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Ста нов ни штво Ср би је (ван под руч ја Ко со ва и Ме то хи је) 
ме ђу нај ста ри јим је по пу ла ци ја ма на све ту. Ви ше од 950.000 
ли ца у цен трал ној Ср би ји и око 300.000 ли ца у Вој во ди ни, 
од но сно ше сти на обе по пу ла ци је, ста ра су 65 и ви ше го ди-
на. Је дан од основ них про бле ма по пу ла ци је ста рих у Ср би-
ји је си ро ма штво. На и ме, ан ке та о жи вот ном стан дар ду ста-
нов ни штва1 је ука за ла да је сто па си ро ма штва ста рих ли ца 
ви со ка (9,6%) и зна чај но ви ша од про сеч не (6,6%). С ци љем 
да се ви ше са зна о си ро ма шним ста рим љу ди ма, спро ве де-
но је ре пре зен та тив но ис тра жи ва ње ок то бра 2008. го ди не.2 
Ин тер вју и са на је 1.021 осо ба ста ра 65 и ви ше го ди на без 
лич них при ма ња или са ме сеч ним лич ним при ма њем ма-
њим од 6.500 ди на ра, са 107 та ча ка са којих су узети узорци 
на те ри то ри ји Ср би је ван под руч ја Ко со ва и Ме то хи је. 

У узор ку до ми ни ра ју же не (74%), они ко ји жи ве ван град-
ских на се ља (72%) и ли ца без фор мал ног обра зо ва ња или 
са не пот пу ном основ ном шко лом (73%). Да ље, три пе ти не 
ан ке ти ра них (59%) ста ро је од 65 до 74 го ди не. Ви ше од по-
ло ви не ис пи та ни ка (56%) налази се у бра ку. Исто вре ме но, 
сва ки је дру ги ис пи та ник (45%) члан ви ше ге не ра циј ске 
по ро ди це. За тим, го то во по ло ви на ин тер вју и са них (48%) 
на во ди пен зи ју или при ход од за ку па као основ ни из вор 
при хо да. Та ко ђе, око по ло ви на осо ба ко је су ушле у узо рак 
(45%) има про се чан ме сеч ни при ход по чла ну до ма ћин-
ства ис под 4.000 ди на ра. Тре ба ис та ћи да је 40% ис пи та ни-
ка упла ћи ва ло до при нос за пен зи о но и ин ва лид ско оси гу-
ра ње. Сва ки че твр ти ис пи та ник, пак, има рад ни стаж. 

Здрав стве но ста ње
Хро нич не бо ле сти до ми ни ра ју у мор би ди тет ном мо де-

лу си ро ма шних осо ба од 65 и ви ше го ди на. Чак 90% си-
ро ма шних ста рих па ти од не ког хро нич ног обо ље ња (гра-
фи кон 1). И то 92% же на и 81% му шка ра ца. Ове род не 
раз ли ке се по пра ви лу ре ги стру ју и до ми нант но су би о ло-
шки усло вље не. Раз ли ке ве за не за го ди не ста ро сти си ро-
ма шних ста рих ни су утвр ђе не, ма да су оче ки ва не.

Нај че шће су хро нич ном бо ле шћу за хва ће ни кар ди ва ску-
лар ни си стем (про блем ре ги стро ван код де вет од де сет 
хро нич но обо ле лих си ро ма шних ста рих осо ба) и ло ко-
мо тор ни си стем (па ти ви ше од три че твр ти не хро нич но 
обо ле лих си ро ма шних ста рих осо ба). По 25% хро нич но 
обо ле лих има по ви ше не ма сно ће у кр ви, оште ће ње ре-
спи ра тор ног си сте ма, или ди ге стив ног трак та. Ше ћер ну 
бо лест на во ди сва ка пе та, обо ље ње бу бре га сва ка ше ста, 
пси хо ло шке по ре ме ћа је, ми гре ну и ка та рак ту сва ка осма, 
алер ги ју сва ка се дам на е ста, а ма лиг но обо ље ње тек сва ка 
пе де се та хро нич но обо ле ла си ро ма шна ста ра осо ба. 

1    Ре пу блич ки за вод за ста ти ску Ср би је, Сту ди ја о жи вот ном стан дар-
ду 2002–2007, Бе о град, 2007.

2    Дефинисање узорка, спровођење анкетног истраживања и обраду по-
датака реализовала је агенција Strategic Marketing из Београда.

Гра фи кон 1. Да ли па ти те од не ког хро нич ног обо ље ња?

Da 89%

Ne 11%

Ве ћи на хро нич них обо ље ња је утвр ђе на од стра не ле ка-
ра, то јест кли нич ки је ди јаг но сти ко ва на. 

Но, на пи та ње – да ли ре дов но при ма те те ра пи ју за на ве-
де но хро нич но обо ље ње, 14% ис пи та ни ка је од го во ри ло не-
га тив но. И то чак 22% хро нич но обо ле лих си ро ма шних ста-
рих му шка ра ца и 20% оних ко ји жи ве у ис точ ној Ср би ји. 

Оче ки ва но, го то во дво стру ко ви ше ан ке ти ра них (26%) 
не узи ма ле ко ве ко је им је ле кар пре по ру чио због акут ног 
или хро нич ног обо ље ња, а ко ји се не из да ју на ре цепт. Тре-
ба по себ но под ву ћи да 41% оних ко ји при ма ју ма те ри јал-
но обез бе ђе ње по ро ди це не ку пу је ле ко ве. 

Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња су по ка за ли да две тре ћи-
не (65%) си ро ма шних ста рих осо ба сво је здра вље оце њу је 
као ло ши је у од но су на дру ге осо бе истих го ди на. Исто-
вре ме но, ви ше од по ло ви не ан ке ти ра них (51%) сма тра да 
је њи хо во здрав стве но ста ње ло ши је у по ре ђе њу са оним 
од пре шест ме се ци. Ма да су бјек тив ни до жи вљај соп стве-
ног здра вља ни је об је кив на ка те го ри ја, вр ло је ре ле вант на 
ва ри ја бла ин ди ви ду ал ног пси хо ло шког ста ту са. 

На ве шће мо ја сне раз ли ке ко је су ре ги стро ва не ме ђу ис-
пи та ни ци ма по овом пи та њу. Си ро ма шне ста ре осо бе са 
со ци јал ним при ма њи ма као основ ним из во ром при хо да 
упа дљи во че шће оце њу ју свој здрав стве ни ста тус као доста 
ло ши ји или ло ши ји у од но су на дру ге осо бе истих го ди на 
не го си ро ма шни ста ри са соп стве ним при хо дом (81% пре-
ма 61%). Ве ро ват но да је је дан од раз ло га и осе ћа ње ма ње 
вред но сти. И си ро ма шни ста ри Бе о гра ђа ни сво је здра вље 
ин ди ви ду ал но ло ши је вред ну ју у од но су на сво је вр шња ке 
не го си ро ма шни ста ри ко ји жи ве у дру гим ре ги о ни ма Ср-
би је. На овај на чин је оце ни ло сво је здра вље го то во три че-
твр ти не (72%) Бе о гра ђа на. Мо гу ће је да об ја шње ње тре ба 
тра жи ти у ви дљи во из ра же ним со ци јал ним и еко ном ским 
раз ли ка ма у ве ли ком гра ду у тран зи ци о ном пе ри о ду. 
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Спо соб ност сва ко днев ног функ ци о ни са ња
По тре бе ста рих осо ба ве за не за ме ди цин ску и со ци јал-

ну пот по ру бо ље се мо гу са гле да ти из пер спек ти ве спо-
соб но сти за сва ко днев но функ ци о ни са ње не го са аспек та 
уче ста ло сти па то ло шких ле зи ја или симп то ма бо ле сти, од-
но сно су бјек тив ног до жи вља ја ста ња соп стве ног здра вља. 
Оту да је тра же на оце на спо соб но сти сва ко днев ног функ-
ци о ни са ња ис пи та ни ка у од но су на нај бит ни је еле мен те, 
као што су одр жа ва ње лич не хи ги је не, одр жа ва ње хи ги-
је не ста на, ис хра на, кре та ње по ку ћи, кре та ње по гра ду, 
здрав стве на не га и пре вен ци ја и со ци јал ни кон так ти. За 
сва ку од на бро ја них ак тив но сти, ис пи та ник је на ска ли 
од 1 до 5 оце њи вао у ко јој је ме ри спо со бан да је са мо стал-
но за до во љи. При том је под ву че но да 1 зна чи да му је нео-
п ход на ту ђа по моћ, а 5 да на ве де ну по тре бу ис пи та ник у 
пот пу но сти са мо стал но за до во ља ва. 

Ре зул та ти су по ка за ли да је нај ве ћи број си о ма шних ста-
рих осо ба функ ци о нал но спо со бан да жи ви у соп стве ном 
до ма ћин ству. На и ме, сред ња вред ност оце не ис пи та ни ка 
о сте пе ну са мо стал но сти за оства ри ва ње сва ке од на ве де-
них по тре ба на ла зи се у ин тер ва лу од 3,1 (здрав стве на не-
га и пре вен ци ја) до 4,0 (кре та ње по ку ћи).

Исто вре ме но је утвр ђе но да је не ма лом бро ју си ро ма-
шних ста рих осо ба услед не мо ћи или здрав стве них про-
бле ма по треб на по моћ за сва ко днев но функ ци о ни са ње 
у ку ћи или из ван ње. На ве шће мо до би је не ре зул та те по 
уче ста ло сти опре де ље ња си ро ма шне ста ре осо бе за по-
моћ дру гих у оба вља њу раз ли чи тих сва ко днев них ак тив-
но сти. 

Го то во сва кој дру гој си ро ма шној ста рој осо би (41%) по-
треб на је по моћ дру ге осо бе за од ла зак у здрав стве ну уста-
но ву, на бав ку и узи ма ње ле ко ва.

Ви ше не го сва кој тре ћој си ро ма шној ста рој осо би (39%) 
по треб на је по моћ дру гих за од ла зак код ле ка ра, пла ћа ње 
ра чу на, на бав ку по треп шти на, ко ри шће ње пре во за и дру-
ге ви до ве кре та ња ван ку ће. 

Сва кој тре ћој си ро ма шној ста рој осо би (34%) по треб-
на је по моћ дру ге осо бе за пра ње, пе гла ње или чи шће ње 
ста на.

Сва кој тре ћој си ро ма шној ста рој осо би (33%) по треб на 
је по моћ за оства ри ва ње со ци јал них кон та ка та, од но сно 
узи ма ње уче шћа у ак тив но сти ма за јед ни це.

Сва кој че твр тој си ро ма шној ста рој осо би (24%) по треб-
на је по моћ ве за на за при пре ма ње хра не или хра ње ње. 

Сва кој пе тој си ро ма шној ста рој осо би (19%) по треб на 
је по моћ дру гих за одр жа ва ње лич не хи ги је не. 

Сва кој ше стој си ро ма шној ста рој осо би (16%) по треб на 
је по моћ за кре та ње по соп стве ном до ма ћин ству. 

По моћ дру гих осо ба за сва ко днев но функ ци о ни са ње 
на гла ше но је по треб на у ве ћој ме ри си ро ма шним ста рим 
осо ба ма са 75 и ви ше го ди на, ни жег обра зо ва ња, из ви-
ше ге не ра циј ских по ро ди ца, му шкар ци ма (око ис хра не), 
удов ци ма/удов ци ма (за здрав стве ну не гу и пре вен ци ју, 
од но сно со ци јал не кон так те) и на ро чи то хро нич но обо ле-
лим ис пи та ни ци ма и си ро ма шним ста ри ма ко ји ма су со-
ци јал на при ма ња основ ни из вор при хо да (гра фи кон 2). 

Си ро ма шне ста ре осо бе, ко ји ма је по треб на по моћ за 
сва ко днев но функ ци о ни са ње, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, 
њих 81%, осла ња ју се на чла на по ро ди це. Ро ђа ци, ком ши је 
и при ја те љи се да ле ко ре ђе на во де као из вор по мо ћи (7%). 
Ин сти ту ци је има ју мар ги нал ну уло гу у мре жи по др шке 
ста ри ма. На и ме, си ро ма шне ста ре осо бе ко ји ма је по треб-
на по моћ за сва ко днев но функ ци о ни са ње ми ни мал но се 
осла ња ју на све по бро ја не ин сти ту ци је ко је по тен ци јал но 

мо гу да им пру же по др шку као што су здрав стве на уста-
но ва, цен тар за со ци јал ни рад, ху ма ни тар не ор га ни за ци је 
(3%). Тре ба по себ но ис та ћи да се 8% си ро ма шних ста рих 
ко ји има ју по тре бу за не ким об ли ком аси стен ци је не осла-
ња ни на ко га.

Гра фи кон 2.  Да ли Вам је по треб на по моћ дру ге осо бе 
за не ку од на ве де них ак тив но сти?

Ба за: они ко ји су од го во ри ли да им је по моћ по треб на.

O
sn

ov
ni

 iz
vo

ri 
pr

ih
od

a 
os

ob
a 

st
ar

iji
h 

od
 6

5 
go

di
na

 

Од по ро ди це се нај ви ше до би ја по моћ и по др шка не за-
ви сно да ли си ро ма шна ста ра осо ба жи ви или не жи ви 
са ма (гра фи кон 3). Ме ђу тим, го то во све си ро ма шне ста ре 
осо бе ко је жи ве са брач ним парт не ром (83%) или у ви ше-
ге не ра циј ском до ма ћин ству (94%) осла ња ју се на по моћ 
по ро ди це то ком оба вља ња сва ко днев них ак тив но сти у 
односу на сва ку дру гу (46%) си ро ма шну ста ру осо бу ко ја 
жи ви са ма.

Гра фи кон 3.  Ако Вам је по треб на по моћ, 
на ко га се пре те жно осла ња те?

Ба за: 78% ис пи ти ва не по пу ла ци је.
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Оче ки ва но, си ро ма шне ста ре осо бе ко је жи ве са ме у ве-
ћој ме ри се осла ња ју на осо бе ван по ро дич ног окру же ња 
(27%) или, су пак препуштене са ме се би (22%) у од но су на 
оне ко је не жи ве са ме. Од го ва ра ју ћи по да ци су 11% и 5% 
за брач ни пар, од но сно 3% и 3% за си ро ма шне ста ре из ви-
ше ге не ра циј ских до ма ћин ста ва.

По ро ди ца
Кон зи стент но са ана ли зи ра ним од го во ри ма ис пи та ни-

ка на прет ход но пи та ње, го то во сви си ро ма шни ста ри, 
њих 94%, има ју де цу, уну ке, дру ге бли ске срод ни ке и/или 
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Гра фи кон 4.  Да има те нов ца на рас по ла га њу, 
на шта би сте га пр во по тро ши ли?

На по ме на: Да та мо гућ ност за ви ше стру ке од го во ре.
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Ма те ри јал но обез бе ђе ње по ро ди це
Ма те ри јал но обез бе ђе ње по ро ди це, нај зна чај ни ју ме ру 

со ци јал не по ли ти ке на ше др жа ве, при ма са мо 6% ан ке ти-
ра них си ро ма шних ста рих. Три че твр ти не или 76% ме ђу 
њи ма су и но си о ци ове вр сте по мо ћи. Ма да ис тра жи ва ња 
по ка зу ју да су нај си ро ма шни ји ста ри у ис точ ној Ср би ји, 
од 66 ан ке ти ра них ко ји при ма ју МОП са мо је јед на си ро-
ма шна ста ра осо ба са овог под руч ја. 

Про сеч на вред ност МОП-а у до ма ћин ству ис пи та ни ка 
из но си 4.912 ди на ра. Ре ги стро ва ни ин тер вал ра спо на ма-
те ри јал ног обез бе ђе ња по ро ди це кре ће се од 4.554 ди на ра 
(бе ле жи се ме ђу си ро ма шним ста ри ма ко ји жи ве са ми) до 
5.513 ди на ра (ви си на МОП-а по до ма ћин ству ис пи та ни ка 
ко ји су у бра ку). 

Ви ше од по ло ви не ан ке ти ра них (56%) ко ји не при ма ју 
ма те ри јал но обез бе ђе ње по ро ди це не зна ни да по сто ји 
ова вр ста по мо ћи на ме ње на си ро ма шним ли ци ма у Ср би-
ји (гра фи кон 5). Ве ро ват но је број оних ко ји ни су ин фор-
ми са ни и ве ћи, јер го то во сва ки пе ти ис пи та ник, ме ђу 94% 
оних ко ји не при ма ју МОП, ни је знао да од го во ри на пи-
та ње за што не при ма ма те ри јал но обез бе ђе ње по ро ди це. 
Че шће од дру гих си ро ма шних ста рих љу ди, на ово пи та ње 
ни су зна ли да од го во ре ис пи та ни ци из ис точ не Ср би је 
(сва ки тре ћи), ста ри без нов ча них при хо да (сва ки че твр-
ти) и они ко ји су не спо соб ни за рад (сва ки че твр ти). 

При то ме, пи та ње ни је би ло отво ре ног ти па, већ су 
ан ке та ри чи та ли ис пи та ни ци ма уна пред де фи ни са не 
раз ли чи те мо гу ће од го во ре ве за не за раз лог не при ма ња 
МОП-а ме ђу ко ји ма је тре ба ло да се опре де ле за је дан. Си-
ро ма шни ста ри то ком ис тра жи ва ња рет ко ни су мо гли да 
да ју од го вор на по ста вље но пи та ње или ни су зна ли од го-
вор. Је ди ни из у зе так је упра во ово пи та ње. 

брач ног дру га. Ме ђу њи ма, ди стри бу ци ја од го во ра ве за на 
за број чла но ва по ро ди це и бли ских срод ни ка по ка зу је об-
лик обр ну те U кри ве. Про се чан број нај бли жих ме ђу ан ке-
ти ра ним ко ји има ју ужу или ши ру по ро ди цу из но си чак 
3,9. На су прот, 6% ан ке ти ра них не ма бли же ро ђа ке ни ти 
парт не ра. 

Си ро ма шни ста ри, пак, ко ји жи ве са ми или они са со-
ци јал ним при ма њи ма као основ ним из во ром при хо да, 
од но сно Бе о гра ђа ни, у да ле ко ма њој ме ри од про сеч ног 
ис пи та ни ка се мо гу осло ни ти на по ро ди цу и ро ђа ке. На-
и ме, сва ка ше ста си ро ма шна ста ра осо ба (17%) ко ја жи ви 
са ма, сва ка пе та (19%) са со ци јал ним при ма њи ма и сва ка 
де се та (11%) на ста ње на у Бе о гра ду не ма де цу, уну ке, дру-
ге бли ске срод ни ке или брач ног дру га. 

Емо ци о нал ни ста тус
Ис пи та ни ци су оце њи ва ли вр сту осе ћа ња ко ја пре о вла-

ђу је у њи хо вом жи во ту у по след ње вре ме на ска ли од 1 
до 5, где 1 зна чи да су то пре те жно не га тив на осе ћа ња 
(не моћ, на пу ште ност...), а 5 да су то пре те жно по зи тив на 
осе ћа ња (сми ре ност, ра дост...). Ре зул та ти су по ка за ли да 
не га тив на осе ћа ња (оце на 1 и 2 на ска ли) упа дљи во пре-
о вла ђу ју код си ро ма шних ста рих, ре ги стро ва не у 48% 
ис пи та ни ка, и три пу та су че шће на во ђе на у од го во ру од 
оних по зи тив не вр сте (16% ис пи та ни ка да ло оце ну 4 и 5 
на ска ли). Сред ња вред ност оце не ис пи та ни ка ве за на за 
до ми нант на осе ћа ња на ла зи се на са мој сре ди ни ска ле и 
из но си 2,5. 

Не моћ, на пу ште ност и слич на осе ћа ња из кру га не га тив-
них емо ци ја ја сно су че шће ре ги стро ва не код си ро ма шних 
ста рих ко ји су из ис точ не Ср би је, жи ве са ми, има ју нај ни-
жи при ход по чла ну до ма ћин ства, од но сно код оних са 
со ци јал ним при ма њи ма као основ ним из во ром при хо да. 
Код ових ка те го ри ја си ро ма шних ста рих за бе ле же на је и 
нај ни жа вред ност сред ње оце не која је ве за на за до ми нант-
на осе ћа ња у ви си ни од 2,1; 2,3; 2,3 и 2,2, ре спек тив но. 

Же ље
У ан кет ном ис тра жи ва њу смо по ку ша ли да илу стру-

је мо ду би ну си ро ма штва ста рих љу ди у Ср би ји кроз сет 
пи та ња. У овом при ка зу на ве шће мо од го во ре на пи та ње 
отво ре ног ти па ко је је би ло на шта би ис пи та ни ци пр во 
по тро ши ли но вац (ни је пре ци зи ра на су ма) ка да би га 
има ли на рас по ла га њу. Да има нов ца, нај ве ћи број си ро-
ма шних ста рих пр во би га по тро шио на ку по ви ну хра не 
(сва ки тре ћи) или на ку по ви ну ле ко ва (сва ки че твр ти). 
Сва ки ше сти ан ке ти ра ни би по пра вљао или сре ђи вао 
стан/ку ћу, а сва ки осми би но вац по тро шио на ку по ви-
ну ства ри или уре ђа ја за до ма ћин ство. Сва ки де се ти 
си ро ма шни ста ри би пла тио кућ не ра чу не, на ба вио ог-
рев, ку пио оде ћу или оде ћу, оти шао у ба њу, али и по мо-
гао де ци или уну ци ма. Сва ки че тр на е сти ис пи та ник је, 
пак, уоп ште но од го во рио на ово пи та ње отво ре ног ти па 
(пру жа ло је мо гућ ност да ва ња ви ше од го во ра) да би но-
вац по тро шио на основ не по тре бе или за по бољ ша ње 
стан дар да жи во та, не пре ци зи ра ју ћи на шта би пр во по-
тро шио ма те ри јал на сред ства да их има на рас по ла га њу 
(гра фи кон 4).

Ве ли ко си ро ма штво ста рих ко ји жи ве у ис точ ној Ср би-
ји по твр ђе но је и од го во ром на ово пи та ње. На и ме, го то во 
сва ки дру ги ан ке ти ран (48%) са ово га под руч ја би но вац 
пр во по тро шио на хра ну, а сва ки тре ћи (35%) на ле ко ве. 
И 40% ис пи та ни ка без нов ча них при хо да, да има но вац 
на рас по ла га њу, пр во би ку пи ло хра ну. 
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Гра фи кон 5.  Да ли не при ма те МОП из јед ног 
од на ве де них раз ло га?

Ба за: 94% ис пи ти ва не по пу ла ци је.
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Да ље, сва ки осми си ро ма шни ста ри (13%), ме ђу они ма 
ко ји не при ма ју МОП, од го во рио је да ни је у ста њу да са-
ку пи до ку мен та ци ју ко ја се од ње га тра жи да би по ку шао 
да оства ри ово пра во. Та ко ђе, сва ки осми ис пи та ник или 
зна да не за до во ља ва про пи са не кри те ри ју ме за МОП 
(8%) или је од би јен при по ку ша ју да до би је ма те ри јал но 
обез бе ђе ње по ро ди це (5%). 

Нај че шће си ро ма шни ста ри на во де да не за до во ља ва ју 
кри те ри ју ме за МОП јер има ју ве ћи при ход по чла ну до-
ма ћин ства (36%), или су вла сни ци зе мљи шта ве ће по вр-
ши не (28%) од утвр ђе них гра нич них вред но сти или, пак, 
при ма ју пен зи ју (8%). Но, сва ки че твр ти ис пи та ник (22%) 
ни је спе ци фи ци рао за што ве ру је да не за до во ља ва кри те-
ри ју ме за до би ја ње ове вр сте по мо ћи, а сва ки шес на е сти 
ан ке ти ра ни (6%) на вео је као раз лог „не мам рад ни стаж“, 
ко ји ни је ели ми на ци о ни кри те ри јум. 

Сва ки дру ги ис пи та ник (53%) ко ји је од би јен при по ку-
ша ју да до би је ма те ри јал но обез бе ђе ње по ро ди це не зна 
за што не за до во ља ва кри те ри ју ме за МОП. Оста ли ко ји 
су апли ци ра ли за ову вр сту по мо ћи од би је ни су, јер су 
вла сни ци зе мљи шта ве ће по вр ши не од про пи са не (26%), 
од но сно има ју ве ћи при ход по чла ну до ма ћин ства не го 
што је утвр ђе на гра нич на вред ност (20%). 

* * *
На кра ју, тре ба ис та ћи да је ово ис тра жи ва ње3 по твр ди-

ло и на до гра ди ло не ке од на ла за ан ке та ко је су се ба ви ле 
пи та њем си ро ма штва и/или ста рим љу ди ма, укљу чу ју ћи и 
оне ко је су спро ве де не код нас. Исто вре ме но, оно је но вим 
са зна њи ма про ши ри ло фонд зна ња о си ро ма шним ста рим 
љу ди ма у Ср би ји. Та ко је и ова ана ли за по ка за ла да по сто ји 
ја ка ко ре ла ци ја из ме ђу си ро ма штва ста рих и њи хо вог обра-
зов ног ста ту са. На и ме, сви ис пи та ни ци ко ји су ушли у узо-
рак су без фор мал ног обра зо ва ња, са не пот пу ном основ ном 
шко лом или, нај ви ше, са за вр ше ном основ ном шко лом. 

По зна то је да је еко ном ски ста тус по је дин ца бит на ми-
кроде тер ми нан та ин ди ви ду ал ног здрав стве ног ста ња. По 

3    Више о резултатима истраживања видети: Надежда Сатарић, Мирјана 
Рашевић и Сања Милорадовић Они не могу да чекају: студија о сиро-
машним старијим лицима у Србији, Amity, Београд, 2009.

пра ви лу, си ро ма шни љу ди су сла би јег здра вља. Об ја шње-
ње тре ба тра жи ти у ма њим мо гућ но сти ма си ро ма шних да 
ко ри сте здрав стве ну за шти ту и при ме њу ју пре вен тив не 
ме ре, али и у њи хо вом ло ши јем пси хич ком ста ту су. Ре зул-
та ти ово га ис тра жи ва ња су ука за ли да чак 90% си ро ма-
шних ста рих осо ба у Ср би ји па ти од не ког хро нич ног обо-
ље ња, као и да у мор би ди тет ном мо де лу си ро ма шних од 
65 и ви ше го ди на до ми ни ра ју бо ле сти чи ји је глав ни из вор 
чо век и ње го во ри зич но по на ша ње то ком жи во та.

Не са мо да је удео хро нич но обо ле лих ме ђу си ро ма-
шним ста ри ма ви сок већ је и ви ши од оно га ко ји је ре ги-
стро ван на ни воу од 81% ме ђу оп штом по пу ла ци јом осо ба 
ста рих 70 и ви ше го ди на.4 И до дат но, си ро ма шни ста ри су 
у ма њој ме ри спо соб ни за сва ко днев но функ ци о ни са ње и 
кон зи стент но им је у ве ћој ме ри по треб на по моћ дру гих 
у од но су на оп шту по пу ла ци ју од 70 и ви ше го ди на. И то, 
без из у зет ка, за сва ку од ис пи ти ва них ак тив но сти ва жну 
за би ти са ње у ку ћи или ло кал ној за јед ни ци. 

Си ро ма шне ста ре осо бе се при ре ша ва њу сва ко днев них 
про бле ма, од по др шке за функ ци о ни са ње у до ма ћин ству 
и ван ње га до фи нан сиј ске по мо ћи, до ми нант но осла ња ју 
на по ро ди цу. Ин сти ту ци је има ју не до вољ ну уло гу у мре-
жи по др шке и по мо ћи си ро ма шним ста рим љу ди ма. Они 
ко ји ма је по треб на по моћ за сва ко днев но функ ци о ни са ње 
ми ни мал но се осла ња ју на све ин сти ту ци је ко је по тен ци-
јал но мо гу да им пру же по др шку, као што су здрав стве на 
уста но ва, цен тар за со ци јал ни рад, ху ма ни тар не ор га ни-
за ци је. Та ко ђе, ма те ри јал но обез бе ђе ње по ро ди це при ма 
са мо 6% ан ке ти ра них си ро ма шних ста рих, нај че шће но си-
ла ца ове вр сте по мо ћи. Ве ли ки број од го во ра на пи та ња 
из упит ни ка по твр дио је да су, ре ги о нал но по сма тра но, 
нај у гро же ни ји си ро ма шни ста ри у ис точ ној Ср би ји. На 
при мер, чак сва ки пе ти хро нич но обо ле ли си ро ма шни 
ста ри са ово га под руч ја не узи ма ре дов но те ра пи ју. Но, са-
мо јед на ан ке ти ра на си ро ма шна ста ра осо ба из ис точ не 
Ср би је при ма МОП. 

Раз ло зи ни ске по кри ве но сти си ро ма шних ста рих љу ди 
овом нај зна чај ни јом ме ром со ци јал не по ли ти ке на ше др-
жа ве пре све га су не ин фор ми са ност по тен ци јал них ко ри-
сни ка, за тим те шко ће ве за не за при ку пља ње до ку мен та ци-
је, као и оштри при ход ни и имо вин ски усло ви за сти ца ње 
пра ва на ову вр сту со ци јал ног тран сфе ра. 

Не са мо да је ни ска по кри ве ност си ро ма шних ста рих 
љу ди ма те ри јал ним обез бе ђе њем по ро ди це већ је и ви си-
на ова квог со ци јал ног при ма ња ма ла. На и ме, на ла зи овог 
ис тра жи ва ња су ја сно по ка за ли да осо бе са со ци јал ним 
при ма њи ма као основ ним из во ром при хо да спа да ју ме ђу 
нај у гро же ни је си ро ма шне ста ре осо бе. Њи хо ва про це на 
здрав стве ног ста ња, спо соб ност сва ко днев ног функ ци о-
ни са ња, емо ци о нал ни ста тус, ква ли тет жи во та и ка рак те-
ри сти ке до ма ћин ства су сиг ни фи кант но ло ши ји у од но су 
на си ро ма шне ста ре са соп стве ним при хо дом, а же ље су, 
чи ни се, нај бо ља илу стра ци ја ду бо ког си ро ма штва. До би-
је ни ре зул та ти са јед не стра не ука зу ју на до бар ода бир, а 
са дру ге стра не отва ра ју пи та ње: зар МОП не би мо рао у 
ве ћој ме ри да сма њи си ро ма штво оних ко ји га при ма ју? 

Др Мир ја на Ра ше вић

4    На де жда Са та рић и Мир ја на Ра ше вић Ва нин сти ту ци нал на за шти-
та ста ри јих љу ди у Ср би ји – јаз из ме ђу по тре ба и мо гућ но сти, Amity, 
Бе о град, 2007. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.08333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


