. Према једном, старење је програмиран процес, док је 
према другом старење у суштини инцидент. Ако се прихвати прва теорија, онда се на старење 
гледа као на биолошки часовник којим су временски утврђене поједине промене у људским 
организму, па се тако може тачно установити када долази до ослабљеног слуха, пада нивоа 
калцијума у костима, пада хормона, смањења функције плућа и слично. Према теорији старења 
као инцидента, организам се сам од себе, пуком функцијом живљења троши, што доводи до 
оштећења ћелија и губљења њихове виталности да се саме од себе опораве, односно 
ревитализују. Већина људи покушава да одбаци размишљање и разумевање старења и 
смртности. Схватање и прихватање неумитности тог процеса, међутим, требало би да буде 
стимуланс за духовно буђење и зрелост. Осмислио сам меру по којој могу поуздано да одредим 
да ли нека особа стара или не. Та мера је радозналост. Сматрам да тамо где радозналост 
престаје, старост почиње. Зреле године доносе разложније и разборитије резоновање о свему 
што се тиче човековог постојања, његовог живота у прошлости и садашњости. На послетку, 
онај ко заборави да се радује, да се игра, да се смеје, тај је већ старац. Онај ко је изгубио радости 
живота и вредности живљења, тај је већ стар. У племенитости, у култури, у култивисаности - 
садржана је стратегија живота старих лица - каже Косовић. 
Иво Андрић је записао: “Старим колико морам, подмлађујем се колико могу.” Старити је 
досадно, али то је једини начин да се дуже живи - додаје Бернард Шо. Старећи, човек постаје и 
луђи и мудрији - ироничан је Франсоа Ларошфуко. Старост сви желе да дочекају, а кад су је 
дочекали, жале се на њу. Што се мене тиче - говори Цицерон - више бих волео да будем краће 
стар, него стар пре времена. Рад, стваралаштво продужују век: Платон и Гете, Леонардо и 
Тицијан, Лав Толстој и Виктор Иго, Десанка Максимовић и Коњовић... живели су дуго и до 
последњег даха - стварали. 


