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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

ДИГИТАЛНА ПОДЕЛА У СРБИЈИ ИЗ 
ДЕМОГРАФСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ

САЖЕТАК. Дигитална подела је термин који дефинише разлике и неједнакости

између различитих категорија становништва, када су у питању могућ-
ности и способности за приступ и коришћење информационо-комуни-
кационих технологија (ИКТ), а посебно интернета. Дигитална подела
може се посматрати са регионалног и са глобалног аспекта, а евидентно
је да постоје знатне разлике између региона у једној земљи и између
самих земаља, кад је реч о коришћењу ИКТ. На глобалном нивоу, по-
стоји подела на државе у којима велики део становништва има приступ
ИКТ и на државе које заостају у том погледу. Србија, као земља која
пролази кроз транзициони период, сврстава се у ову другу групу држа-
ва. Осим тога, дигитална подела постоји и на нивоу државе, јер нпр. у
региону југоисточне Србије релативно мали број становника има при-
ступ ИКТ у односу на друге регионе. У овом раду биће разматран про-
блем дигиталне поделе на примеру Републике Србије, са посебним
освртом на демографски аспект тог проблема. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: дигитална подела, демографски фактори, ИКТ, интернет, друштвено-
економски развој.
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УВОД

Велики Xрој исFраживања (Baliamoune-Lutz, 2003), (Estache,
Perelman, Trujillo, 2005), (Parente, Prescott, 1994) у развијеним
земљама, Vоказао је Mа VосFоји корелација између улаCања у ИКТ
инфрасFрукFуру и MрушFвено-економскоC развоја. ЕксVанзија
ИКТ инфрасFрукFуре је у мноCим земљама Mовела Mо XржеC еко-
номскоC развоја, шFо је имало за VослеMицу Vовећање инвесFи-
ција у Fу оXласF инфрасFрукFуре. Неке земље у развоју, као шFо је
СрXија, вођене овом чињеницом VреMузеле су мере које VоMсFичу
ширење и унаVређење ИКТ инфрасFрукFуре. На Vример, у нашој
земљи су VреMузеFи кораци на MереCулацији и оFварању Fржи-
шFа Fелекомуникационих услуCа (Vовећање конкуренције у мо-
Xилној Fелефонији, Vокушај VриваFизације националне Fелеко-
муникационе комVаније иFM.). Ове мере су, с MруCе сFране, имале
VозиFиван ефекаF на смањење MиCиFалне VоMеле, јер су омоCући-
ле Mа мноCо већи Xрој сFановника има VрисFуV Fелекомуникаци-
оним мрежама, а VосеXно инFернеFу. МеђуFим, још увек VосFоје
велике разлике у коришћењу ИКТ инфрасFрукFуре између неких
каFеCорија сFановнишFва, Vа је неоVхоMно исFражиFи факFоре
који уFичу на нејеMнакосF између Fих каFеCорија. 

Ово исFраживање Xиће Vокушај усFановљавања који Mемо-
Cрафски факFори и у којој мери моCу уFицаFи на MиCиFалну VоMе-
лу. Основни циљ је Mа се на основу сазнања о уFицају ових факFо-
ра VреMложе мере које ће смањиFи њихов неCаFивни уFицај, раMи
смањења MиCиFалне VоMеле и VоMсFицања MрушFвено-економ-
скоC развоја. У исFраживању ових факFора, коришћени су VоMаци
РеVуXличкоC завоMа за сFаFисFику о уVоFреXи ИКТ у СрXији за
2011. CоMину. РезулFаFи овоC исFраживања моCу се искорисFиFи
за Mаље Vроучавање VроXлема MиCиFалне VоMеле у СрXији, јер је
исFраживачима VрезенFиран концеVFуални оквир за MуXљу ана-
лизу факFора који уFичу на Fу VоMелу. Осим FоCа, резулFаFе овоC
исFраживања моCу уVоFреXиFи креаFори VолиFике у нашој
земљи који Xи FреXало Mа се Xаве и овим Fехнолошким асVекFом
реCионалноC MрушFвено-економскоC развоја. 

Да Xи исVунило навеMене циљеве, исFраживање је VоMељено у
сеMам Mелова. После увоMних наVомена, размаFра се оMнос изме-
ђу ИКТ инфрасFрукFуре и економскоC развоја. У Fрећем Mелу ра-
Mа оXјашњени су VроXлеми у мерењу MиCиFалне VоMеле и факFо-
ри који уFичу на Fу VоMелу, Mа Xи у чеFврFом Mелу Xио MаF VосеXан
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осврF на MемоCрафске факFоре. ПеFи Mео раMа Vосвећен је Mемо-
Cрафским факFорима и инMикаFорима MиCиFалне VоMеле у РеVу-
Xлици СрXији. У шесFом Mелу се украFко VреMлажу мере за сма-
њење MиCиFалне VоMеле, а у сеMмом се VрезенFирају закључна
размаFрања у вези са решавањем овоC VроXлема. 

ДИГИТАЛНА ПОДЕЛА, ИКТ ИНФРАСТРУКТУРА И 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

МноCи исFраживачи и креаFори VолиFике (Hoskisson, Eden, Lau,
Wright, 2000), (Rauchs, 1995), (Ngwenyama, Morawczynski, 2009)
слажу се (саCласни су око FоCа) Mа је ИКТ инфрасFрукFура, VореM
осFалих факFора (љуMски каVиFал, зMравсFвена и цивилна ин-
фрасFрукFура иFM.), неоVхоMна за Xржи економски развој земаља
у развоју. Ширење ИКТ инфрасFрукFуре може VоMсFаћи Xржи
економски развој, како на националном, Fако и на реCионалном
нивоу. Такође, виши ниво економскоC развоја VовраFно Mелује на
ширење ИКТ инфрасFрукFуре. МоCуће су веће инвесFиције у ИКТ
инфрасFрукFуру и у MруCу цивилну инфрасFрукFуру, шFо значи
Mа VосFоји синерCијски ефекаF ових инфрасFрукFура на Xржи
економски развој. 

Према Fоме, Fехнолошке Vромене и уXрзана ексVанзија ИКТ
инфрасFрукFуре, Xили су кључни факFори развоја економије, за-
VосленосFи и VроMукFивносFи у мноCим земљама. Такође, уFицај
ИКТ Vревазилази Cранице економскоC Mомена и има VозиFивне
ефекFе на Xројне Mимензије социјалноC живоFа. На Vример, ИКТ
може Mа се искорисFи за унаVређење учења, VоXољшање зMрав-
сFвене зашFиFе, VоMршку марCинализованим MрушFвеним Cру-
Vама иFM. Ова Fехнолошка револуција је још у својој VочеFној фа-
зи, шFо значи Mа ће насFавиFи Mа Fрансформише начин на који
живимо и раMимо. МеђуFим, VосFавља се VиFање Mа ли ће Fа
унаVређења у ИКТ VовећаFи јаз и нејеMнакосF између љуMи у ко-
ришћењу ИКТ или ће креаFори VолиFике у VојеMиним Mржавама
XиFи сVосоXни Mа усмере ефекFе Fехнолошке револуције у ко-
рисF свих сFановника, слојева MрушFва и реCиона? 

Ширење ИКТ инфрасFрукFуре, Mа Xи Xила MосFуVна најширим
слојевима сFановнишFва Vо VрихваFљивој цени, јеMан је оM нај-
важнијих факFора који уFиче на смањење MиCиFалне VоMеле. То
ширење VозиFивно уFиче на Vовећање Xроја корисника инфор-
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мационих FехнолоCија и смањење MиCиFалне нејеMнакосFи из-
међу љуMи, између реCиона у јеMној Mржави, као и између Mржа-
ва. КаMа је у VиFању MрушFвено-економски развој слаXије раз-
вијених реCиона, као шFо је јуCоисFочна СрXија, смањење MиCи-
Fалне VоMеле сFворило Xи моCућносF Mа се већи Mео сFанов-
нишFва укључи у наVреMак и MоVринесе Fом развоју. ИнFернеF
конекција и коришћење моCућносFи инFернеFа Vружа мноCе Vо-
CоMносFи сFановнишFву: Fражење Vосла, нуђење услуCа, инфор-
мисање, еMукација, сараMња и комуникација. На Fај начин може
се смањиFи осећај изолованосFи оM Cлавних економских, Vоли-
Fичких и MрушFвених Fокова, нарочиFо коM млаMих љуMи који
FреXа Mа осFану у руралним и слаXије развијеним месFима ре-
Cиона. 

Разлози зXоC којих креаFори VолиFике FреXа Mа раMе на
смањењу MиCиFалне VоMеле моCу се украFко резимираFи на сле-
Mећи начин: 

– О�ез�еђење веће� за"ошљавања �рађана. Основна знања и ве-
шFине у коришћењу рачунара и инFернеFа, Cлавна су VреF-
VосFавка за све већи Xрој Vослова и раMних месFа. ЗаFо сма-
њење MиCиFалне VоMеле VосреMно има VозиFиван уFицај на
Vовећање нивоа заVосленосFи сFановнишFва. 

– Равно"равно учешће �рађана у информа ичком �руш ву. Сваки
Cрађанин као VојеMинац Vожељно је Mа има исFе моCућносFи
Mа корисFи VреMносFи које омоCућава ИКТ инфрасFрукFура.
У окружењу CMе се све већи Xрој свакоMневних Fрансакција
извршава Vреко MиCиFалних мрежа, љуMи који немају Vри-
сFуV Fим мрежама у великом су заосFаFку и самим Fим на
великом CуXиFку. 

– Економски разло� (на с рани економске  ражње). Овај разлоC за
смањење MиCиFалне VоMеле није Fако очиCлеMан као VреF-
хоMна Mва. МеђуFим, уколико све већи Xрој Cрађана корисFи
MиCиFалне мреже, Fо може VозиFивно Mа уFиче на економи-
ју, јер сFвара MоMаFну Fражњу за неким VроизвоMима и услу-
Cама. Све већи Xрој VоFрошача који куVује Vреко инFернеFа
може моFивисаFи велики Xрој VреMузећа Mа имVлеменFи-
рају елекFронско Vословање и FрCовину и Mа Vовећају Vро-
Mају Vреко MиCиFалних канала. То може Mа XуMе VоMсFицај за
развој економије на националном и реCионалном нивоу. 
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– Ефикасно "ружање и ис"орука јавних услу�а. ОвMе није само реч
о услуCама елекFронске јавне уVраве, већ се мисли и на осFа-
ле услуCе јавноC секFора, као шFо су оXразовне или зMрав-
сFвене услуCе. Овај начин Vружања услуCа Xи имао Vуни ефе-
каF само ако Xи се смањила MиCиFална VоMела. ЗаFо велики
Mео јавне VоFрошње FреXа Mа XуMе усмерен на осVосоXљава-
ње љуMи за коришћење елекFронских услуCа јавноC секFора. 

Из VреFхоMно навеMених разлоCа, иницијаFиве, чији је циљ Mа
минимизирају MиCиFалну VоMелу, VосFале су важна комVоненFа
реCионалних и националних VолиFика, као и VолиFике ЕвроVске
уније. На Vример, мере за смањење MиCиFалне VоMеле, имVли-
циFно се налазе у мноCим MокуменFима ЕвроVске комисије који
се оMносе на социјалну VолиFику и VолиFику заVошљавања,
оXразовну VолиFику и VолиFику креирања информационоC Mру-
шFва (Hüsing, Selhofer, 2002).

Иако су неке земље у развоју осFвариле значајне резулFаFе
(Gutierrez, Berg, 2000) у смањењу MиCиFалне VоMеле, ексVанзији
ИКТ и економском развоју, и Mаље је велики Xрој земаља које
имају значајне VоFешкоће у свом развоју, зXоC чеCа нису у моCућ-
носFи Mа осFварују високе сFоVе економскоC развоја инвесFи-
рањем у ИКТ инфрасFрукFуру. Земље у развоју не осFварују исFи
Vринос на инвесFиције у ИКТ као и развијене земље, јер MоVри-
нос расFу XруFо MомаћеC VроизвоMа Vо Cлави сFановника Mолази
Fек Vосле MосFизања оMређеноC сFеVена развоја ИКТ. Осим FоCа,
развој ИКТ инфрасFрукFуре зависи оM љуMскоC каVиFала и
MрушFвено-економских услова сваке земље. 

За разлику оM развијених земаља, земље у развоју имају слаXо
развијену Vомоћну инфрасFрукFуру неоVхоMну за ексVанзију и
коришћење VроMукFивних каVациFеFа ИКТ. Као шFо смо већ на-
Cласили, ИКТ MоVуњује MруCе инфрасFрукFуре које на синерCиј-
ски начин Mелују на VоMсFицање MрушFвено-економскоC развоја.
На Vример, ИКТ инфрасFрукFура је неуVоFреXљива ако не VосFо-
ји инфрасFрукFура за VоузMано Cенерисање и MисFриXуцију елек-
Fричне енерCије. Ширење ИКТ инфрасFрукFуре је немоCуће у
оним руралним среMинама које не VосеMују основну Fелекому-
никациону инфрасFрукFуру, као шFо је фиксна Fелефонска мре-
жа. ТрCовина (елекFронска или класична) зависи оM ефикасносFи
FрансVорFних сисFема, укључујући луке (вазMушне и морске),
ауFоVуFеве и VруCе, Mа Xи се MоVремила роXа оM MоXављача Mо ма-
лоVроMаваца и VоFрошача. Осим FоCа, инфрасFрукFура оXразов-
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них инсFиFуција иCра значајну улоCу у оXразовању инFелиCенF-
них VоFрошача и вешFих раMника, који ће у Fоку VроизвоMње им-
VлеменFираFи, оMржаваFи, корисFиFи и ексVлоаFисаFи ИКТ ин-
фрасFрукFуру за FрCовину и заXаву.

Из навеMених разлоCа, Fешко је осFварљив економски развој уз
VоMршку ИКТ. Да Xи се VосFиCао економски развој уз Vомоћ ИКТ
у неразвијеним земаљама, националне влаMе Xи Vрво морале Mа
изCраMе окружење које MоVриноси ексVанзији ИКТ, Mа VреVознају
факFоре који сVречавају или оFежавају овај Vроцес и Mа елими-
нишу или Xар уXлаже њихово MејсFво. КреаFори VолиFике на на-
ционалном и реCионалном нивоу FреXало Xи Mа размоFре сле-
Mећа VиFања Vриликом Vланирања ексVанзије ИКТ инфрасFрук-
Fуре: Mа Vажљиво оцене VосFојеће услове и нивое Fехничких ка-
VациFеFа, Mа MоXро Vроцене моCућносFи оXразовања локалних
инжињера и Fехничара и Mа изврше анализу нивоа развоја основ-
не цивилне инфрасFрукFуре.

МЕРЕЊЕ И ФАКТОРИ ДИГИТАЛНЕ ПОДЕЛЕ

Да Xи креаFори VолиFике имали усVеха у смањењу MиCиFалне Vо-
Mеле, ова VоMела Xи морала XиFи измерена на Vрави начин, Vри
чему Xи се морали усFановиFи и факFори који уFичу на Fу VоMе-
лу. ДиCиFална VоMела може се анализираFи и мериFи на Mва на-
чина: јеMноMимензионално, коришћењем јеMноC инMикаFора и
свеоXухваFно (инFеCрално или мулFиMимензионално), оMносно
узимајући у оXзир целокуVни конFексF у коме се манифесFује
MиCиFална нејеMнакосF међу љуMима. Да Xи се сFеVен MиCиFалне
VоMеле оMреMио на Vрави начин, Vре мерења FреXа уFврMиFи: 1.
ниво оVсервације, 2. независне варијаXле и 3. инMикаFор који ће
се корисFиFи за мерење (Hüsing, Selhofer, 2002). 

1) Ниво о"сервације. Ниво оVсервације FреXа узеFи у оXзир на са-
мом VочеFку, каMа се Mоноси оMлука о Fоме какву врсFу инMи-
каFора корисFиFи (јеMноMимензионални или свеоXухваFни).
Већина саMашњих инMикаFора MиCиFалне VоMеле је, може се
рећи, искључиво на инFернационалном и националном ни-
воу. УVркос Fоме, MиCиFална нејеMнакосF VосFоји на MруCим
различиFим нивоима: на реCионалном нивоу, нивоу MрушFве-
не зајеMнице и на инMивиMуалном нивоу. Виши ниво анализе
MиCиFалне VоMеле не FреFира оXјекFивно MеFаљне и веома
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важне VоMаFке на микронивоима. На Vример, мноCе MрушFве-
не зајеMнице унуFар јеMне Mржаве, Mалеко су иза осFаFка Mржа-
ве у VоCлеMу VрисFуVа и коришћења ИКТ. Не FреXа занемари-
Fи велике разлике на локалном и реCионалном нивоу и инMи-
каFоре коришћења и VрисFуVа ИКТ каMа су Fакви инMикаFори
исVоM националноC Vросека. У мноCим случајевима, овај ниво
анализе је мноCо значајнији оM националноC и инFернацио-
налноC, који је Mанас мноCо VоVуларнији. 

2) Независне варија�ле. После нивоа оVсервације FреXа оMреMиFи
независне варијаXле на основу којих се MиCиFална VоMела Vо-
смаFра као зависна. Овај скуV варијаXли (факFора) зависиће оM
нивоа оVсервације. На Vример, ако се VосмаFрају Cрађани на
инMивиMуалном нивоу, независне варијаXле моCу XиFи: сFа-
росF, Vол, ниво VрихоMа, ниво еMукације, еFничка VриVаMносF
иFM. Ако се VосмаFрају VојеMине MрушFвене зајеMнице, FаMа се
укључују и слеMеће независне варијаXле: еFничка VриVаM-
носF, језик, релиCија иFM. Уколико се MиCиFална VоMела Vо-
смаFра на реCионалном нивоу, независне варијаXле Xи моCле
XиFи: реCионални ДБП (MрушFвени XруFо VроизвоM) Vо Cлави
сFановника, ниво развоја реCионалне ИКТ инфрасFрукFуре,
Vросечана зараMа на реCионалном нивоу иFM. 

3) Ин�ика ори. На крају се Xирају конкреFни инMикаFори који
FреXа Mа оVерационализују концеVF MиCиFалне VоMеле. Нај-
чешћи инMикаFор који се узима у оXзир јесFе VрисFуV и кори-
шћење инFернеFа. ПрисFуV ИКТ и инFернеFу се веома чесFо
узима као инMикаFор MиCиFалне VоMеле из јеMносFавноC ра-
злоCа шFо се лако мери. Главни разлоC VрихваFања ових Fех-
нолошки-MеFерминисFичких мера оM сFране креаFора Vоли-
Fике јесFе њихова VоFреXа Mа оVравMају алоцирање ресурса. У
Fом случају заMаFак је лакши, јер моCу Mа креирају сFанMарMе и
Mа уVоређују јеMну Mржаву са MруCом, јеMан реCион са MруCим,
у оMносу на заMаFе сFанMарMе. На Fај начин, они се FруMе Mа Mо-
Xију оXјекFивне комVараFивне алаFе, али заFо не оXраћају Vа-
жњу на чињеницу (Fо) Mа ли Fе мере оMCоварају сVецифичном
конFексFу конкреFне земље, реCиона или MрушFвене зајеMни-
це. 

УкуVан VреCлеM факFора (Barzilai-Nahon, 2006) који моCу уFи-
цаFи на MиCиFалну VоMелу и које Xи креаFори VолиFике FреXало
Mа узму у оXзир јесFе слеMећи: 
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– Прис у" инфрас рук ури (комуникациони канали и каVаци-
FеF, Xрој рачунара Vо Cлави сFановника, Xрој веX сајFова Vо
Cлави сFановника, Xрој инFернеF VровајMера иFM.). 

– Ценовна "рис у"ачнос  инфрас рук уре и услу�а    (цена Vри-
сFуVа    инфрасFрукFури, аVликацијама и саMржају).

– Коришћење    (учесFалосF коришћења, време VровеMено „он-
лајн”, сврха коришћења, вешFине корисника иFM.).

– По�ршка �ржавних ор�ана    (незаинFересованосF, акFивна Vо-
моћ, оXука, инвесFиције иFM.).

– Демо�рафски фак ори    (MрушFвено-економски сFаFус, Vол, сFа-
росF, оXразовање, CеоCрафска MисVерзија, еFничка VриVаM-
носF, релиCиозносF, језик иFM.).

– Мо�ућнос  "рис у"а    за инвалиMе и VоVулацију са сVецијал-
ним VоFреXама.

Ако VосмаFрамо ове факFоре, можемо усFановиFи Mа неки
факFори MиCиFалне VоMеле VреMсFављају, у сFвари, инMикаFоре
на основу којих се мери сFеVен нејеMнакосFи љуMи у VрисFуVу и
коришћењу ИКТ. На Vример, VрисFуV инфрасFрукFури изражен
кроз Xрој рачунара, веX сајFова или инFернеF конекција Vо Cлави
сFановника VреMсFављају најчешће инMикаFоре MиCиFалне VоMе-
ле. Ови инMикаFори се MоVуњују инMикаFорима коришћења ИКТ
инфрасFрукFуре, као шFо је сврха коришћења, учесFалосF ко-
ришћења или време VровеMено „онлајн” (James, 2008). 

ЈеMносFавније је VосмаFраFи основне факFоре MиCиFалне VоMе-
ле (нVр. мрежна VовезаносF, инFернеF VрисFуV) Xез анализе и
оцене конFексFа у коме се манифесFују. МеђуFим, конFексF FреXа
Mа XуMе јеMан оM најважнијих оквира каMа се анализира MиCиFал-
на VоMела и консFруише инMикаFор за њено мерење. ВажносF
(вреMносF) свакоC факFора мењаће се Vрема сVецифичном кон-
FексFу. То Xи оXезXеMило максималну флексиXилносF у нивоу
мерења, Xило Mа је Fо ниво јеMноC сеCменFа економије и MрушFва,
локални, реCионални, национални или инFернационални ниво.
На Vример, Xесмислено је анализираFи факFор коришћења ИКТ у
земљи CMе је мрежна VовезаносF скоро нула или VосмаFраFи фак-
Fор ценовне VрисFуVачносFи инфрасFрукFуре Fамо CMе је Fаква
услуCа XесVлаFна. Земље које немају инфрасFрукFуру, или је она
на веома ниском нивоу, мноCо више ће вреMноваFи инфрасFрук-
Fурне факFоре, Mок ће земље које већ имају MоXру мрежну Vове-
заносF више вреMноваFи MруCе факFоре, као шFо је коришћење
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или VолиFички конFексF. Са MруCе сFране, инMикаFор који мери
MиCиFалну VоMелу на нивоу имиCранFске зајеMнице јеMне Mржаве
наCлашаваће важносF језика у оMносу на MруCе факFоре. Коначно,
ако меримо MиCиFалну VоMелу на реCионалном нивоу у Mржави у
којој су реCиони на различиFим сFеVенима економскоC развоја, у
Fом случају ће XиFи наCлашена важносF VрихоMа сFановника ре-
Cиона у оMносу на MруCе факFоре. 

ДЕМОГРАФСКИ ФАКТОРИ ДИГИТАЛНЕ ПОДЕЛЕ

ДемоCрафске каракFерисFике VоFенцијалних корисника ИКТ ин-
фрасFрукFуре чесFо су оMлучујући факFори који уFичу на Fо Mа
ли ће они VосFаFи и реални корисници. Прецизније, може се
рећи Mа комVлексна комXинација ових факFора значајно уFиче
на MиCиFалну VоMелу (Akhter, 2003), (Chou, Shieh, 2011). Међу овим
факFорима FреXа изMвојиFи слеMеће: ниво личних VрихоMа, сFа-
росна MоX сFановника, ниво оXразовања, FиV MомаћинсFва и Cео-
Cрафска локација.

Ниво личних "рихо�а. Иако комXинација различиFих факFора
уFиче на Fо Mа ли ће Cрађанин као VојеMинац имаFи VрисFуV ин-
FернеFу, VрихоM се смаFра најважнијим. О којој CоM Mа је каFеCо-
рији сFановнишFва реч, Xрој инFернеF конекција се Vовећава са
Vовећањем VрихоMа сFановника. 

С аросна �о� с ановника. СFаросна сFрукFура сFановнишFва је
веома XиFан факFор MиCиFалне VоMеле. На Vример, највећи Xрој
корисника инFернеFа у САД има између 35 и 44 CоMина (Sipior,
Ward, Marzec, 2002). У СрXији, ако се VосмаFра VоVулација сFаро-
сFи оM 16 Mо 24 CоMина, 80% VоVулације навеMеноC узрасFа, ко-
рисници су инFернеFа. Са MруCе сFране, сFарији Cрађани који
имају Vреко 55 CоMина најмање корисFе рачунаре и инFернеF. Иа-
ко се Xрој корисника инFернеFа Vовећава из CоMине у CоMину, нај-
мање Vовећање је евиMенFно уVраво коM ове каFеCорије, каFеCо-
рије сFаријих Cрађана. 

Ниво о�разовања. Ниво оXразовања и коришћење инFернеFа у
великој су корелацији и међузависносFи. ВероваFноћа Mа јеMан
Cрађанин са високим оXразовањем XуMе корисник инFернеFа је
вишесFруко већа неCо Mа Fо XуMе Cрађанин са нижим сFеVеном
оXразовања. Велике разлике у коришћењу инFернеFа Vроизилазе
из нивоа VисменосFи. Иако је MоXар Mео саMржаја на инFернеFу
мулFимеMијалноC каракFера, још увек Vреовлађују FексFуални
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MокуменFи, Fако Mа је неVисменосF оCраничавајући факFор у ко-
ришћењу FоC саMржаја. На Vример, велики Xрој Cрађана у нашој
земљи је функционално неVисмен, Mок оMређени Xрој Cрађана
има оCраничене вешFине у VоCлеMу VисменосFи. КоM VојеMиних
еFничких CруVа, као шFо је нVр. ромска VоVулација, сиFуација је
мноCо лошија, и каMа је реч о VисменосFи, и каMа је у VиFању ко-
ришћење инFернеFа. ОXично су факFори нивоа оXразовања и ни-
воа VрихоMа у корелацији, Fако Mа је чесF случај Mа су љуMи са
ниским нивоом оXразовања веома сиромашни. 

Ти" �омаћинс ва. СFрукFура VороMице уFиче на Fо Mа ли ће Mо-
маћинсFво имаFи VрисFуV инFернеFу. На Vример, Vарови у Xрач-
ној зајеMници, са Mецом млађом оM осамнаесF CоMина чешћи су
корисници инFернеFа неCо MруCа MомаћинсFва у САД (Sipior et al.
2002). У развијеним земљама, расFе Xрој MомаћинсFава са јеMним
роMиFељем, нарочиFо са мајкама које се нису уMавале. Такође,
расFе Xрој MомаћинсFава у којима оXа роMиFеља раMе, шFо MоVри-
носи већем нивоу VрихоMа. ДомаћинсFва која расVолажу са ве-
ћим VрихоMима, уVраво захваљујући Fоме, Vре ће имаFи рачунар
и инFернеF VрисFуV неCо MомаћинсFва са мањим зараMама.

Гео�рафска локација. . . . Северни или заVаMни реCиони сваке земље
Vо Vравилу имају већи VроценаF сFановника који корисFе рачу-
нар и инFернеF, у оMносу на јужне реCионе. На Vример, јуCоисFоч-
ни Mео наше земље је на нижем сFеVену економскоC развоја, са
сFановнишFвом које има ниске VрихоMе, шFо значи Mа велики
Xрој сFановника нема инFернеF конекцију. Рурални крајеви овоC
реCиона су у још Fежем Vоложају јер су VрихоMи сFановника још
мањи, а основна Fелефонска инфрасFрукFура не VосFоји у сиро-
машним крајевима CMе живе мање зајеMнице љуMи. ИнсFалирање
Xазичне Fелефонске инфрасFрукFуре која Xи омоCућила инFер-
неF VрисFуV у овим крајевима је веома скуVо. ПослеMњих CоMина
је учињен наVреMак у фиксној Xежичној Fелефонији и моXилној
Fелефонији, али је инFернеF VрисFуV још увек скуV за већину сFа-
новнишFва у руралним крајевима јуCоисFочне СрXије. 

ДЕМОГРАФСКИ ФАКТОРИ И ИНДИКАТОРИ 
ДИГИТАЛНЕ ПОДЕЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

У СрXији је VослеMњих CоMина у VорасFу Xрој љуMи који имају
VрисFуV ИКТ, шFо је MирекFна VослеMица ширења ИКТ инфра-
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сFрукFуре и смањења накнаMа за њено коришћење. МеђуFим, ово
Vовећање Xроја корисника ИКТ инфрасFрукFуре у нашој земљи
није у значајној мери смањило заосFајање за развијеним земља-
ма. Такође, на националном нивоу, уочена је велика нејеMнакосF
између оMређених каFеCорија сFановнишFва и реCиона. ОвMе ће-
мо VрезенFираFи неке VарамеFре (инMикаFоре) који указују на
заосFајање наше земље у оMносу на развијене земље ЕУ, као и на
велики јаз који VосFоји између различиFих реCиона и каFеCорија
сFановнишFва у СрXији. ИнMикаFори MиCиFалне VоMеле у СрXији
засновани су на реалним VоMацима MоXијеним емVиријским ис-
Fраживањима које је сVровео РеVуXлички завоM за сFаFисFику
СрXије (РЗС, 2011). Наиме, овај завоM оM 2008. CоMине врши исFра-
живања о уVоFреXи информационо-комуникационих Fехноло-
Cија у нашој земљи, а у овом раMу су коришћени VоMаци из исFра-
живања за 2011. CоMину, као и VоMаци ЕвросFаFа за 2009. CоMину.
ИсFраживања РеVуXличкоC завоMа за сFаFисFику сVровеMена су
Vо меFоMолоCији ЕвросFаFа, меFоMом анкеFирања. АнкеFа за Mо-
маћинсFва реализована је на Mвофазном узорку, сFраFификова-
ном Vо криFеријуму урXаносFи. Узорак за анкеFу је узеF на Vо-
Mручју ценFралне СрXије (Xез БеоCраMа), АП ВојвоMине и БеоCраMа,
VроVорционално Xроју MомаћинсFава. ОXим узорка износио је
2400 MомаћинсFава и 2400 VојеMинаца. ОXухваћена су Mомаћин-
сFва с најмање јеMним чланом сFаросFи између 16 и 74 CоMина,
као и VојеMинци исFе сFаросне MоXи. 

Уколико се узму у оXзир инMикаFори који се најчешће корисFе
у мерењу MиCиFалне VоMеле (Xрој рачунара и инFернеF конекција
на 100 MомаћинсFава и VроценаF лица која су корисFила инFер-
неF), СрXија заосFаје за већином земаља ЕУ. На Vример, Vрема Vо-
Mацима ЕвросFаFа за 2009. CоMину, у неким евроVским земљама
(ШвеMска, Данска, Финска, Немачка, ЕнCлеска иFM.) око 80% Mо-
маћинсFава има рачунар и инFернеF конекцију. Такође, око 80%
лица у Fим земљама је корисFило инFернеF у VослеMња 3 месеца.
С MруCе сFране, инMикаFори за навеMену CоMину Vоказују Mа 50,4%
MомаћинсFава у СрXији VосеMује рачунар, 39% MомаћинсFава Vо-
сеMује инFернеF Vрикључак, а 38% лица је корисFило инFернеF у
VослеMња 3 месеца. 

Број инFернеF конекција на 100 MомаћинсFава, као инMикаFор
MиCиFалне VоMеле на CлоXалном и националном нивоу, није нај-
Xољи VоказаFељ квалиFеFа Fелекомуникационих услуCа које Mо-
Xијају корисници. То се може виMеFи на основу квалиFеFа ИКТ
инфрасFукFуре којој Cрађани јеMне земље моCу Mа VрисFуVе, а он



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIII (2)/2013

312 СЛАВОЉУБ М. МИЛОВАНОВИЋ

се најXоље изражава кроз Xрзину VроFока VоMаFака. ПослеMњих
CоMина је учињен наVреMак у нашој земљи ширењем широко-
Vојасне инфрасFрукFуре, која омоCућава Xрз VроFок велике коли-
чине VоMаFака. Из FоC разлоCа се и Vовећао Xрој MомаћинсFава
која имају ДСЛ и каXловску конекцију на инFернеF, шFо им омо-
Cућава коришћење ове инфрасFрукFуре. Иако се VроценаF наших
MомаћинсFава која имају широкоVојасни инFернеFа Vовећава,
СрXија је, Vрема VоMацима ЕвросFаFа за 2009. CоMину, на VослеM-
њем месFу, у Vоређењу са земљама ЕУ. 

На основу ових VоказаFеља можемо закључиFи колика је раз-
лика између наше земље и земаља ЕУ у коришћењу ИКТ. Међу-
Fим, као шFо смо већ наVоменули, MиCиFална VоMела VосFоји и
између реCиона и различиFих каFеCорија сFановнишFва. У овом
Mелу ћемо се XавиFи анализом VоMаFака, као шFо су Xрој рачунара
и инFернеF конекција на реCионалном нивоу и сазнањима о Vоје-
Mиним каFеCоријама сFановнишFва. На крају ћемо Mоћи Mо VоMаF-
ка колико чесFо и у које све сврхе Cрађани у нашој земљи корисFе
инFернеF. 

РеCионална VоMела на БеоCраM, ВојвоMину и ценFралну СрXију,
која је коришћена у овом исFраживању РеVуXличкоC завоMа за
сFаFисFику (РЗС, 2011) има извесних неMосFаFака, јер нема VоMа-
Fака за реCион јуCоисFочне СрXије. МеђуFим, реално је VреFVо-
сFавиFи Mа инMикаFори MиCиFалне VоMеле у овом реCиону Vока-
зују Mа јуCоисFочна СрXија заосFаје за осFалим реCионима, зXоC
уFицаја факFора које смо VреFхоMно анализирали. 

ДиCиFална VоMела на реCионалном нивоу може се, Vре свеCа,
VосмаFраFи на основу Xроја рачунара. ЗасFуVљеносF рачунара у
MомаћинсFвима је различиFа у VојеMиним реCионима, оMносно
FериFоријалним целинама: у БеоCраMу износи 61%, у ВојвоMини
53%, а у ценFралној СрXији 47,2%. Уколико се VосмаFра урXани и
рурални Mео СрXије, Fакође се уочава MиCиFална VоMела, оMносно
нејеMнакосF међу навеMеним Mеловима. ЗасFуVљеносF рачунара
у урXаном Mелу СрXије је 60,8%, у оMносу на 39,7%, колико је у ру-
ралном Mелу. 

РеMослеM реCиона у СрXији, Vрема Xроју инFернеF конекција је
исFи као и Vрема Xроју рачунара. ЗасFуVљеносF инFернеF Vри-
кључака највећа је у БеоCраMу (износи 51,6%), на MруCом месFу је
ВојвоMина (42%), а на Fрећем ценFрална СрXија 36,3%. Такође је
релаFивни Xрој конекција на широкоVојасни инFернеF различиF
Vо реCионима. ЗасFуVљеносF широкоVојасних инFернеF конек-
ција највећа је у БеоCраMу и износи 43,4%, у ВојвоMини је 28,8%, а
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најмања је у ценFралној СрXији и износи свеCа 26,5%. Велике су
разлике и каMа уVоређујемо засFуVљеносF ове врсFе инFернеF ко-
некције у урXаном и руралном Mелу СрXије. У урXаном Mелу Ср-
Xије, засFуVљеносF је 41,2%, Mок је у руралном Mелу само 16,4%.

ДиCиFална VоMела у СрXији, VосмаFрано са MемоCрафскоC ас-
VекFа, може се саCлеMаFи Vрема различиFим каFеCоријама сFа-
новнишFва. У овој анализи узеFе су у оXзир каFеCорије сFановни-
шFва Vрема оXразовном нивоу, нивоу месечних VрихоMа Mома-
ћинсFва, раMном сFаFусу, Vолу и сFаросFи. 

Према овом исFраживању (РЗС, 2011) VроценаF корисника ра-
чунара са вишим и високим оXразовањем већи је у оMносу на
VроценаF корисника са среMњим и нижим оXразовањем. УMео ко-
рисника рачунара (у VослеMња Fри месеца), Vрема нивоу оXразо-
вања, јесFе слеMећи: 81,5% оM лица с вишим и високим оXразо-
вањем; 68,4% оM лица са среMњим оXразовањем; 32,2% оM лица са
оXразовањем нижим оM среMњеC. Уколико VосмаFрамо уMео ко-
рисника инFернеFа (у VослеMња Fри месеца) Vрема нивоу оXразо-
вања, реMослеM каFеCорија сFановнишFва је исFи: 73,8% оM лица са
вишим и високим оXразовањем; 57,4% оM лица са среMњим оXра-
зовањем; 17,7% оM лица са оXразовањем нижим оM среMњеC оXра-
зовања.

Такође, велики јаз VосFоји у VоCлеMу VосеMовања инFернеF
Vрикључка, уколико се VосмаFра сFрукFура MомаћинсFава Vрема
висини месечноC VрихоMа. Највећи је Xрој инFернеF Vрикључака
у MомаћинсFвима која имају месечни VрихоM изнаM 600 евра
(87,1%), Mок учешће MомаћинсFава с VрихоMом Mо 300 евра износи
свеCа 36,7%. ШирокоVојасну инFернеF конекцију већином Vосе-
Mују MомаћинсFва која имају месечни VрихоM изнаM 600 евра
(71,1%), Mок учешће MомаћинсFава са VрихоMом Mо 300 евра изно-
си свеCа 18%. УMео корисника инFернеFа (у VослеMња Fри месеца),
Vрема раMном сFаFусу јесFе слеMећи: сFуMенFи 99,5%, заVослени
61,7%, незаVослени 32,7% и осFали 25,5.

ИсFраживање РеVуXличкоC завоMа за сFаFисFику (РЗС, 2011)
Mаље Vоказује Mа Vол као MемоCрафска каракFерисFика не уFиче
на MиCиFалну VоMелу у нашој земљи. ПроценFуално учешће осоXа
мушкоC и осоXа женскоC Vола у укуVном Xроју корисника рачуна-
ра и инFернаFа VриXлижно је исFи. У VослеMња Fри месеца је
55,3% осоXа мушкоC Vола и 53,4% осоXа женскоC Vола корисFило
рачунар, Mок је, исFовремено, 43,9% осоXа мушкоC Vола и 40,5%
осоXа женскоC Vола корисFило инFернеF. 
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С MруCе сFране, усFановљено је Mа сFаросна MоX сFановника зна-
чајно уFиче на MиCиFалну VоMелу у нашој земљи. Као шFо смо већ
консFаFовали, најмање корисника инFернеFа има међу сFаријом
VоVулацијом. Међу VоVулацијом сFаросFи 55–74 CоMина, само је
9,3% корисника инFернеFа, Mок је у VоVулацији сFаросFи 16–24 Cо-
Mина, 86,7% корисника инFернеFа. Између Fа Mва ексFрема нала-
зи се VоVулација сFаросFи 25–54 CоMина, у којој је 48,5% корисни-
ка инFернеFа. Ако CлеMамо коришћење инFернеFа, у VослеMња 3
месеца, Vрема сFаросној сFрукFури корисника, 86,7% корисника
је сFаросFи 16–24 CоMина, 60,0% сFаросFи 25–34 CоMина, 54,6% сFа-
росFи 35–44 CоMина, 31,5% је оM 45 Mо 54 CоMина и 14,5% је оM 55 Mо
64 CоMина сFаросFи. 

РелаFиван Xрој рачунара и инFернеF Vрикључака основни је
инMикаFор MиCиFалне VоMеле, али се мора MоVуниFи и MруCим
VарамеFрима. ЈеMан оM њих је VарамеFар који Vоказује у које свр-
хе и колико чесFо се корисFи ИКТ инфрасFрукFура. У СрXији је
42,2% Cрађана корисFило инFернеF у VослеMња Fри месеца, али
с MруCе сFране (исFовремено), 53% Cрађана никаM није корисFило
инFернеF. Са сFановишFа учесFалосFи коришћења инFернеFа Fо-
ком VослеMња 3 месеца, 80,4% корисника је корисFило инFернеF
свакоC Mана или скоро свакоC Mана. Међу инFернеF VоVулацијом,
17,3% сFановнишFва корисFи инFернеF сервисе умесFо Mа осFва-
рује личне конFакFе или Vосећује јавне усFанове или орCане аM-
минисFрације. КаMа су у VиFању услуCе јавне уVраве, наши Cрађа-
ни су корисFили инFернеF за MоXијање информација са веX сајFо-
ва јавних инсFиFуција (78,1% Cрађана), скиMање званичних фор-
мулара (46,5%) и слање VоVуњених оXразаца (30,3%). 

КаMа је реч о временском VериоMу у ком су корисници инFер-
неFа куVовали/Vоручивали роXу или услуCе VуFем инFернеFа,
9,3% корисника оXавило је куVовину/Vоручивање у VослеMња
Fри месеца, 5,1% Vре више оM Fри месеца, а 3,7% Vре више оM CоMи-
ну Mана. МеђуFим, 81,9% корисника инFернеFа никаMа није куVо-
вало/Vоручивало роXу или услуCе VуFем инFернеFа. Осим за ку-
Vовину роXа и услуCа, корисници су уVоFреXљавали инFернеF у
слеMеће сврхе (корисници су моCли Mа Mају вишесFруке оMCово-
ре): учешће у MрушFвеним мрежама (ФејсXук, ТвиFер) (69,8%);
учешће у Vрофесионалним мрежама (креирање Vрофила, слање
Vорука) (68,6%); коришћење услуCа везаних за VуFовања и сме-
шFај (67,2%); Fражење информација на инFернеFу у сврхе учења и
оXразовања (65,4%); Fелефонирање и виMео разCовори Vреко ин-
FернеFа (64%); чиFање или Vреузимање елекFронских новина/
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часоVиса (63,7%); инFернеF XанкарсFво (63,2%); VроMаја роXа или
услуCа Vреко инFернеFа (59,2%); Fражење информација о Vроиз-
воMима и услуCама (58,5%); Fражење информација које се оMносе
на зMравсFво (56,4%); консулFовање ВикиVеMије раMи сFицања
знања (45,5%); Vреузимање софFвера (26,2%) и Fражење Vосла или
слање аVликација за Vосао (24,1%).

МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ ДИГИТАЛНЕ ПОДЕЛЕ

Не VосFоји јеMна јеMинсFвена мера и јеMно решење за VроXлем Mи-
CиFалне VоMеле. ЛиMери у Mржавној аMминисFрацији и Vослов-
ном секFору имају на расVолаCању чиFав низ мера које моCу Mа
имVлеменFирају у циљу смањења MиCиFалне VоMеле. ЈеMна оM
Fих мера јесFе унаVређење конкуренFскоC окружења у оXласFи
ИКТ, оMносно омоCућавање већем Xроју VреMузећа Mа се Fакмичи
на овом FржишFу. На Vример, конкуренција између VроMаваца
Vерсоналних рачунара може MовесFи Mо смањења цена ових ра-
чунара који се још увек у великој мери корисFе за инFернеF Vри-
сFуV. Ниже цене за Vерсоналне рачунаре и XесVлаFан инFернеF
VрисFуV за сиромашне каFеCорије сFановнишFва значајно Xи Vо-
већали Xрој сFановника који корисFи рачунаре и инFернеF. КоM
ових каFеCорија сFановнишFва, висина VрихоMа је кључан фак-
Fор заосFајања за осFалом VоVулацијом, у VоCлеMу коришћења
ИКТ. КаMа се узме у оXзир цена рачунара и Fрошкови коришћења
услуCа инFернеF VровајMера, онMа Fо Vревазилази моCућносFи
XуџеFа мноCих MомаћинсFава са нижим VрихоMима. С оXзиром
на чињеницу Mа су Fрошкови још увек јеMан оM најважнијих фак-
Fора MиCиFалне VоMеле, FреXа VреMузеFи оMређене мере и VреM-
ложиFи VројекFе који Xи VриXлижили ИКТ и инFернеF зајеMница-
ма са најнижим VрихоMима. На Vример, у САД је инициран вели-
ки Xрој VројекаFа који FреXа Mа оXезXеMи инFернеF VрисFуV зајеM-
ницама са најнижим VрихоMима. На Fај начин су оXезXеђене ши-
рокоVојасне инFернеF конекције резерваFима у којима живе
американци сFаросеMеоци (ИнMијанци) (Sipior et al. 2002). 

Као шFо смо већ наCласили, сFарији Cрађани најчешће нису ин-
FернеF корисници. Да Xи се VомоCло овој каFеCорији сFанов-
нишFва, моCу се креираFи Vриручници и софFвер који оXезXеђује
инсFрукције о Fоме како се VовезаFи на инFернеF. На Vример, у
САД је Mизајниран Fакав софFвер који се корисFи у XиXилиоFека-
ма, Vензионерским Mомовима, ценFрима за смешFај сFарих, CMе
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сFарији Cрађани моCу Mа раMе инMивиMуално или Mа узимају ча-
сове у Fоку којих се уVознају са коришћењем рачунара и инFер-
неFа (Sipior et al. 2002). 

Језичке Xаријере, Fакође, моCу Mа XуMу значајан факFор MиCи-
Fалне VоMеле. За коришћење рачунара и инFернеFа неоVхоMно је
Vознавање енCлескоC језика. С оXзиром на Fо Mа велики Xрој на-
ших Cрађана нема елеменFарна знања енCлескоC језика, Fо је ра-
злоC шFо су они у неравноVравном Vоложају у оMносу на Cрађане
који знају енCлески језик. ЈеMно оM решења FоC VроXлема јесFе ор-
Cанизовање јефFиних или XесVлаFних курсева енCлескоC језика
за оMређене каFеCорије сFановнишFва. ДруCо решење јесFе Mа ин-
FернеF алаFи за крајње кориснике XуMу VрилаCођени Mомаћем
FржишFу, оMносно Mа команMе које заMају корисници XуMу на срV-
ском језику. У сFвари, Xез оXзира на језичке Xаријере, веома ва-
жна мера за смањење MиCиFалне нејеMнакосFи међу љуMима је-
сFе нуђење VроCрама оXуке за најосеFљивије каFеCорије сFанов-
нишFва (незаVослени, љуMи са ниским Vримањима, рурална Vо-
Vулација, сFарији Cрађани иFM.) Vо VрихваFљивим ценама или,
још VрихваFљивије, VоFVуно XесVлаFно. 

На крају, Mржава може Mа Vокуша Mа смањи MиCиFалну VоMелу
кроз законоMавсFво које Xи оXезXеђивало сFимулансе за инFер-
неF VровајMере. То Xи се VосFиCло Vомоћу Vореских олакшица
које Xи се Mавале инFернеF VровајMерима. На Vример, сваки Vро-
вајMер који Xи оXезXеMио инFернеF VрисFуV оMређеним рурал-
ним или сиромашним крајевима моCао Xи Mа рачуна на Vореске
олакшице, VоM условом Mа осFвари VроMор на FржишFе оM 10%.
Осим FоCа, Mржава може највише Mа учини на смањењу цена Fе-
лекомуникационих услуCа оFварањем FржишFа и унаVређењем
конкуренFскоC окружења у Fелекомуникационој инMусFрији. 

ЗАКЉУЧАК Велики Xрој факFора уFиче на MиCиFалну VоMелу. СвесFрано Vро-
учавање ових факFора може Vомоћи креаFорима VолиFике Mа
оMреMе сFеVен њиховоC уFицаја у конкреFном конFексFу у коме
се MиCиFална VоMела манифесFује (национални, реCионални, ло-
кални и социјални конFексF). Овај раM Vокушава Mа оMреMи које су
MемоCрафске каракFерисFике љуMи који у великој мери заосFају
за осFалом VоVулацијом у коришћењу ИКТ. ИсFраживање је Vо-
казало Mа су VрихоM, сFаросF, ниво оXразовања и CеоCрафска ло-
кација MемоCрафске каракFерисFике које су највише Vовезане са
MиCиFалном VоMелом. Осим FоCа, овMе се VреMлажу мере које мо-
Cу MоVринеFи смањењу MиCиFалне VоMеле, чији је циљ Mа се
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смање неCаFивни ефекFи ових MемоCрафских факFора. У Fехно-
лошком смислу, смањење MиCиFалне VоMеле оXезXеђује се шире-
њем ИКТ инфрасFукFуре којој моCу VрисFуVиFи најшири слојеви
MрушFва Vо VрихваFљивој цени. ПрисFуV FреXа оXезXеMиFи не са-
мо MомаћинсFвима, већ и јавним инсFиFуцијама, као шFо су Xи-
XлиоFеке, ценFри кулFуре, Vензионерски Mомови, CMе Xи кори-
шћење инFернеFа Xило XесVлаFно. МеђуFим, омоCућавање ин-
FернеF VрисFуVа је само јеMна краFкорочна мера која мора XиFи
Vраћена MруCим мерама. СлеMећа мера Xила Xи оXезXеђивања ус-
Vешне оXуке у коришћењу рачунара и инFернеFа за најкриFич-
није каFеCорије сFановнишFва (сFарије Cрађане, Cрађане са ни-
ским сFеVеном оXразовања и VрихоMа). Коначно, целокуVна за-
јеMница мора XиFи VоMсFицана на реMовно коришћење ИКТ. 
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SUMMARY DIGITAL DIVIDE IN SERBIA FROM DEMOGRAPHIC PERSPECTIVE2

Digital divide is a term that defines differences and inequality be-
tween various groups of population considering opportunities and
abilities for access and use of information and communication tech-
nologies (ICT), particularly the Internet. Digital divide can be
viewed from regional and global aspect, so there are significant dif-
ferences between regions in a country and between countries, con-
sidering the use of ICT. On the global level, there are the countries
where a great part of the population has access to ICT and countries
where that is not the case. Serbia as a country that is in transition
period belongs to the second group of countries. In addition, digital
divide exists on a country level, because in south-east region of Ser-
bia relatively small number of people has access to ICT comparing to
the other regions. The paper just treats problem of digital divide on
the example of Republic of Serbia, with specific view to demograph-
ic aspect of the problem. 

KEY WORDS: digital divide, demographic factors, ICT, internet, so-
cio-economic development.

2 РаM је Vримљен 13. окFоXра 2013, а Vрихваћен за оXјављивање на сасFанку Ре-
Mакције ЗXорника оMржаном 21. MецемXра 2013.


