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ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ И СИРОМАШТВО СТАРИЈИХ

Сажетак:  Сиромаштво представља битну кочницу друштвеног 
развоја. У Србији је дуготрајно сиромаштво настало као последица 
територијалне сецесије, међународне изолације и санкција, бомбардо-
вања, рекордне инфлације и привредног колапса, прихвата стотина 
хиљада избеглица, економске кризе и високе незапослености, политич-
ких превирања, а прошле године и незапамћених поплава. 

Србија је једна од најстаријих земаља, по просечној старости 
становништва (42,2 године). Минималне пензије прима 253.000 стари-
јих, а 120.000 њих живи испод границе сиромаштва. Реформе пензионог 
фонда иду у правцу продужавања радног стажа и подизања старосне 
границе за одлазак у пензију. То само решава један проблем, али блокира 
решавање другог: запошљавање младих. Да би се остварио напредак у 
друштву, неопходне су свеобухватне реформе, које би свим популацио-
ним групама донеле бољитак.

Овај текст је утемељен на Анкети о животном стандарду (која 
је спроведена 2002, 2003 и 2007. године), Стратегији за смањење сиро-
маштва (2003) и на истраживању о сиромашним старијим лицима у 
Србији, које је реализовано почетком 2009, за потребе заговарања за 
измене Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигур-
ности грађана.

Кључне речи: старење становништва, сиромаштво, незапосле-
ност, мере социјалне подршке, друштвени развој.

ДЕМОГРАФСКА СТВАРНОСТ У СРБИЈИ 

Једна од битних цивилизацијских тековина јесте продужетак чове-
ковог живота. Људи живе дуже захваљујући бољем животном стан-

дарду, бољој здравственој заштити, превенцији и социјалној подршци. 
Управо из тих разлога, у развијеним земљама света, становништво је 
све старије, а такав тренд се убрзано наставља (График 1). 
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График 1: Процентуално увећавање старијих од 60 година у свету од 
2012 - 2050.
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www.globalagewatch.org

Србија се сврстава у најстарије земље Европе и света[2], по про-
сечној старости становништва, која по последњем Попису из 2011. 
износи 42,2 године. Мада спада у економски најнеразвијеније земље 
Европе, Србија је стара земља, не из истих разлога, већ захваљујући 
бројним демографским, али и друштвено политичким и глобалистич-
ким факторима[3]. Вишедеценијско недовољно рађање (пад стопе ната-
литета), уз растућу стопу морталитета (свих старосних група), довело 
је до депопулације (односно до негативног природног прираштаја) и 
до “беле куге” у скоро свим општинама. Само неколико општина које 
гравитирају ка Косову имају позитиван природни прираштај. За про-
сту репродукцију становништва, односно за просту замену генера-
ција, потребна је стопа фертилитета од 2.11 детета по жени/породици. 
Нажалост, стопа фертилитета у Србији је већ 2010. године износила 
1,4. Ако се томе дода, да на свако живорођено дете дође 2,8 абортуса, 
да 10% жена у фертилном периоду не могу да роде дете, те да је 400.000 
бракова без деце, да расте број развода, а одлаже се брак и родитељ-
ство; јасно је зашто је “старост” основна одредница српске демограф-
ске сцене (График 2). 

[2] Србија је на неславном петом месту по просечној старости у свету, према мапи 
старости коју је сачинио „Business Insider“.

[3] Према последњем Попису из 2011. удео старијих од 65+ је 17,4%, а процењује 
се да ће до 2030. ова старосна група чинити 22% укупног становништва. Просечна 
старост у односу на претходни Попис (2002) порасла је за 2 године и сада износи 42,2 
године. Процењује се да ће се до 2030. године животни век мушкараца повећати од 
69,7 на 71,1 годину, а за жене од 75 на 76,4 године, а старијих од 80 година биће дво-
струко више - док ће се за 50 година утростручити ова најстарија групација.
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У Србији данас има близу 4.800 села, а процењује се да ће их у 
наредних 15 година бити мање за 1.200 - нестаће свако четврто село. У 
2.000 села нема ниједног становника, а у 200 нема млађих од 20 година 
(Попис: 2002) Миграције из села у градове довеле су до феминизације 
и сенилизације села. Сви који су могли, отишли су из села, остали су 
само жене и старци[4]. 

 График 2: Витална статистика за Србију у 21. веку

 
Извор: РЗС, Попис 2011.

Међутим, становништво Србије није само старо, већ и нестаје. 
Растуће исељавање из земље сврстало је Србију у државе са најброј-
нијом дијаспором у свету. Свеобухватан попис припадника наше 
дијаспоре и Срба у региону никада није извршен, али се процењује да 
дијаспора Србије, укључујући и Србе у региону, данас износи 4,5 мили-
она људи. Све чешће су то млади људи (у фертилном периоду, образо-
вани и радно активни), па се говори о интелектуалној емиграцији и о 

“одливу мозгова” (brain drain)[5]. Без обзира да ли је исељавање моти-
висано економским, политичким, образовно-научним или другим 
разлозима, оно увек представља губитак људских ресурса, урушавање 
националног идентитета и интегритета, а последњих деценија и изра-
зит губитак интелектуалног потенцијала државе.

Нестајање Српског народа започело је много раније. Ако се освр-
немо на историјска страдања, укључујући и најновија из 1999. године, 
може се рећи да од свих народа, који су некада живели на простору 
Југославије, Срби су 5-10 пута више страдали у свим претходним рато-
вима, па и у догађајима на Косову после 1991. године. Све те жртве су 
већ пребројане, али оне, које су последице НАТО бомбардовања, бро-

[4] У српским селима има 260.000 мушкараца који су се приближили 50-ој години, 
а нису до сада засновали породицу.

[5] Према  Извeштaју Светског економског форума (2013/2014), Србија је према 
одливу мозгова заузела међу 148 земаљa 147 мeстo.
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јаће се деценијама. Већ постоје непотпуни подаци о томе, да осирома-
шени уранијум директно утиче на трудноћу, на здравствено стање и 
смртност новорођенчади и на здравствено стање читаве популације[6]. 

Дакле, хумани ресурси Србије су структурно дисбалансирани и 
доведени у питање под дејством растућих миграција, морбидитета и 
морталитета и опадајућег наталитетског тренда, укључујући и после-
дице ратних дејстава.  

ПОЛИТИЧКА НЕСТАБИЛНОСТ

Светска политичка сцена није никада била узаврелија, него што је 
последњих година. Стручњаци износе бројне аргументе: да ја III светски 
рат већ почео и да се у најскоријој будућности може очекивати његова 
кулминација, која ће радикално променити глобалну политичку и еко-
номску сцену. Пренасељеност, је објашњење за актуелну демографску 
и економску кризу, а њене последице су глад и сиромаштво. Зато се 
развијене западне земље залажу за смањење броја становника (до тзв. 

“златне милијарде”) и нуде више модела за остваривање овог циља и то: 
одлагање брака и родитељства, легализација хомосексуалних бракова, 
масовна примена контрацепције, абортуси, чак до ускраћивања здрав-
ствене заштите сиромашнима па и до геноцида. Креатори новог свет-
ског поретка, руководећи се интересима капитала и профита, одбацују 
традиционалне вредности и институције, те је  друштво утемељено на 
раду и солидарности; на породичној кохезији и емотивној блискости, 
на фамилијарним везама и добросуседској сарадњи, на поштењу, вери, 
обичајима, части и на ауторитету националне државне власти; оква-
лификовано као анахроно и недовољно флексибилно за нове цивили-
зацијске потребе и трендове. Глобалистички оријентисано, модерно 
друштво брише националне границе, темељи се на безобзирној конку-
ренцији и профиту, афирмише усамљеног појединца посвећеног кари-

[6] Према подацима Института “Батут” Просечно у Србији годишње од неке 
врсте канцера оболи 24.830, а умре 14.000 особа (подаци за 2010). Евидентан је пoрaст 
oбoлeлих oд рaкa посебно нa пoдручjимa која су бомбардована. Радиолог и професор 
Медицинског факултета Слободан Чикарић наводи да је пораст броја умрлих и обо-
лелих од рака у Србији највећи је у Европи. „Србија прва земља у Европи по стопи 
смртности од рака, а годишње та стопа расте у просеку 2,5 одсто, што говори да је про-
блем малигних тумора код нас веома озбиљан: по последњим званичним подацима 
(за 2012. годину) укупан број новооболелих био је 36.408, док је умрло 21.269 особа”. 
Од 2006. године енормно расте број лимфома и леукемија. То може да се објасни само 
доласком спољашњег фактора (чији је удео преко 90%), у виду уранијума, који је у 
кратком периоду дошао и прекрио целу Србију. Из интервјуа с проф. др Чикарићем, 
који је објавила "Политика"        http://www.nspm.rs/hronika/prof.-dr-slobodan-cikaric-

-za-porast-broja-umrlih-i-obolelih-od-raka-krivac-je-osiromaseni-uranijum-kojim-smo-
-bombardovani-tokom-nato-agresije.html (преглед од 06. априла 2015)
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јери, спремног да све жртвује како би се непрекидно увећавао капитал 
светских моћника. Такав појединац не сме да има сигурност и ослонац, 
ни у држави, ни у породици.

У последње две деценије дошло је до разбијања многих држава 
(Чегословачка, СССР, Југославија...), а новонастале државице и енти-
тети служе великим силама као полигони за ратна дејства, депоније 
за одлагање нуклеарног отпада, тржиште за пласирање сумњивих 
производа и подручје за тестирање лекова и ГМО производа. Зелена-
шки кредити Светске банке уводе у дужничко ропство мале државе 
и стварају нову врсту колонијализма, са несагледивим последицама. 
Поновно успостављање биполарног света и стална тензија између 
држава Евроазије, с једне стране и Америке и ЕУ, с друге стране, пред-
стављају амбијент у коме је сиромаштво битна одредница живота у 21. 
веку.

Овој глобалној слици у Србији се придодају и недавна ратна деј-
ства, бомбардовање - уништавање људских и материјалних ресурса, 
ембарго, тегобна транзиција, растући спољни дуг државе, девастирана 
привреда и инфраструктура, недефинисане државне границе, стални 
притисак ЕУ држава, условљавања и уцене.

Република Србија је држава са највећим бројем избеглих и интерно 
расељених лица у Европи. У 1996. години било их је укупно 621.300; а 
1998. године укупан број избеглица и ратом угрожених лица прешао 
је цифру од 650.000. Средином 2012. било је још увек 66.408 избеглица 
и 210.148 интерно расељених лица. Према истраживањима мање од 
5% њих би желело да се врати у земљу порекла и то уз одговарајућу 
подршку. UNHCR и Комесаријат за избеглице Републике Србије су 
2010. године спровели истраживање под називом: “Процена потреба 
интерно расељених лица у Републици Србији”. Добијени резултати 
су показали да у избегличкој популацији има 20,27% старијих од 60 
година, да је 1,82% старијих без породичног старања и да су старији 
најчешће без школе. Како је утврђена просечна старост избеглица 
износила 40,5 година, њихов положај из године у годину постаје све 
гори, што додатно оптерећује домицилно становништво и доприноси 
општем сиромаштву.

ЕКОНОМСКА КРИЗА И СИРОМАШТВО

На прагу 21. века, а у одговору на глобално старење, одржан је 
Миленијумски самит у Њујорку 2000. године[7], а две године касније 
(2002) одржана је Друга светска скупштина о старењу у Мадриду, на 

[7] На овом самиту189 земаља је усвојило и потписало Миленијумску деклара-
цију, у којој су дати Миленијумски циљеви развоја (МЦР), који се тичу свих угроже-
них група.
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којој је усвојен Међународни план акција који се односи на популаци-
ону групу старијих. Циљеви овог Акционог плана су МИПАА циљеви 
и они су уграђени у Србији у Националној стратегији о старењу (2006 

- 2015), а нашли су своје место и у другим стратешким документима. 
Дефинисани стратешки правци налажу уважавање феномена ста-
рења у свим аспектима политике развоја; подстичу интеграцију ста-
ријих људи у друштво; промовишу праведан и одржив економски 
раст; инсистирају на прилагођавању система социјалне заштите; и на 
прилагођавању тржишта рада; заговарају доживотно образовање; ква-
литетан живот и одржање независног начина живљења, као и обезбе-
ђивање подршке породицама са старијим члановима и унапређивање 
солидарности. Њихово остваривање се обезбеђује, пре свега, на локал-
ном нивоу и то у домену искорењивања сиромаштва и глади, унапре-
ђивања образовног и здравственог система, очувања животне средине 
и подстицања економског развоја. Од степена остваривања ових (и 
сличних) циљева зависи и темпо приближавања Србије ЕУ. У званич-
ној дефиницији Савета ЕУ о друштвеној искључености и сиромаштву 
наводи се да: Друштвена искљученост представља “процес којим су 
одређени појединци гурнути на ивицу друштва и спречени у пуном 
учествовању у друштву због свог сиромаштва или недостатка основ-
них знања и могућности за доживотно учење, или као резултат дискри-
минације. Ово их удаљује од запослења, прихода и могућности обра-
зовања, као и од друштвених мрежа, оквира и активности заједнице. 
Овакви појединци имају мало приступа власти и органима доношења 
одлука и на тај начин се често осећају немоћним и неспособним да 
узму контролу над одлукама које утичу на њихов свакодневни живот” 
(Council of EU, 2004). Сиромашни појединци или породице су они чији 
су ресурси (добра, новчани приходи и услуге из јавних и приватних 
извора) толико мали да их искључују из минимума прихватљивог 
начина живота у држави чланици у којој живе (Council of EU, 1975).

Узимајући ове дефиниције као репер за оцену стања, лако је изве-
сти закључак, не само да је Србија сиромашна земља, већ да су ста-
рији људи у њој сиромашни и друштвено искључени. Према подацима 
Републичког завода за статистику (од 3.04.2015) сваки четврти грађа-
нин у Србији, био је на граници сиромаштва[8]. Америчко истражи-
вање индекса сиромаштва, спроведено међу 90 земаља, показује да је 

[8] У највећем ризику од сиромаштва налазе се малди од 18 година (29,6%) - 
посебно они који су незапослени, а највећу стопу ризика од сиромаштва имају имају 
чланови домаћинстава састављених од две одрасле особе с троје или више издржаване 
деце.
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Србија на трећем месту[9]. Сиромаштво је све дубље и захвата све шире 
слојеве друштва, а висока стопа незапослености[10]  појачава осећај бес-
перспективности. Поврх свега, овакав тренд предуго траје. 

У развоју људског друштва сиромаштво је општа категорија: нема 
народа, нити историјског периода без сиромашних људи. Прихватљива 
су и пожељна она друштва где се број сиромашних смањује или где се 
интензитет сиромаштва перманентно ублажава. Нажалост, од распада 
Југославије у Србији број сиромашних прогресивни расте, а и интен-
зитет сиромаштва се појачава. Да је сиромаштво достигло алармантне 
димензије потврдила је Анкета о животном стандарду становништва 
у Србији (2002)[11] . Њени резултати су показали да је дошло до општег 
назадовања у свим сегментима друштва, што је посебно погодило 
угрожене категорије становништва: децу, старе, инвалиде, избеглице 
и интерно расељена лица, Роме, руралну сиротињу и необразоване. “У 
2002. години у Србији је било око 800.000 сиромашних (10,6%), одно-
сно око 250.000 домаћинстава (када се линија сиромаштва одређује са 
4.489 динара - 2,4 долара дневно, уколико би се прихватио стандард за 
линију сиромаштва од 5.507 динара - 2,9 долара дневно, сиромашних 
домаћинства би било 474.000, тј. 20% би било сиромашних). Анкетом 
су обухваћени реални приходи и приходи из сиве економије (подаци 
говоре да је око 1.000.000 људи ангажовано у овој сфери у 2002. години). 
Према субјективој процени испитаника, у Србији је преко 50% станов-
ника сиромашно”. (Динић, Д: 2004; 26)

[9] О овом истраживању више на сајту: http://www.srbijadanas.net/svetski-indeks-
siromastva-svrstava-srbiju-na-trece-mesto-od-90-posmatranih-drzava/

[10] У Србији је без посла 48% младих до 27 година.
[11] Децембра 2002. на конференцији Профил сиромаштва у Србији презентовани 

су резултати Анкете о животном стандарду становништва код нас, која је спроведена 
на узорку од 6386 домаћинстава; тј. на 19.725 лица. Ово је била највећа и најобухват-
нија анкета рађена у Србији (без Косова и Метохије), до сада, која је утемељена на 
међународној методологији. Кренуло се од минималне потрошачке корпе за четво-
рочлано домаћинство - 7605 динара месечно; од линије сиромаштва - 4489 динара; 
од укупне линије сиромаштва за четворочлано домаћинство - 13827 динара и од про-
сечне потрошње сиромашних - 3539 динара.
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Т - 1   Индикатори сиромаштва[12]  у Србији:

Становни-
штво

Материјално недовољно обезбеђени 
линија сиромаштва = 5.507 дин.

Сиромашни 
линија сиромаштва = 4.489 дин.

индекс 
сирома-

штва

дубина 
сирома-

штва

оштрина 
сирома-

штва

индекс 
сирома-

штва

дубина 
сирома-

штва

оштрина 
сирома-

штва
Урбано 16,0% 3,3% 1,1% 7,8% 1,5% 0,5%
Рурално 25,1% 6,1% 2,3% 14,2% 3,2% 1,1%
Укупно 20,0% 4,6% 1,6% 10,6% 2,2% 0,8%

Извор: Анкета о животном стандарду из 2002.

Из Анкете би посебно издвојили, за потребе овог рада, следеће 
податке:

 - најугроженија су домаћинства са шест и више чланова, али 
исто тако и једночлана и двочлана старачка домаћинства; 

 - најсиромашнији су старији од 65 година - чине скоро 1/4 од 
укупног броја сиромашних, нарочито су угрожени они који 
немају пензију;

Срећна околност је, да велики број старих људи у Србији прима 
пензију (сваки пети човек је пензионер). Географски посматрано, нају-
гроженији су стари из југоисточне Србије и они који живе у двочланим 
старачким домаћинствима или у мешовитим, где само једно старије 
лице доноси приход. “Државна помоћ старима, који имају здравствене 
или функционалне проблеме, обухвата смештај у домове за старе и 
финансирање туђе неге и помоћи у кући (по том основу свега 9.000 
корисника је смештено у домове, а око 60.000 користе услуге туђе неге 
и помоћи у кући).

ССС заговара смањење сиромаштва код старих и пензионера кроз 
јачање ванинституционалне услужне заштите (кроз развијање кућне 
неге и помоћи, кроз проширивање мреже смештајних установа, у до 
сада непокривеним подручјима, кроз конверзију избегличких цен-
тара у домове за стара лица и кроз укључивање приватног сектора у 
ову област)”. (Динић, Д: 2004; 28) На то се надовезује јачање социјалне 
заштите старијих лица, посебно у локалној заједници, кроз ширење 
мреже дневних центара, дневних рехабилитационих центара и развоја 
медицинске и личне помоћи у кући; а све са циљем унапређивања ква-
литета живота у старости.

[12] Индекс (стопа) сиромаштва је учешће сиромашних у укупном становништву. 
Дубина (јаз) сиромаштва подразумева количину средстава, која су потребна људима, 
да би се издигли изнад линије сиромаштва. Оштрина сиромаштва показује колико су 
поједине категорије сиромашних дубље испод линије сиромаштва.
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Сиромаштво има још једну значајну последицу, која посебно тан-
гира старије: сиромашни имају више изгледа да оболе или умру од 
уобичајених болести (туберкулозе, сиде, малигних обољења, саобра-
ћајних несрећа, насиља и сл.). Код оних, који су испод линије сирома-
штва, и када лекар постави дијагнозу неке хроничне болести (таквих 
је по подацима око 30,3%), мала је вероватноћа да ће бити средстава за 
одговарајуће лечење[13]. 

Међу државама Европе, Србија спада у оне са највећим регионал-
ним разликама у нивоу развијености. Ове диспропорције су после-
дица: демографског пражњења сеоског подручја, унутаррегионалне 
демографске диференцијације, атомизације насеља на неразвијеном 
сеоском подручју и неадекватне образовне и квалификационе струк-
туре. (ССС, 2003. с. XXV) Зато је ЕУ захтевала, од Републичке агенције 
за развој југа Србије, да понуди адекватна институционална решења 
која могу довести до нивелације драстичних регионалних разлика.

Рурални аспект сиромаштва је изузетно комплексан, посебно 
када се има у виду да на селу живи половина становништва и то на 
3/4 територије Србије[14] . Овде је сиромаштво двоструко веће него у 
градовима и сваки седми становник је сиромашан. Ако се томе дода 
да је старијих од 60 година, на селу, скоро 1.000.000 (по попису из 2002. 
има их 855.704) и да се њихов број перманентно повећава, проблем 
сиромаштва добија нове димензије.

Расправа о сиромаштву старијих нужно захтева и расправу о 
питању пензија и пензионог система. Пензионисање представља дру-
штвено-институционализовани облик збрињавања старијих. У Наци-
оналној стратегији о старењу 2006-2015, као један од стратешких 
циљева истиче се потреба “обезбеђивања економске и социјалне сигур-
ности и квалитета живота у старости”, али и ублажавање неповољних 
последица транзиције. “То укључује очување постигнутог нивоа соци-
јалне сигурности пензионера, враћање дугова пензионерима, сукце-
сивно усклађивање плата и пензија и обезбеђивање редовне исплате 
пензија. Процењује се да је праведан и одржив економски раст дру-
штва најадекватнији одговор на интензивно демографско старење 

[13] У документу Здравствена политика Србије, из фебруара 2002., инсистира 
се на праведнијој прерасподели ресурса у здравству, како би и осетљивим групама 
здравствене услуге постале једнако приступачне.

[14] Од укупно 7.498.001 становника Србије, према попису из 2002. године, стари-
јих људи од 65 година је 1.240.505 (16,54%) а старијих од 60 година 1.684.289 (22,46%). 
У сеоским насељима Србије живи 3.272.105 становника (43,64%), при чеми је старијих 
од 65 година 650.406, а од 60 година 855.704. Исти подаци за села у Централној Србији 
износе: преко 65 година - 501.684 становника, а преко 60 година - 653.876. У Војводини 
је старијих од 65 година 148.722, а старијих од 60 година 201.828. Чињеница да је преко 
26% становника сеоских насеља Србије старије од 60 година, довољно говори о разме-
рама проблема старих људи.

ДРАГАНА С. ДИНИЋ



-340-

становништва. Растућа несразмера између броја издржаваних и запо-
слених лица доводи у питање како систем друштвене заштите, тако 
и пензиони систем[15]. У процесу имплементације Стратегије за сма-
њење сиромаштва, на нивоу Републике разматра се и увођење социјал-
них пензија. (Динић, Д. 2014; 201)

Према актуелним прописима у Србији се осигуравање мате-
ријалних претпоставки за живот у старости постиже: путем обаве-
зног, добровољног и проширеног пензијског и инвалидског осигу-
рања, борачке и инвалидске заштите, допунске државне материјалне 
заштите корисника пензија, чија су укупна породична примања испод 
нивоа сиромаштва и гарантованог нивоа животне егзистенције, нов-
чане социјалне помоћи (доскора материјалног обезбеђења породице) 
по основу државне социјалне заштите, државне социјалне пензије 
(која у Србији још увек није заживела), државног додатка за помоћ и 
негу, једнократне новчане социјалне помоћи, бескаматних позајмица 
из касе узајамне помоћи, синдикалне или пензионерске организације, 
алиментације, уговора о доживотном издржавању, штедње и животног 
осигурања и осигурања имовине, акција и новчане накнаде по основу 
приватизације предузећа, приходовања по основу приватне имовине, 
приходовања по основу личног рада, коришћења повластица у јавном 
превозу и олакшица при коришћењу комуналних услуга и енергената 
за загревање стана, коришћења пореских и комерцијалних олакшица, 
примања хуманитарне помоћи у натури, примања од родбине, кори-
шћења кухиње за сиромашне, коришћења субвенционираног бањског 
и климатског опоравка пензионера са скромнијим примањима и сл. 
Може се приметити да је држава пројектовала веома широк спектар 
мера за обезбеђивање материјалних претпоставки за живот у старо-
сти, само је питање колико се те мере остварују и колики се обухват 
старијих, посебно угрожених, њима постиже.

Пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) је облик осигурања 
од ризика које носи сам живот - осигураници се осигуравају за слу-
чај старости, инвалидности, смрти, телесног оштећења и потребе за 
туђом помоћи и негом. Закон о ПИО прописује права осигураника на 
старосну пензију - по основу рада; на инвалидску пензију - за случај 
инвалидитета; на породичну пензију - у случају смрти осигураника 
или корисника пензије, укључујући и надокнаду погребних трошкова; 
право на надокнаду у случају телесног оштећења и најзад, право оси-
гураника и пензионера на туђу негу и помоћ. Иста оваква права може 
обезбедити и лице које је самостално уплаћивало потребне доприносе, 
а које није обухваћено поменутим облицима осигурања. Пензијско и 
инвалидско осигурање обухвата обавезно и добровољно пензијско 
и инвалидско осигурање. Постоје три врсте осигураника: запослени, 

[15] 
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осигураници самосталних делатности и пољопривредници. Сва права 
из ПИО обезбеђују се уплатом доприноса за ПИО, који се плаћа на 
зараде, основице осигурања и уговорене накнаде[16]. (Динић, Д. 2014) 
Продужетак живота људи повећава број пензионера и инвалидских 
пензионера и представља атак на ПИО фонд, а одражава се и на 
потребе старијих и њихове трошкове у сфери здравствене заштите. Уз 
све ове неповољне околности ваља подсетити, да иако су мале, пензије 
често представљају једини приход у породици. Зато су многи пензио-
нери принуђени да траже посао и након одласка у пензију.[17]  

Поставља се питање, како је могуће остварити одржив пензи-
они систем и у ком правцу усмерити неопходне реформе[18] . Битно 
је реално сагледати и уважити демографске промене, растући степен 
незапослености и дефицит у фондовима осигурања; направити пра-
веднију расподелу - условити пензије са издвајањима у фондове осигу-
рања; смањити рад на црно и спречити избегавање уплате доприноса, 
увести флексибилно и постепено пензионисање, увести право на пре-
времену и делимичну пензију итд.

У Србији има доста старијих (посебно жена на селу) које су без 
икаквих прихода. Од 1.220.000 људи који имају више од 65 година, чак 
27%, односно њих 320.000, није у пензијском систему (Сатарић, Н. at 
all 2009). Институт социјалних пензија се разматра због свих оних који 
нису уплаћивали пензијско осигурање[19]. Мада су социјалне пензије 

[16] Према подацима Министарства финансија Србије, крајем 2010. године однос 
укупно регистрованог броја запослених  и укупног броја пензионера (1 626 000) био је 
1,1:1. У јануару 2011. било је 1 628 715 корисника пензија. Највише просечне пензије су 
биле у структури запослених (22 223 - 65% просечне зараде), а најмање код пољопри-
вредника ( 8 740 - 26% просечне зараде). Најниже пензије (до 11 500 динара) примало 
је 135000 пензионера (92 000 породични - углавном жене). Највише пензије (од 99 до 
105 000 и више) имало је 140 пензионера (највише старосних).

[17] Преко 62% пензионера у 2014. години прима пензију мању од 25.500,00 динара. 
Фонд ПИО, као једина овлашћена институција утврђује права и обим права из ПИО. 
По томе, само старосни пензионери могу да се запосле (и да по том основу увећевају 
своју пензиону основицу), док инвалидски пензионери могу радити само по уговору 
о делу (без права на кориговање пензије), а породични пензионери могу приходовати 
по уговору о делу уз услов да је тај приход испод 50% од најниже основице осигурања. 
Материјални положај пензионера би био много бољи да је Приватно ПИО код нас 
заживело. Не само што немају поверење у приватне пензионе фондове, већ запослени 
нису платежно способни да, током радног века, од својих плата издвоје средства и 
уплате их у ове фондове. Права је реткост да неки, добростојећи послодавци, својим 
радницима уплаћују поред обавезног и додатно пензионо осигурање.

[18] Најновија студија - Постркризни модел раста и развоја (2011-2020) као сред-
њорочни циљ реформи ПИО предвиђа смањење учешће издатака за пензије у БДП (са 
12,5% на 10%).

[19] Пре шест година Геронтолошко друштво Србије и Мрежа ХУМАНАС водили 
су широку кампању за увођење социјалних пензија, у сарадњи са стручњаком ЕУ за ову 
област др Asghar Zaidi. Петар Манојловић, потпредседник ГДС се залагао за установља-
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комплементарне са пензијским системом, оне нису део ПИО, већ су 
део система социјалне сигурности грађана и примењују се као цен-
трална мера за смањење сиромаштва.

На материјални положај пензионера (и старијих уопште) утиче 
и нерешено стамбено питање. Раније, захваљујући солидарном ула-
гању у стамбене фондове, скоро да и није било запосленог који до 
краја радног века није добио стан од фирме. Приватне фирме данас 
не брину о стамбеним проблемима запослених, друштвена предузећа 
су у реструктуирању, послују са губицима, тако да запосленима пре-
остају једино крајње неповољни, готово зеленашки кредити, за купо-
вину крова над главом. Тако расте број старих људи и пензионера са 
нерешеним стамбеним питањем. (Динић, Д. 2014)

РАЗВОЈНЕ МОГУЋНОСТИ У ЗЕМЉИ СТАРИЈИХ ЉУДИ

Решавање проблема сиромаштва је, очигледно, веома комплексно 
и неизбежно. Централна обавештајна агенција (ЦИА), под насловом 

“Србија је земља беде![20]“ износи бројне податке о Србији који пока-
зују димензије сиромаштва: скоро милион незапослених, исто толико 
неписмених, са најмањим платама у региону, водећи по корупцији и 
лошим путевима и са занемарљивим извозом. Мерено једним од нај-
једноставнијих економских показатеља – индексом беде, који је саста-
вио Институт „Kajto“, Србија је на неславном осмом месту од укупно 
108 земаља и убедљиво се “најбоље” се котира у региону, боља од ње је 
чак и Албанија. Овакву позицију дугује и стопи незапослености која 
је међу највишима у свету (766.500 незапослених),  висини инфлације 
(која је у рангу афричких и неразвијених азијских земаља), извозу и 
међународној размени која је занемарљива. ЦИА наводи да је Србија 
на 117. месту од 220 држава по висини друштвеног производа по ста-
новнику.

Модератори ССС су направили добру полазну основу димензи-
онирањем сиромаштва и утврђивањем основних праваца деловања. 
Анкета, која је спроведена, указала је на обиље фактора који доводе до 
вање система социјалних пензија - за остареле особе без икаквих редовних примања; и за 
заштитни додатак уз пензију - за кориснике пензија чија су укупна породична примања 
испод егзистенцијалног минимума. У свету су позната два типа социјалних пензија и то: 
1. универзалне социјалне пензије које су доступне свим лицима без личних примања 
која су навршила одређен број година живота (најчешће 65/70 година) и 2. Социјалне 
пензије са провером које су доступне сиромашним старијим лицима која морају да 
испуне више услова који подлежу провери (пребивалиште, држављанство, приходи, 
имовина, зарада и др). 

[20] Текст од 04.07.2015, http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/cia-srbija-je-zemlja-
-bede/104676
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сиромаштва и који га даље продубљују. Угрожене популационе групе 
су несумњиво правилно утврђене. И крајњи циљеви су коректно фор-
мулисани, као и редослед њиховог остваривања. Али, зачарани круг 
управо ту и настаје - за имплементацију су неопходна средства, којих 
нема. Беда се продубљује и шири и на оне слојеве који, у време спрово-
ђења Анкете о животном стандарду, нису били сиромашни; штрајкови 
и протести су свакодневни, увећавају се обавезни трошкови (струја, 
вода, грејање...), образовање је све скупље и недоступније, о повољ-
ним стамбеним кредитима може се чути само у предизборним кампа-
њама, здравствене услуге и лекови остају доступни све мањем броју 
корисника, радикално се редукује помоћ из иностранства, унутрашња 
политичка сцена је препуна нетрпељивости и искључивости, а поли-
тички притисци спољних сила расту - непрекидно се постављају нови 
услови које је тешко испунити, захтеви ЕУ иду у правцу даље штедње 
и смањивања плата и пензија - ДОКЛЕ?!!! А сиромаштво старих људи 
и пензионера расте, а они су све бројнији. Уз то и немају много времена 
да чекају неке повољније околности. 
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SOCIAL DEVELOPMENT AND POVERTY OF ELDERLY
Abstract: Poverty plays a vital brake social development. In Serbia, the 

long-term poverty appears as a result of territorial secession, international 
isolation and sanctions, bombing, record inflation and economic collapse, 
accepting hundreds of thousands of refugees, the economic crisis and high 
unemployment, political turmoil, and last year the unprecedented floods.

Serbia is one of the oldest countries, the average age of the population 
(42.2 years). A minimum pension receives 253,000 elderly and 120,000 of 
them are living below the poverty line. Reforms of the pension fund go towards 
extending working years and to raise the age for retirement. It only solves one 
problem, but the solution of the second block: youth employment. In order to 
achieve progress in society, we need comprehensive reform that all population 
groups have brought prosperity.

This text is based on the Survey of Living Conditions (conducted in 2002, 
2003 and 2007), Poverty Reduction Strategy (2003) and in research on the 
poor elderly in Serbia, which was implemented in early 2009, for the purpose 
of advocating for changes Law on Social Protection and Social Security of 
Citizens.

Key words: population aging, poverty, unemployment, measures of 
social support, social development.
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