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С А Ж Е Т А К 

 

 

 

Модерно друштво  окренуто је ка употреби савремене технологије у сваком сегменту 

живота  од  друштвеног, финансијског,  информативног и остало и  из тог разлога неопходно 

је радити на дигиталној писмености целокупног друштва без обзира на животну доб. Знати 

које све технологије постоје, за које све намене се могу користити, које нам предности могу 

донети и које нам информације могу пружити су сегменти које обухватају дигиталну 

писменост. 

Уз помоћ дигиталне писмености и предности савремене технологије особе старије 

животне доби могу стицати информацијe, радити на унапређењу свог друштвеног живота, 

финансијски олакшати функционисање и друго. Како би правилно користили информације, 

могућности и опције употребом савремене технологије, неопходно је створити позитивне 

ставове ка употреби новина у свакодневном животу али исто тако и развијати знања и 

вештине свакодневно.  

Фокус у овом раду је најпре, дефинисање појма дигиталне писмености, указивање 

на предности у употреби савремене технологије у данашњем друштву као и на приказивању 

резултата истраживања  која се баве овом темом.  

Сагледавајући демографску структуру становништва у Републици Србији у којој је 

увећан удео старијег становништва у укупном, долази се до закључка да је неопходно 

радити на њиховој дигиталној писмености како би им било омогућено равноправно учешће 

у свим друштвеним сферама.  

Циљ овог рада је да одговори на истраживачко питање: да ли су корисници у 

установи социјалне заштите за смештај старих и пензионера  дигитално писмени и на ком 

нивоу, да ли су спремни да уче о новим технологијама и њиховим предностима? У раду су 

кориштени научни извори и анализирана структура и дигитална писменост у установи.  

Коришћена је дескриптивна метода и анализа истраживања спроведена у установи 

социјалне заштите.  

Резултати истраживања показују да је ово област која заслужује већу пажњу и да јој  

треба посветити више пажње у наредном периоду. Неопходна је системска подршка у 

развијању дигиталне писмености корисника у установи социјалне заштите како би ниво 

услуга који им се пружа био равноправно омогућен и доступан свима као и њихово 

равноправно учествовање у различитим сегментима друштва.  

 

 

 Кључне речи: дигитална писменост, стари, установе социјалне заштите, 

квалитет услуга. 
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A B S T R A C T 

 

 

Modern society is oriented towards the use of modern technology in every segment of life, 

from social, financial, informational and other, and for this reason, it is necessary to work on the 

digital literacy of the entire society, regardless of age. Knowing which technologies exist, for what 

purposes they can be used, what advantages they can bring us and what information they can 

provide are the segments that include digital literacy. 

With the help of digital literacy and the advantages of modern technology, elderly people 

can acquire information, work on improving their social life, facilitate financial functioning and 

more. In order to properly use information, opportunities and options using modern technology, it 

is necessary to create positive attitudes towards the use of novelties in everyday life, but also to 

develop knowledge and skills on daily basis.  

The focus of this paper is, first of all, defining the concept of digital literacy, pointing out 

the advantages of using modern technology in today’s society, as well as the results of research 

that dealt with this topic.  

Considering the demographic structure of the population in the Republic of Serbia, in 

which the share of the elderly population in the total population has increased, the conclusion is 

reached that it is necessary to work on their digital literacy in order to enable them to participate 

equally in all social spheres.  

The aim of this paper is to answer the following research question: are the users in the 

social protection institution for housing the elderly and pensioners digitally literate and at what 

level, are the ready to learn about new technologies and their advantages? Scientific sources were 

used in this paper and structure and digital literacy in the institution were analyzed.  

The descriptive method and analysis of research conducted in a social welfare institution 

were used.  

The results of the research show that this is an area that deserves more attention and that 

more attention should be paid to it in the coming period. Systemic support is necessary in 

developing the digital literacy of users in social welfare institutions so that the level of services 

provided to them would be equally enabled and accessible to everyone, as well as their equal 

participation in different segment of society.  

 

 

 

Keywords: digital literacy, elderly, social welfare institutions, quality of services 
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У  В О Д 

 
 

Дигитална трансформација друштва осим потребе за развојем ИТ сектора и 

напретка технологије, захтева и повећање дигиталне писмености грађана. Планом развоја 

дигиталне писмености Републике Србије1 предвиђен је и план дигиталног описмењавања 

дела друштва старијег од 65 година живота односно старијих суграђана.  Технолошки развој 

свакодневно доживљава своју брзану примену у свакодневном животу и из тог разлога, 

дигитална писменост неопходна је и код старије популације обзиром да су услуге заједнице 

попут заказивање здравствених услуга код лекара, подизање новца са банкомата и слично 

део и њихове свакодневнице.  

Иако су у протеклих неколико деценија информационе технологије и различити 

дигитални алати продрли у свакодневицу скоро свих наших суграђана/суграђанки, постоје 

неке категорије становништва које у овом погледу заостају за остатком популације. Једна 

од тих категорија су и старија лица која су дигиталне технологије упознала тек у својим 

позним годинама. Њима су ови ресурси тек у протеклих деценију или две постали доступни, 

а с обзиром да су већи део живота функционисали и без њих, знатно ређе од осталих 

категорија становништва се укључују у ову „трку“ за савладавањем нових технологија. 

Друштвене разлике у познавњу и коришћењу дигиталних средстава не само што 

продубљују разлике у приступу информацијама међу различитим категоријама 

становништва, већ истовремено и директно утичу на лошији квалитет живота (отежан 

приступ јавним услугама које су све више измештене у дигитални простор: нпр. заказивање 

лекарских прегледа, оверавање рецепата за лекове, плаћање рачуна, пријава за вакцинацију 

и сл.). 

Разлози због којих је скупина оних који имају више од 65 година под већим ризиком 

од дигиталног искључивања него друге социјалне категорије су многобројни – 

финансијски, образовни, културолошки, здравствени и сл.  

Иако за многе кориснике дигиталних алата и услуга они представљају олакшицу у 

свакодневици, могућност да ефикасно и брзо обаве административне послове или задовоље 

нпр. образовне и културне потребе, за старију популацију могу носити извесну негативну 

конотацију – искључивање из већ редуковане социјалне интеракције уживо, али и сучавање 

са сопственим лимитираним техничким и језичким знањем.  

Када је Република Србија у питању, званични подаци2 кажу да 2020. године преко 

половине домаћинстава поседује рачунар а да 81% домаћинстава поседује интернет 

прикључак. Док преовлађујћа већина грађана/ки србије млађих од 55 година свакодневно 

                                                      
1 Стратегијаразвоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, 

"Службени гласник РС", број 21 од 6. марта 2020. 
2 Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији“, Републички завод за 

статистику, Београд 2020 

http://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202016015.pdf
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користи интернет, то чини око половине оних између 55 и 74 године (54.2%). Међу овом 

старијом скупином становништва постоје значајне родне разлике у коришћењу интернета 

где, очекивано, жене изјављују да ређе користе интернет (48.9%) од мушкараца (59.6%). 

Интернет грађани најчешће користе за комуникацију – слање порука преко различитих 

апликација (84%) или обављање аудио/ видео позива (80.5%). Знатно ређе се интернет 

користи за обављање различитих административних послова, трговину или потраживање 

различитих информација. Ови подаци потврђују да припадници старије популације (65+) 

(као и жене као субкатегорија ове старосне категорије) знатно ређе користе дигиталне 

технологије у свакодневици. 

Ови званични подаци о дигиталној писмености наших суграђана не покривају оне 

који су старији од 74 године, као што не постоји пуно детаљнијих извора података о 

навикама старих у коришћењу интернета. Постојеће студије на ову тему се махом 

фокусирају на оне старе који живе у домаћинствима са млађим особама, не дајући сасвим 

јасну слику о поседовању и степену независног коришћења дигиталних уређаја од стране 

старих.3 Ова конкретна студија износи податак да само 13% њених испитаника који су стара 

лица истиче да самостално користе рачунар и интернет. 

Ова студија потврђује налазе званичне статистике да се интернет у највећој мери 

користи за комуникацију, те да се старија лица у овом погледу не разликују од остатка 

популације. Када су у питању стари који немају толико снажну потпору заједнице, какви су 

стари у геронтолошким центрима, тренутно су недоступниподаци о њиховим дигиталним 

навикама. Реч је о популацији која је углавном изолованија од остатка друштва, од својих 

породица и пријатеља, него што су њихови вршњаци који и даље живе у заједници. 

Епидемија Covid-19 је ову изолацију додатно продубила отварајући питање алтернативних 

начина на који ова лица могу да комуницирају са ближњима, али да добијају информације 

о свету и уживају у другим погодностима дигиталних садржаја. Отворило се питање тога 

колико им је заправо интернет доступан, али и тога колико су заинтересовани да савладају 

основне дигиталне вештине и колико тих вештина већ познају. 

Државе широм света се сусрећу са сличним проблемом дигиталне искључености 

старијих. Решавању тог проблема се приступа на најразноврсније начине. Најчешћи 

приступ чине класичне обуке старих како да обављају најосновније дигиталне 

радње.Успешни примери неких земаља какав је Сингапур показују да се најбољи резултати 

добијају уколико се примене обуке на националном нивоу које у обзир узимају све старе, 

са посебним фокусом на оне са ниским приходима. Ове кампање осим самих обука које 

спроводе волонтери укључују и могућност куповине субвенционисаних уређаја какви су 

јефтини „паметни“ телефони. Друге земље пак, осим самих обука, успостављају дигиталне 

портале који на једноставан начин упућују старија лица на то како да корите различите 

дигиталне алате, а који су прилагођени овој популацији и њиховим потребама (лако 

видљива могућност повећања слова на сајту, садржаји од значаја за ову популацију и сл.)4. 

                                                      
3 „Старење и дигитална укљученост – полазна студија са препорукама“, Тодоровић Н., Врачевић 

М., Башић Г., Миљковић Н., Матијевић Б., Црвени Крст Србије, 2019 
4 УНДП,   Дигитална писменост старијих особа у установама социјалне заштите за смештај корисника, 

https://www.redcross.org.rs/sr/resursi/%C5%A1tampane-publikacije/starenje-i-digitalna-uklju%C4%8Denost-polazna-studija-sa-preporukama/
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Ови портали разумљивим језиком објашњавају како стари могу платити своје рачуне online, 

пронаћи одређене информације или научити више о сигурности на интернету5. 

 

                                                      
квалитативна и квантитативна студија 2021 год, Ранко Петровић, Катарина Јовановић 

 
5  https://beconnected.esafety.gov.au/ 

https://beconnected.esafety.gov.au/
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1. МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР 
 

 

1.1 Предмет истраживања 
 

Напретком технологије у протеклих двадесетак година, живот без свакодневне 

употребе дигиталних помагала постао је незамислив. Иако је учешће старијих у укупном 

становништву велико, њихово познавање и коришћење дигиталних технологија мање је 

него код других категорија становништва. Због тога су старији од 65 година под већим 

ризиком од дигиталне искључености која за последицу има не само социјалну изолованост 

већ и отежан приступ јавним услугама и остваривању других права. Иако нуди огромне 

могућности, без правог разумевања технологије дигитални свет може бити непрегледан па 

чак и опасан. Зато је дигитална писменост постала важна за све чланове друштва без обзира 

на њихову животну доб. 

Писменост се традиционално односила на способност читања и писања. У 

дигиталном свету писменост значи разумети технологију и умети се њоме служити.  

„Европски оквир дигиталне компетенције грађана (DigComp 2.0: 

TheDigitalCompetenceFrameworkforCitizens), прихваћен на међународном и националном 

нивоу, дефинише дигиталне компетенције као скуп знања, вештина, ставова; неопходних 

приликом коришћења дигиталне технологије за обављање различитих послова, решавање 

проблема, комуницирање, управљање информацијама, сарадњу, креирање и дељење 

садржаја и конструисање знања. Безбедност је дефинисана као посебна област, али у исто 

време она прожима све остале области (информације и подаци, комунаикација, креирање 

садржаја, решавање проблема), јер се односи на све активности путем дигиталних 

средстава.»6 7 

Дигитална трансформација друштва и  потреба за повећањем степена  дигиталне 

писмености грађана јавља се у  свим животним добима у Србији . Она директно утиче на 

квалитет живота. 

Квалитет живота је скуп фактора који човеку дају добробит како материјално тако и 

емоционално.  Другим речима, квалитет живота је низ услова које појединац мора да ужива 

да би задовољио своје потребе. Ово је садржај живота како би се не само преживело него и 

живело у удобности.   

Посматрано са социолошког аспекта, концепт квалитета живота пружа информације 

о задовољству својим животом и о степену адекватног функционисања у окружењу. Са 

                                                      
6 DigComp 2.1 The Digital Competence Framework for Citizens With eight proficiency levels and 

examples of use Authors: Stephanie Carretero, Riina Vuorikari and Yves Punie 

(http://svwo.be/sites/default/files/DigComp%202.1.pdf) 

 

http://svwo.be/sites/default/files/DigComp%202.1.pdf
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психолошког аспекта, квалитет живота даје информације о осећајињима особе као и о 

њеним интеракцијама са другима8.  

Очекује се да ће до 2060 године удео старих од 65 година да порасте са 16% , колико 

је био у 2010. Години на 29%  становништва.  Демографско старење значи да се повећава 

удео особа старијих од 80 година живоа  а самим тим повећава се број зависних особа са 

24% на чак 52% у 2060. години.9 Ови подаци указају на растући значај установа социјалне 

заштите које пружају услуге домског смештаја за одрасле и старије кориснике. 

На територији РС Уредбом је дефинисано укупно 39 установа за смештај одраслих 

и старијих са капацитетом од укупно 7438 места.  Попуњеност капацитета установа је у 

просеку око 80% .  Без обзира нанегативне демографске показатеље, овај број становника 

није у опадању и све је већа потреба за услугама ове врсте обзиром на флуктуацију радно 

способног становништва.10 

Предмет истраживања овог мастер рада је дигитална писменост старих у установама 

социјалне заштите у Републици Србији. Значај дигиталне писмености старих лица у 

установама социјалне заштите дошла је до изражаја за време пандемије Ковид-19, која је 

трајала готово две године.  

У раду ће се испитивати степен дигиталне писмености старих, предности и 

ограничења употребе дигиталне технологије и утицај који има на квалитет живота старих 

који су смештени у установама социјалне заштите .  

Истраживања дигиталне писмености старих у установи социјалне заштите, вршиће 

се у Домском одељењу за смештај старих и пензионера Нови Кнежевац, чији је смештајни 

капацитет 40 места и чија је попуњеност у просеку 95%.   

 

1.2 Циљеви истраживања 

 

Истраживање ће се вршит у периоду од месец дана (август 2022. године) и у 

истраживању ће учествовати 36 испитаника (корисници домског смештаја) и 12 запослених.  

Основни научни циљ истраживања које ће бити спроведено на тему дигиталне 

писмености старих у установама социјалне заштите јесте утврдити колико су обуке и мере 

унапређења  дале ефекат, односно колико су побољшале квалитета живота корисника у 

установама социјалне заштите. 

Осим овога, циљ је утврдити колико је побољшана комуникација корисника са 

људима ван установе, што је нарочито значајно у време пандемије Ковид 19 када су 

корисници били ограничени кретањем ван установе, као и како је повећање дигиталне 

писмености утицало на квалитет слободног времена који корисници проводе у установи. 

                                                      
8 Damnjanović MV. Karakteristike kvaliteta života i mentalnog zdravlja djece i adolescenata koji su u 

sistemu socijalne zaštite. Doktoraka disertacija. Univerzitet u Beogradu, 2012. 

(https://core.ac.uk/download/pdf/296571307.pdf) 
9 Републички завод за статистику (https://www.stat.gov.rs/oblasti/stanovnistvo/procene-

stanovnistva/) 
10 "Службени гласник РС", бр. 16/2012 и 12/2013 (https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-

02/Uredba%20o%20mrezi%20ustanova.pdf) 

https://core.ac.uk/download/pdf/296571307.pdf
https://www.stat.gov.rs/oblasti/stanovnistvo/procene-stanovnistva/
https://www.stat.gov.rs/oblasti/stanovnistvo/procene-stanovnistva/
https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-02/Uredba%20o%20mrezi%20ustanova.pdf
https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2021-02/Uredba%20o%20mrezi%20ustanova.pdf
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Професионални циљ  овог истраживања је да да податке који ће помоћи запосленима 

да пруже бољи и квалитетнији ниво услуга својим корисницима. 

 

1.3 Хипотезе истраживања 
 

Општа хипотеза истраживања – Повећање дигиталне писмености побољшавају 

квалитет живота старих у установама социјалне заштите у Републици Србији. 

 

Из наведене основне хипотезе произилазе следеће посебне хипотезе подељене: 

 

Већа дигитална писменост омогућава већи ниво комуникације корисника са лицима 

ван установе социјалне заштите (сродници, пријатељи и друго) . 

Повећање дигиталне писмености ствара услове за квалитетније испуњено слободно 

време у старих у установи.    

Виши ниво опремљености установа социјалне заштите са технолошки развијеном 

опремом  омогући ће квалитетнији ниво услуга. 

 

1.4 Истраживачки инструменти и коришћење методе 

 

У циљу реализације   истраживања, користиће се квантитативни и  квалитативни 

подаци до којих ће се доћи путем анкете писаним путем.  

Анкетирање ће се реализовати путем два упитника од којих ће један бити усмерен 

ка корисницима домског одељења а други ка запосленима. На овај начин жели се доћи до 

података који ће нас могу усмерити у ком правцу се може деловати у будућности како би 

се унапредио квалитет живота и ниво пружених услуга у установи.  

Анкетирање ће се вршити писаним путем у објекту Домског одељења за смештај 

старих и пензионера Нови Кнежевац.  

Осим анкетирања, истраживање ће се употпунити интервјуом са испитаницима од 

стране запослених са питањима која припадају анкети али  ближе појашњење одговора ће 

бележити запослени. Одговори ће се бележити писаним путем,  директним разговором . 

Подаци добијени интервјуом ће се користити као предлог и смерница за унапређење 

будућих услуга и неопходних мера за предузимање у виду обезбеђивања техничких и 

едукативних капацитета у циљу развоја . 

Анкета је прилог овог документа и садржи 18 питања на основу којих би се могла 

проценити дигитална писменост корисника смештених у Домском одељењу за смештај 

старих и пензионера.  

Циљ анкете је размотрити тренутну дигиталну писменост корисника коа и увидети 

потребе у будућности у виду неопходне опреме за коришћење као и потребних обука и теме 

обука, како би се корисницима обезбедио квалитетнији боравак у установи.  
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2.   ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ  
 

 

       Дигитална писменост у савременом речнику и код млађих и средњих популација 

представља део свакодневнице. Деца данас одрастају и дигитално се описмењавају од самог 

спознавања друштва и ствари око себе.  Поред овога, радно активно ставновништво данас 

је готово немогуће замислити без употребе дигиталних знања и вештина, обзиром да велики 

број занимања је данас незамислив без технике. Савремено друштво захтева познавање 

дигиталних знања како у погледу обављања разних делатности тако и у свакодневном 

животу.  

„Експоненцијални развој знања и драматично растућа количина и доступност 

информација, као и разноврсност извора информација су доминантне карактеристике света 

у коме живимо. Превасходни „кривац“ за такво стање је лакоћа са којом продукујемо, 

трансформишемо и манипулишемо дигиталном електронском информацијом. 

Информационо-комуникационе технологије базиране на тој дигиталној информацији су у 

последњој деценији створиле нов поглед на свет и драстично промениле начин на који 

сазнајемо, учимо, комуницирамо, организујемо и реализујемо посао, организујемо своје 

приватне обавезе и проводимо слободно време. Све говори у прилог томе да ће се 

друштвени развој и даље кретати у правцу све веће дигитализације друштва - у погледу 

организације и функционисања тржишта роба и услуга, јавног сектора, у погледу 

продукције и дистрибуције сервисних и других информација, у погледу организације и 

реализације друштвених односа. Чињеница да се друштво све више дигитализује 

истовремено значи да један део популације у друштву све мање учествује и све је мање у 

могућности да корисно доприносу процесима у друштву. Процес дигитализације је 

истовремено процес маргинализације оног дела популације који овом свету дигиталних 

инфомација и услуга не зна да приступи. Ово раслојавање додатно убрзавају могућности 

које информационо-комуникационе технологије пружају у реализацији концепта 

свеживотног учења. Они који умеју да приступе овом дигиталном свету у прилици су да 

свој живот осетно унапреде, а они који немају могу сутра изгубити и оно што су  до јуче 

неоспорно имали. Све ово чини да се дигитална писменост препознаје као базична животна 

вештина, круцијална да се у нагло измењеном свету успешно реализујемо у својим 

животним улогама.“ 11 

По питању дигиталне писмености грађана у Републици Србији, препознат је њен 

значај и унапређивање и кренуло се на здравим основама, односно израдом Стратегије  

                                                      
11 Извор: „ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ“ Водич за наставнике и полазнике Први, други и трећи циклус; 

ИЗДАВАЧ:  Пројекат „Друга шанса“ Развој система функционалног основног образовања одраслих у Србији који 

реализује ГОПА Консалтантс (GOPA Consultants)  

file:///C:/Users/PC/Desktop/MASTER/Nau%C4%8Dni%20radovi/Digitalna-pismenost%20-

%20%20druga%20sansa%20min%20prosvete.pdf 

file:///C:/Users/PC/Desktop/MASTER/NauÄ�ni%20radovi/Digitalna-pismenost%20-%20%20druga%20sansa%20min%20prosvete.pdf
file:///C:/Users/PC/Desktop/MASTER/NauÄ�ni%20radovi/Digitalna-pismenost%20-%20%20druga%20sansa%20min%20prosvete.pdf
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развоја дигиталних вештина у Репубици Србији за период од 2020. до  2024. године.  

Израдом стратегије дефинишу се постојећа стања дигиталне писмености грађана као и што 

се даје предлог мера и активности на унапређењу ове области.  

На основу члана 38. Став 1. Закона о планском систему,  Влада РС је усвојила 

Стратегију развоја дигиталних вештина у РС   и објављена је  у „Сл. Гласнику РС“ бр 30/18 

марта 2020. године.  

„Стратегија развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. До 

2024. Године (у даљем тексту: Стратегија) је национлни стратешки програм Владе којим се 

на целови начин уређује развој дигиталних вештина становништва са циљем коришћења 

потенцијала савремених информационо-комуникационих технологија у правцу подизања 

квалитета живота свих грађана, веће запослености , ефиксности рада и економског раста 

друштва. Под дигиталним вештинама се подразумева поседовање одговарајућих знања, 

вештина и понађања у складу са потребама појединца и друштва у условима савременог 

брзог развоја ИКТ  у 21. веку.“ 12  

 

Брзи развој нових технологија условљава потребу коришћења информационо-

комуникационих технологија у свим сегментима живота. Праћење сталне дигиталне 

трансформације доводи до потребе за савладавањем нових вештина, а многе услуге су у све 

већој мери доступне само путем нових технологија. Јачањем електронске управе остварује 

се ефикаснија комуникација и функционисање институција, а тиме и остваривање 

појединих права. Велики број привредних субјеката послује електронски што подразумева 

не само електронску куповину и продају, већ и организацију пословања фирме у мрежном 

окружењу, организовање пословне комуникације и бригу о клијентима. Познавање 

основног нивоа дигиталног функционисања је предуслов остваривања комуникације, а за 

већину послова потребан је одређени ниво дигиталних вештина запослених. Предности 

електронског у односу на традиционално пословање огледају се у повећању квалитета и 

ефикасности, али и снижењу продајних цена, смањењу времена изласка на тржиште и 

реализацији различитих трансакција. Оваква ситуација изискује потребу да што већи број 

грађана има знања, вештине и способности везане за употребу дигиталних уређаја као што 

су десктоп рачунари, лаптопови, паметни телефони и слични уређаји, односно да поседује 

одговарајуће дигиталне вештине, у циљу проналажења, анализе, процене, стварања и 

преноса најразноврснијих информација у дигиталном формату  Развој дигиталних вештина 

је неопходан одговор на појаву нових технологија и њихов утицај на дигитално друштво и 

дигиталну економију, и подразумева вештине потребне за запошљавање, продуктивност, 

креативност и успешност, уз информациону безбедност и сигурност на мрежи.13 

 

Стручњаци предвиђају да ће напредак у подручјима попут вештачке интелигенције, 

                                                      
12 Стратегија развоја дигиталних вештина у републици Србији за период од 2020. до 2024. 

Године"Службени гласник РС", број 21 од 6. марта 2020.   

http://www.pravnoinformacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/strategija/2020/21/2/reg/ 
13 Исто 

http://www.pravnoinformacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/strategija/2020/21/2/reg/
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нанотехнологије, 3Д штампе и других технологија довести до нове ере која ће радикално 

променити обрасце потрошње, производње и запошљавања, што дигиталне вештине 

сврстава у суштински основ дигиталне трансформације. Такође и пораст мобилног 

широкопојасног приступа интернету обезбеђује несметану комуникацију и учешће великог 

броја људи у дигиталној економији. 

Одговор на ове изазове је стварање могућности да сви сегменти друштва имају 

приступ вестима и информацијама, електронски комуницирају са пријатељима и 

породицом, свакодневно користе е-услуге (здравство, управу, финансије, агро-технологију, 

транспорт и сл.) и имају пуну корист од савременог дигиталног друштва. Образовање из 

информационих и комуникационих технологија је у основи напора друштва да својим 

грађанима пренесе знања и вештине у вези са рачунарским и комуникационим уређајима, 

софтвером, апликацијама које раде на њима и системима који се од њих граде.14 

Стручњаци предвиђају да ће напредак у подручјима попут вештачке интелигенције, 

нанотехнологије, 3Д штампе и других технологија довести до нове ере која ће радикално 

променити обрасце потрошње, производње и запошљавања, што дигиталне вештине 

сврстава у суштински основ дигиталне трансформације. Такође и пораст мобилног 

широкопојасног приступа интернету обезбеђује несметану комуникацију и учешће великог 

броја људи у дигиталној економији. 

Одговор на ове изазове је стварање могућности да сви сегменти друштва имају 

приступ вестима и информацијама, електронски комуницирају са пријатељима и 

породицом, свакодневно користе е-услуге (здравство, управу, финансије, агро-технологију, 

транспорт и сл.) и имају пуну корист од савременог дигиталног друштва. Образовање из 

информационих и комуникационих технологија је у основи напора друштва да својим 

грађанима пренесе знања и вештине у вези са рачунарским и комуникационим уређајима, 

софтвером, апликацијама које раде на њима и системима који се од њих граде. 

 

У литератури се прави разлика између знања, вештина и компетенција. Знање је 

дефинисано као „скуп чињеница, начела, теорија и практичног знања унутар подручја рада 

или учења”. Вештине се односе на „способност примене овог знања” док се компетенцијом 

сматра „доказна способност коришћења свих знања и вештина за лични бољитак”. Стога, 

дигиталне вештине треба посматрати више као практичне и мерљиве исходе медијске, 

информационе и дигиталне писмености.8  

Модели дигиталне писмености обухватају знање, вештине и компетенције. У 

литератури узетој у обзир, дигиталне вештине су дефинисане више као практична, мерљива 

примена одређеног знања и способности у коришћењу дигиталног, док су дигиталне 

компетенције способност примене наведеног знања и вештина у различитим животним 

контекстима, од личног до професионалног. У том смислу, дигитална писменост је скуп 

                                                      
14 Стратегија развоја дигиталних вештина у републици Србији за период од 2020. до 2024. 

Године"Службени гласник РС", број 21 од 6. марта 2020.   

http://www.pravnoinformacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/strategija/2020/21/2/reg/ 

http://www.pravnoinformacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/strategija/2020/21/2/reg/
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свести, практичних вештина и компетенција неопходних корисницима да приступе, 

разумеју, евалуирају, размењују са другима и креирају дигитални садржај, плански и 

применљиво, како би испунили личне и професионалне циљеве.9 

Дигиталне вештине у савременим условима омогућавају запослење, продуктивност, 

креативност и успех нарочито младих који редовно развијajу основне вештине, а затим 

имају могућност да напредују и стекну више нивое дигиталне стручности, што им 

омогућава учествовање у индустријским секторима у настајању и оснивање сопствених 

предузећа, односно конкурентност на тржишту рада. Познавање дигиталних вештина може 

бити различитог степена, од основне дигиталне писмености потребне свим грађанима, до 

поседовања компетенција потребних за обављање конкретних послова на средњем нивоу и 

коначно до поседовања напредних специјализованих рачунарских вештина, као и научних 

истраживања у области информационих технологија и развоја. 15 

Сагледавајући ово, грађани свих узрасних доба, уколико желе унапредити своје 

друштвене могућнсти, биће принуђени да се дигитално описмене. Односно у зависности од 

њихових потреба, науче одређени ниво дигиталних вештина које ће им служити у 

свакодневном животу.  Тај ниво вештина биће различит у зависности од животне доби, 

образовања, занимања и самим тим и интересовања самих грађана да учествују и прате 

техничко технолошки развој.  

Анализирајући податке Републичког завода за статистику о нивоу дигиталне 

писмености грађана РС, долазимо до следећих података који су приказани у 

Табелама1,2,3,4:  

 

Табела 1:  Становништво старо 15 и више година према компјутерској писмености 

и полу, по општинама и градовима16  

 

Регион 

Област 

Град – 

oпштина 

Пол 
Укупно 

 

Компјутерски 

писмена лица 

 

Лица која  

делимично 

познају 

рад на 

рачунару 

 

Компјутерски 

неписмена 

лица 

 

РЕПУБЛИ 

КА СРБИЈА укупно 

61615

84 

21081

44 

9105

86 3142854 

  м 

29718

68 

10621

25 

4637

80 1445963 

  ж 

31897

16 

10460

19 

4468

06 1696891 

                                                      
15 Стратегија развоја дигиталних вештина у републици Србији за период од 2020. до 2024. 

Године"Службени гласник РС", број 21 од 6. марта 2020.   

http://www.pravnoinformacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/strategija/2020/21/2/reg/ 
16 Републички завод за статистику Републике Србије  https://www.stat.gov.rs/sr-

latn/oblasti/popis/popis-2011/popisni-podaci-eksel-tabele/ 

http://www.pravnoinformacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/strategija/2020/21/2/reg/
https://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/popis/popis-2011/popisni-podaci-eksel-tabele/
https://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/popis/popis-2011/popisni-podaci-eksel-tabele/
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На основу података од Републичког завода за статистику РС који су добијени путем 

пописа становништва 2011. године , удео укупног становништва старијег од 15година 

старости који је дигитално писмен износи свега 34,21 %.  Обзиром да је овај проценат спада 

радно активно становништво коме је највше неопходна употреба дигиталне писмености, 

овај проценат је релативно низак. Обзиром да се ове године, односно 2022. Поново врши 

попис становништва, очекује се знатно повећање удела популације која је дигиталано 

писмена.  

Како се може видети у Табели 2, на територије Аутономне Покрајине Војводине удео 

укупног становништва старијег од 15 година старости који је дигитално писмен износи 

свега 34,92 %. Што је више у односу на регион Републике за 0,71%.  

 

Табела 2:  Становништво старо 15 и више година према компјутерској писмености 

и полу, по општинама и градовима  (Регион Војводина)17  

 

      

Регион 

           

Област 

 

Пол 
Укупно 

 

Компјутерски 

писмена лица 

 

Лица која  

делимично 

познају 

рад на 

рачунару 

 

Компјутерски 

неписмена 

лица 

 

Регион 

Војводин

е с 

165433

9 

57764

1 

26158

9 815109 

  м 797100 

29142

8 

13262

0 373052 

  ж 857239 

28621

3 

12896

9 442057 

 

 

На територије Северно- банатског округа удео укупног становништва старијег од 15 

година старости који је дигитално писмен износи свега 29,91 %, што је мање и од 

републичког и од покрајинског просека. Подаци о компјутерској  писмености у 

Севернобанатском округу дати су у Табели 3:  

 

 

 

 

                                                      
17 Републички завод за статистику Републике Србије  https://www.stat.gov.rs/sr-

latn/oblasti/popis/popis-2011/popisni-podaci-eksel-tabele/ 

https://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/popis/popis-2011/popisni-podaci-eksel-tabele/
https://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/popis/popis-2011/popisni-podaci-eksel-tabele/
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Табела 3 : Становништво старо 15 и више година према компјутерској писмености 

и полу, по општинама и градовима  (Севернобанатски округ)18  

      Регион 

           Област 

 

П

ол 

Уку

пно 

 

Компјут

ерски 

писмена лица 

 

Л

ица која  

делимичн

о познају 

рад на 

рачунару 

 

Компјут

ерски 

неписмена 

лица 

 

Северноба

натска област с 

127

272 38062 

20

406 68804 

  м 

617

97 19564 

10

293 31940 

  ж 

654

75 18498 

10

113 36864 

 

 

 

Табела 4: Становништво старо 15 и више година према компјутерској писмености и 

полу, по општинама и градовима  (Општина Нови Кнежевац) 19 

 

      Регион 

           Област 

 

Пол 
Укупно 

 

Компјутерски 

писмена лица 

 

Лица која  

делимично 

познају 

рад на 

рачунару 

 

Компјутерски 

неписмена 

лица 

 

Нови 

Кнежевац с 9667 2480 1335 5852 

  м 4740 1270 664 2806 

  ж 4927 1210 671 3046 

 

На територије Општине Нови Кнежевац  удео укупног становништва старијег од 15 

година старости који је дигитално писмен износи свега 25,65 %. Што је мање у односу на 

                                                      
18 Исто 

19   Републички завод за статистику Републике Србије  https://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/popis/popis-

2011/popisni-podaci-eksel-tabele/ 

 

https://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/popis/popis-2011/popisni-podaci-eksel-tabele/
https://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/popis/popis-2011/popisni-podaci-eksel-tabele/
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регион Републике и Аутономне Покрајине Војводине. Овај податак говори да се у сеоским 

односно мањим градским срединама дигитална писменост смањује.  

 

Ананлизирајући опште стање података из РЗС може се доћи до података да је 

становништво на територији Општине Нови Кнежевац, на ниском нивоу дигиталне 

писмености, као и већина становништва у руралним срединама. На то утиче стил живота, 

избор занимања, ниво образовања и друго.   
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3.     СТАРИ У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

 

 

  Старост  као феномен, одавно заокупљује пажњу друштва. Имајући у виду да је 

старење неизбежан биолошки процес, високо интересоњовање за ову појаву је сасвим 

оправдано. Бројне теоретске расправе из прошлости бавиле су се темом старости и старења, 

што доводи до тога да се почетком 20.  века и звенично формира геронтологија – наука која 

се бави психолошким, социјалним, когнитивним и биолошким аспектима старења. Термин 

геронтолоија је 1903. године сковао Иља Мецников од старогрчке речи герон, што значи 

старац, и логија, што значи наука. Треба истаћи да геронтологија није исто што и 

геријатрија, грана медицине која се бави лечењем постојећих болести код старије 

популације. 20 

Ипак, ни након великог броја студија, још увек не постоји јединствено мишљење о 

томе шта је старост и како се тачно одвијају процеси који јој претходе. Пре доношења било 

каквог закаучка, потребно је направити разлику између старости, која означава старење и  

старења, које је процес.  Шеј и Вилис у својој књизи психологија одрасле доби и старења“, 

наводе две дефиниције старења.21  

Према Хендлеру, старење се односи на пропадање одраслог организма које је 

последица промена, временски зависних и већином неповратних, које су природне свим 

припадницима неке врсте, тако да се  временом, они могу постојати све неспособнији за 

суочавање са стресом из околине и тако повећају вероватност смрти. Према Бирену, 

старење се односи на правилне или редовне промене репрезентативних организама у 

репрезентативној околини, које се дешавају са протоком времена.  

Старошћу се најчешће сматра последње животно раздобље човека, односно, касно 

одрасло доба. Овакав концепт је неодређен и зависи од карактеристика одређеног друштва. 

Према СЗО у развијеним земљама се 65. година живота узима као преломна година и тада 

се особа може сматрати старом. Постоје критеријуми којима се дефинише старост, и то:  

                                                      
20 Hooyman NR, Kiyak HA. Social gerontology: a multidisciplinary perspective. 9th ed. Boston: 

Pearson Education,  2011. 
21 Schaie WK, Willis SL. Handbook of the psychologyof aging. 8th ed. Amsterdam, Boston: Academic Press, 

Elsevier,  2016. 
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хронолошко доба, промене у социјалним улогама, промене везане за способности. Ипак, 

овај критеријум не може се применити на Афричке земље, где је животни век много краћи, 

а квалитет живота нижи. 22 

Однос према старима је одређен карактеристикама друштвене заједнице. На положај 

старих утичу социјални, економски, као и културолошки фактори једног друштва. У 

прошлости, у зависности од степена развитка друштва и специфичних неписаних норми и 

обичаја, однос према старима варирао је од дубоког поштовања до непожељности.  

С напретком цивилизације, мења се и однос према старости. Након индустријске 

револуције , друштва Европе убрзано напредују, мења се демографска структура 

становништва, медицина напредује, а животни век се све више продужава. Средином 

двдесетог  века, долази до потпуног заокрета у односу према старима. Развија се пензиони 

систем и полако се напуштају стари ставови по којима се старост поистовећује са болешћу 

и немоћи.  Старост се сада назива „трећим добом“. Долази до појаве нових социјалних и 

политичких струја које заговарају активно старење. Радни век се продужава , али је и 

очекивано трајање живота дуже. Данас је број старих у Европи у сталном порасту. Модерне 

државе настоје да створе услове за имплементацију свеобухватних стратегија које су 

усмерене на старе, њихову добробит , здравље и квалитет живота.23  

 

 

3.1  Положај старих у РС   

 

Наша држава се у прошлости суочавала са бројним тешкоћама и друштвеним 

кризама. Лоша  економска ситуација, ратови и општа социјална нестабилност, условили су 

да се питања која се односе на положај старих потисну у други план. Истовремено,  сви ови 

проблеми, негативно су утицали на положај све укупне популације, па тако и старих. 

Период транзиције донео је измене у законодавству, што је резултовало 

постепеном побољшању положаја старије популације код нас. Ипак,  држава још увек не 

улаже довољно средстава неопходних за обуку стручњака који би се бавили проблемима 

старих, као и  креирање нових стратегија које би унапредиле квалитет живота  и побољшале 

положај старих у Србији. Државна политика усмерена  према старима још увек има пасивна 

обележја, што је, с  обзиром на демографску ситуацију и карактеристике 

друштва,  негативно. 24 

 

  Неопходно је да нови програми обезбеде социјалну сигурност старима, како оних 

                                                      
22 World Health Organization, National Institute on Aging, U.S. Department of Health and Human Services. Global 

health and aging. NIH Publication no. 11-7737. Geneva:  World Health Organization, 2011. 

(www.who.int/ageing/publications/global_health.pdf ). 
23 Социјални аспекти старења и квалитета живота старих СЕМИНАР) ПОНС Медицински часопис 

08.02.2019    (doi:10.5937/pomc16-20397 ; UDK: 613.98;  316.728-053.9;   COBISS.SR-ID 281587724) 
24 Социјални аспекти старења и квалитета живота старих СЕМИНАР) ПОНС Медицински 

часопис 08.02.2019    (doi:10.5937/pomc16-20397 ; UDK: 613.98;  316.728-053.9;   COBISS.SR-ID 

281587724) 

http://www.who.int/ageing/publications/global_health.pdf
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из урбаних, тако и оних из руралних подручја наше земље. Улога породице у задовољавању 

потреба старих у  Србији је значајна и вишеструка – највећи број старих ослања се на 

породичну подршку у задовољавању различитих потреба и „може се претпоставити да се 

та бројка креће и преко 90% старих“.6 Реформа пензионог система је такође неопходна,  

будући да садашњи пензиони систем и даље није свеобухватан и не гарантује потпуну 

социјалну сигурност старих. Поред  тога, нарочито је потребно усмерити пажњу на 

здравствену заштиту старих, јер здравствено законодавство у многоме  утиче на положај 

старије популације. 25  

Глобално, тренутни демографски трендови јасно показују да повећање броја  

старијих – и поготово „старијих старијих“ – у популацији доводи до повећања потребе  за 

негом због умањене функционалности и капацитета да се самостално обављају дневне 

активности, а да смањење удела радно способног становништва, али и промене у структури 

породице доводе до тога да је капацитет за пружање неформалних услуга бриге и неге 

умањен. Друштво се традиционално ослањало на неформалну негу унутар породице за 

задовољавање ових потреба својих старијих чланова – на почетку ове деценије измеду 70 и 

90% ових услуга старијима у земља ма ОЕБС-а пружане су у кругу породице – али 

капацитети за пружање неформалних услуга се све више смањују: жене, које су већински 

пружале ове услуге (две трећине у земљама ОЕБС-а), због повећаног учешћа на тржишту 

рада сада имају мање времена за ово, а миграције, из руралних у урбане средине и генерална 

промена у структури породице, са повећаним дистанцама између младих и старијих чланова 

ути чу на даље смањивање капацитета за пружање ових услуга старијима.        

 

Попис становништва из 2011. године, показује да 64,4% старијих особа у Србији 

живе у домаћинству где најмлађи члан има 65 или више година.26   

Треба бити свестан да је демографско старење, са једне стране, довело до повећања 

броја старијих особа у популацији, људи живе дуже у бољем здрављу, али са друге стране, 

повећање броја „старијих старијих” значи и већу потребу за негом и бригом како би им се 

обезбедио адекватан квалитет живота у старости. Већина старијих  особа жели да остане у свом 

дому што је дуже могуће, и то је изводљиво до извесне  границе када особа може уз минималну 

подршку и надзор сама да функционише.  Међутим, постоји одређени тренутак код погоршања 

здравственог стања старије особе, када је подршка, нега и квалитет живота старије особе бољи у 

дому за старије  него у сопственом дому.27 

 

                                                      
25 Социјални аспекти старења и квалитета живота старих (СЕМИНАР) ПОНС Медицински 

часопис 08.02.2019    (doi:10.5937/pomc16-20397 ; UDK: 613.98;  316.728-053.9;   COBISS.SR-ID 

281587724) 
26 Републички Завод за статистику , Доступно на интернет страници: 

http://publikacije.stat.gov.rs/G2013/Pdf/G20134021.pdf 
27   15 From home to retirement home, A Guide for Caregivers of Persons with Dementia, Faranak 

Aminzadeh, William B. Dalziel, Frank J. Molnar, 2009, regional geriatric Program of Eastern Ontario, 

http://www.rgpeo.com/media/3926/rrr_guide_sept09_3b1.pdf 
 

http://publikacije.stat.gov.rs/G2013/Pdf/G20134021.pdf
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Наравно, постоје и ситуације када старија особа, иако је у могућности да самостално 

функционише и живи у сопственом дому, одлучује се за прелазак у институцију из 

различитих разлога. Због жеље да не буду на сметњи својој деци, из жеље да омогуће деци 

да наставе свој живот самостално, из разлога што су се деца одселила у иностранство, неки 

старији одлазе у дом због инсистирања деце да је боље да пређу у дом, или из жеље да 

наставе свој живот у окружењу које ће им омогућити бољу негу, већу укљученост и 

безбедност. Неки одлазе у дом јер немају другог  избора. 28 

У контексту прикупљања података о животу старијих у установама, важно је имати 

на уму да оне нису искљуциво здравствене установе, вец да се тицу свих аспеката живота 

старије особе. Дуготрајна нега за циљ има да кроз пружање адекватних услуга неге обезбеди 

добре здравствене исходе на физицком и менталном плану, али и да оцува и промовише 

квалитет живота. Ово је неопходно имати на уму, јер се неретко у истраживањима која се 

баве установама за смештај старијих, акценат превасходно ставља на здравствене исходе, а 

квалитет живота се запоставља.  Елементи квалитета живљења, као што су обезбедивање 

приватности, конструктивног утрошкавремена и адекватне социјализације, веома су 

знацајни и за здравствене исходе и грешка је обрацати пажњу само на квалитет неге јер се 

тиме не добија цитава слика.  29 

Ако говоримо о квалитету живота, морамо бити свесни да квалитет живота има 

различито значење за различите особе. Старије особе које живе у установама, углавном, 

проводе највећи део свог времена у њима, и истраживање указује да за њих квалитет 

живота обухвата аспекте медицинске неге, али и свеукупност искуства које током дана 

имају у установи. Поготово је битна приступачност различитим активностимаи 

могућностима за социјалну и емоционалну стимулацију.  

Достојанство је важна компонента квалитета живота и оно је знацајно, не само за 

корисника установе вец и за његове родаке, али и за особље установе. Перцепција 

достојанства, преко степена поштовања које особа добија, знацајна је у оквиру субјективног 

осецаја добробити на страни корисника, родбине и запослених.   30 

                                                      
28 16  Is 2019 the Right Time to Move to Retirement Housing? https://www.seniorhousingnet.com/advice-

and-planning/is-2019-the-right-time-to-move-to-retirement-housing 
 

29 19 Quality of Life Measures for Nursing Home Residents, Rosalie A. Kane, Kristen C. Kling, Boris 

Bershadsky, Robert L. Kane, Katherine Giles, Howard B. Degenholtz, Jiexin Liu, Lois J. Cutler, The 

Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences, April 2003 

https://academic.oup.com/biomedgerontology/article/58/3/M240/684127 
 

30    In Defence of Dignity, The Human Rights of Older People in Nursing Homes, 2012, Northern 

Ireland Human Rights Commission, http://www.nihrc.org/documents/research-and-investiga 

tions/older-people/in-defence-of-dignity-investigation-report-March-2012.pdf 

    Dignity and care for people with dementia living in nursing homes, Anne Kari T Heggestad, 

Per Nortvedt, Åshild Slettebø, https://core.ac.uk/download/pdf/35074497.pdf 

    Nažalost, nema sistematskih saznanja i pouzdanih izvora o istoriji i razvoju ustanova socijalne 

zaštite u Srbiji. 

https://www.seniorhousingnet.com/advice-and-planning/is-2019-the-right-time-to-move-to-retirement-housing
https://www.seniorhousingnet.com/advice-and-planning/is-2019-the-right-time-to-move-to-retirement-housing
https://academic.oup.com/biomedgerontology/article/58/3/M240/684127
https://core.ac.uk/download/pdf/35074497.pdf
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Наведени трендови и околности, које утицу на одлуке и избор старијих и њихових 

породица о пожељним видовима дуготрајне неге, указују на то да це и надаље по стојати 

потреба и интересовање за резиденцијалним услугама („услуга смештаја“). 

Домови за старе су традиционални облик подршке старијима 22 и доживљавали су 

промене, како у називу тако и у погледу организације, садржаја услуга и квалитета живота 

корисника. Ови облици заштите старијих били су познати под називима убожнице, 

старацки домови, домови за старе и, на крају, као геронтолошки центри. Ове промене  су 

биле под утицајем развоја поимања старења и старости, разумевања потреба  старијих и 

функција подршке и заштите у старости. 

Геронтолошки центри су установе социјалне заштите, лиценциране за пружање 

услуга смештаја и помоци у куци. Осим тога, неки од њих пружају и услуге дневног боравка 

и клубова за активно старење.   

 

Корисницима услуга смештаја у домовима за старије и геронтолошким центрима 

обезбеђује се: помоћ при одржавању личне хигијене и хигијене рубља, правилна исхрана, 

примарна здравствена заштита и нега, физиотерапеутске услуге, културно-забавни  

садржаји и радна терапија, правна сигурност, психолошка подршка и подршка стручних  

радника који континуирано прате живот корисника. 

У другој половини XX века домови за старије били су, искључиво у јавном сектору. 

Упркос изградњи нових домова и геронтолошких центара, процес старења и промене у 

породици и традиционалним облицима дуготрајне неге, били су бржи од развоја капацитета 

и због тога је постојао јаз између потреба и могућности за адекватну подршку и  заштиту.  

Реформом социјалне заштите омогућен је плурализам пружалаца услуга.  

Очекује се да, у условима старења становништва и продужења очекиваног трајања 

живота старијих од 65 година и даљих промена породичних модела, тражња за 

резиденцијалним, као комбинованим здравственим и социјалним услугама, буде у 

значајном порасту.  Због тога се у нацрту стратегије развоја социјалне заштите предвиђа да 

се до краја 2025. године унапреди квалитет управљања у систему социјалне заштите на свим 

нивоима и повећа степен задовољства квалитетом услуга у систему социјалне заштите.31  

 

У Републици Србији Нормативни акти који, у највећој мери, уређују услугу 

домског смештаја одраслих и старијих корисника у систему социјалне заштите у су: 

 

1. Закон о социјалној заштити,  Службени гласник РС, број 24/1 

2. Породични закон,   Службени гласник РС,   број 18/2005, 72/2011 – др.закон 

6/2015 

                                                      
(24,25,26,27)   Коришћен извор  података -  СТАРЕЊЕ И МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКА СОЛИДАРНОСТ У 

ИНСТИТУЦИОНАЛНОМ СМЕШТАЈУ - изазови и перспективе;  Издавач:  Центар за одговорну акциј,у  

Светогорска бр.4. 11000 Београд,  Аутори:  Милутин Врачевић, Наташа Тодоровић,  Дејана Станисављевић, 

Наташа Милић ISBN: 987-86-81478-01-1, Београд , септембар 2019. 
31 Нацрт стратегије социјалне заштите у РС за период 2019. до 2025. Године 
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3. Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга 

социјалне заштите,  Службени гласник РС,  број 42/2013, 89/2018 i 73/2019 

4. Правилник о лиценцирању организација социјалне заштите, Службени гласник 

РС, 

број 42/2013 

5. Правилник о стручним пословима у социјалној заштити са 

изменама и допунама овог Правилника  Службени гласник РС,  број 

1/2012 i 42/2013 

6. Правилник о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити, 

Службени гласник РС,  број 42/2013 

7. Уредба о мрежи установа социјалне заштите 7 (у даљем тексту Уредба),  

Службени гласник РС, број 12/2013 

8. Регистар лиценцираних пружаоца услуге МРЗБСП  

https://www.minrzs.gov.rs/sr/registri/sektor-za-brigu-o-porodici-i-socialnu-zastitu 

Члан  10. Закона о социјалној заштити. 

 

 

  У 2020. години, услугу смештаја одраслих и старијих корисника пружало је 280 

установа: 40 установа из јавног сектора  и   240 установа из општег сектора. Установе  из 

јавног сектора су домови чији су оснивачи Република Србија (16 установа су самостални 

правни субјекти и 8 установа које функционишу као домска одељења при центрима за 

социјални рад) или Аутономна покрајина Војводина (15 установа су самостални правни 

субјекти и једна установа функционише као домско одељење при центру за социјални рад).  

Општи сектор обухвата скуп свих установа социјалне заштите чији оснивач није 

Република Србија, Аутономна Покрајина или jединица локалне самоуправе. Власници или 

оснивачи установа социјалне заштите из Општег сектора су сва друга правна и физичка 

лица која су регистрована код надлежног органа за обављање делатности у области 

социјалне заштите. Делатност у области  социјалне заштите, односно поједине услуге 

социјалне заштите може пружати и удружење, предузетник, привредно друштво и други 

облик организовања . 

 

Уредби о мрежи установа социјалне заштите, која је релевантни извор података за 

јавни сектор, и Регистру лиценцираних пружаоца услуге који је, осим за јавни, релевантни 

извор података за општи скетор, укупан доступни капацитет у 2020. години је 17.868 места 

(9.000 места у установама из јавног секора, и 8.868 места у установама из општег 

сектора). 32 

 

                                                      

32 Републички Завод за социјалну заштиту, Извештај о раду установа за смештај одраслих и старијих за 

2020. Годину, Београд Јул 2021. год 

http://www.minrzs.gov.rs/sr/registri/sektor-za-brigu-o-porodici-i-socialnu-zastitu
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3.2 Kапацитети установа за смештај одраслих и старијих 
 

 

Према проценама Републичког завода за статистику, у 2020. години је било 6,9 

милиона становника у Србији, а 21,7% је било старије од 65 година14 (преко 1,5 милион 

старијих од 65 година). Расположиви смештајни капацитети у установама социјалне 

заштите, обезбеђују смештај за 1,2% старијих грађана. 

 

У 2020. у односу на 2019. годину, број пружаоца услуге домског смештаја за одрасле 

и старије повећан је за 4%, док у периоду од 2015. до 2020. године увећање било значајно 

веће и износило је 172% (Графикон 1). 

 

Расположиви смештајни капацитет у свим установама за смештај одраслих и 

старијих је 17.868 корисника  У односу на претходну, 2019. годину, укупан расположиви 

капацитет је увећан за 3%, а у односу на 2015. годину повећан је за 62%. 

У јавном сектору капацитет прописан Законом до 100 корисника има 28% установа, 

а услове за смештај преко 100 корисника има 72% установа. Више од половине, односно 

53% установа располаже са капацитетом од 101 до 300 корисника.         Капацитет за смештај 

преко 300 корисника има 18% установа16. 

 

У општем сектору доминирају установе са капацитетом до 30 корисника.   У односу 

на 2015. годину заступљеност ових домова опада, а паралелно с тим у периоду од 2105. до 

2019. године, исказан је благи тренд раста у заступљености домова са капацитетом преко 50 

корисника. 

Просечна попуњеност капацитета свих домова за одрасле и старије у 2020. години је 

била 77%, а у односу на 2019. годину искоришћеност капацитета је умањена за 11%. 

 

Попуњеност капацитета у установама јавног сектора је 79% и мања је за 14% у 

односу на 2019. годину. Попуњеност капацитета у установама из општег сектора је 76% што 

је 11% мање у односу на 2019. годину. Разлог овако значајног смањења искоришћености 

смештајних капацитета су услови организације и рада током пандемије Ковид 19. 33 

 

  

                                                      

33 Републички Завод за социјалну заштиту, Извештај о раду установа за смештај одраслих и старијих за 

2020. Годину, Београд Јул 2021. год 

 



Дигитална писменост старих у установама социјалне заштите 
 

29 

 

 

3.2.1Установа социјалне заштите:  Центар за социјални рад са домским 

одељењем и дневним центром за смештај  старих и пензионера Нови 

Кнежевац 

 

 

Испитивање   дигиталне  писмености старих у устаноама социјалне заштите 

спроведено је у установи са територије Војводине, у Новом Кнежевцу где је домски смештај 

у оквиру Центра за социјални рад.  Назив установе је Центар за социјални рад са дневним 

центром домским одељењем за   смештај старих и пензионера Нови Кнежевац. 

 

 Установа  располаже са капацитетом од 40 лежаја за смештај. Смештај је отвореног 

типа и предвиђен за три категорије корисника (независне, полузависне и зависне). Установа 

је попуњена у већини са мушком популацијом обзиром да се мушкарци лакше опредељују 

за смештај у установу социјалне заштите. Попуњеност капацитета је у просеку око 95%.  

Пад попуњености десио се у периоду 2019- 2020. године у периоду пандемије Ковид 19.  У 

том периоду, лица изнад 65 година старости била су идентификована као највише осетљива 

старосна група на пандемију вируса. Из тог разлога на снази су били посебни услови у 

организацији рада и живота у установама социјалне заштите у циљу очувања здравља и 

безбедности корисника и запослених.  Било је онемогућено кретање изван установа или 

ограничено кретање и окупљање, и из тог разлога потенцијални корисници су се ређе 

одлучивали на колективан живот у установи.  

Након попуштања мера, требало је доста времена да се одлучивање корисника на 

смештај у установу социјалне заштите, врати на просечан ниво. Тек након годину дана од 

пандемије, одлуке корисника свеле су се на неки просечан ниво односно попуњеност 

установе на око 95% капацитета.  

Корисници Домског одељења за смештај старих и пензионера Нови Кнежевац су 

претежно из руралних средина, теже социјалне категорије, односно са минималним 

финансијским примањима, што у многоме утиче на њихових друштвене, социјалне, 

емотивне навике.  

Корисници из већих односно градских средина су углавном они којима су породични 

корени пореклом из ових крајева па су се из тог разлога одлучивали баш за ову установу.  
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У установи је подмлађена структура запослених, али као и свака установа социјалне 

заштите, има проблем са проналаском одговарајућег стручног кадра за обављање послова 

као што су неговатељи, социјални радници, медицински кадар.  У установи је на сталном 

раду само једна медицинска сестра и лекар који долази 2 пута недељно и води рачуна о 

здрављу корисника.  

Установа је последњих година, односно од пандемије вируса Ковид 19, обезбедила 

нову опрему за рад, уложила средства у опрему и услове рада запослених и живота 

корисника како би квалитет живота у установи био што бољи.  

        Пандемија је довела до тога да се акценат стави на животе наших најстаријих 

суграђана . Из тог разлога, установе су обезбедиле више средстава у односу на све 

претходне године, како би корисницима и запосленима обезбедиле како бољу опрему за 

комуникацију са ближњима тако и у опрему која значајно утиче на брзину и квалитет рада 

запослених.  

 

 

3.3   Људски ресурси у установама за одрасле и старије 

  

 

У установама за одрасле и старије, у 2020. години је ангажовано укупно 6.510 

радника, односно 4% више радника него што је то било у 2019. години и 17% више него 

што је било 2015. године. 

У јавном сектору све до 2020. године је приметан тренд смањивања броја 

ангажованих радника. Смањење броја запослених у јавном сектору је рефлексија примене 

Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору15 и Закона о 

буџетском систему16. Током 2020. године, број ангажованих радника у јавном сектору је 

повећан за 3% јер је, у ванредним пандемијским околностима, Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања давало потребне сагласности за делимично 

попуњавање упражњених радних места.17 У јавном сектору недостају кадрови 

свихпрофила. Најизраженији недостатак, који значајно угрожава квалитет услуге, јесу 

недостајућ и неговатељи и медицинско особље. 

 

У односу на родну структуру радника, три четвртине, односно 81% ангажованих 

на пружању услуге домског смештаја јесу жене. 

Више од половине, односно 52% корисника је старије од 80 година. У односу на 

претходну годину нема промена, а у односу на 2015. годину, више их је за 9%. Одрасли 

корисници чине 12%, а удео корисника од 65 до 79 година износи 36% укупног броја 

корисника. 
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3.4   Корисници у установама за одрасле и старије 

 

Постоје разлике у старосној структури корисника у установама јавног и општег 

сектора што се може видети у Табели 5. Старосна структура корисника разликује се у 

установама јавног и општег сектора (Табела  5. ). У општем сектору, у односу на укупан 

број корисника, знатно је мање одраслих корисника. Старијих од 80 година је у јавним 

установама 44%, а у установама општег сектора 60%. 

 

 

Табела 5: Корисници према старости у односу на припадајући сектор, 2017 - 2021. 

год 

 

Група 

Установа 

Старост 

корисника 

2017. 

 

2018. 2019. 2020. 2021 

 До 64  год 16 % 15 % 17  % 17  % 16 % 

ЈАВНИ 65 -79  год 38 % 38 % 39 % 39 % 40 % 

СЕКТОР 80+  46 % 47 % 44 % 43  % 44 % 

 До 64 год 6 % 6 % 7 % 7 % 7 % 

ОПШТИ 65 -79 год 33 % 33  % 32 % 33 % 33 % 

СЕКТОР 80+   год 60  % 61  % 61 % 60 % 60 % 

 

Извор: Годишњи извештаји о раду установа за смештај одраслих и старијих. 

 

На основу информација из Годишњег Извештаја о раду установа за смештај 

одраслих и старијих за 2021 годину који је објавио Завод за социјалну заштиту Републике 

Србије долазимо до следећих података:   

 

 Када се посматра родна структура корисника, доминирају жене - 65% жена у 

односу на 35% мушкараца. Нема значајнијих одступања током посматраног 

периода. У односу на 2015. годину, жена је више за 2% и исто толико је мање 

мушкараца. 34 

 

 Када се посматра породични статус, више од половине корисника - 56% је 

пре   смештаја у дом живело у самачким домаћинствима. Петина корисника – 

21% живела је у домаћинству са децом или унуцима. Нема значајних 

одступања у породичном статусу корисника током посматраног периода . 

 

                                                      

34  Републички Завод за социјалну заштиту, Извештај о раду установа за смештај одраслих и старијих за 

2020. Годину, Београд Јул 2021. год 
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 У односу на образовну структуру, највише корисника је са средњим стручним 

образовањем – 37%. Заступљеност ових корисника се из године у годину 

повећава за 1%. Најмање корисника је са високим/вишим стручним 

образовањем – 15%. Без образовања је 17% корисника. 

 У односу на пензијски статус, на домском смештају је 86% пензионера и 13% 

издржаваних лица. 

 За смештај у установу која се налази у окружењу, опредељује се 77% 

корисника, што је исто као у 2019. години. Нема значајних одступања када се 

пореде подаци из ранијих година. 

 Разлика је уочљива када се пореде подаци по секторима. У установама из 

јавног сектора 61% корисника је потребна интензивнија нега и брига, док је 

удео ове групе корисника у установама из општег сектора 73%.  

 

 Показатеље контаката са сродницима током 2020. године треба посматрати у 

контексту вирусне пандемије Корона 19. Редовне контакте са сродницима 

остварује 39% корисника, што је за 25% мање него у претходној 2019. години. 

Директни, лични  контакти, услед пандемијских околности, компензовани су 

контактима преко друштвених мрежа20 и телефона 25%, што је пет пута више 

него претходне и ранијих година. 

 

 Када се посматра структура корисника у односу на начин плаћања услуге, 

58% корисника трошкове смештаја сносе сами или уз помоћ сродника. 

Сродници у потпуности сносе трошкове за 17% корисника Буџет Републике 

Србије у целости сноси трошкове за 10% корисника, исто као 2019. године, и 

за 8% мање у односу на 2015. годину. Република Србија партиципира у 

трошковима за 10% корисника. 

 

У току 2020. године у установе је смештено 8.196 корисника, што је 38% мање у 

односу на 2019. 

Све показатеље рада у 2020. години треба посматрати у контексту вирусних 

инфекција, најпре сезонског грипа када се стандардно ограничавају посете у установама, 

преко пандемије Ковид 19 и ванредног стања у земљи. 

 

Расположиви смештајни капацитети у установама социјалне заштите, обезбеђују 

смештај за 1,2% старијих грађана.35 

 

                                                      

35 Републички Завод за социјалну заштиту, Извештај о раду установа за смештај одраслих и старијих за 

2020. Годину, Београд Јул 2021. год 
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4.    ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ  СТАРИХ И РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
 

 

 

 Дигитална трансформација преобразила је друштво и променила свакодневни 

живот грађана. Пандемија вируса Ковид 19 додатно је показала неопходност дигиталног 

образовања и оспособљавања, али и постојеће неједнакости између оних који имају или 

немају приступ дигиталним технологијама. Подаци указују да У Србији старије 

становништво најмање користи ове технологије, те да је у највећем ризику од дигиталне 

искључености.  

Иако је у односу на период 2018-2021 приметна разлика, односно напредак у погледу 

коришћења интернета и рачунара, рачунар не користи чак 59% становништва старог од 65 

до 74 године. Међу онима који га користе чак 35,4% то чини једном месечно, а 53% 

свакодневно (поређења ради у категорији од 25 до 34 године 98,6% испитаника користи 

рачунар свакодневно). Интернет не користи 42,9% старијих. Од оних који приступају 

интернету 92% је то чинило користећи мобилни телефон. 36 Истраживањем нису 

обухваћени старији од 74 године међу којима је број корисника интернета још мањи. Стара 

лица могу бити посебно осетљивa, не само због своје животне доби већ и због других 

особина, као што су здравствено стање, начин живота, пол или животно искуство па су 

разлози за већи ризик од дигиталног искључивања старих бројни. Зато се старији најчешће 

наводе као категорија са највећим ризиком од дигиталне искључености. 

Проблем дигиталне искључености старијих је проблем са којим се сусрећу сва 

модерна друштва. Неравномеран економскираст, нестабилна економија, недоступност 

образовања, социјалних и здравствених услуга, представљају важне друштвене факторе 

који могу водити ка осиромашењу имаргинализацији дела становништва. У покушају да 

овај проблем превазиђу и обезбеде старијима равноправно учешће у свим аспектима 

живота, субвенционише се куповина уређаја, организују се портали за помоћ, али се 

најчешће организују обуке где се, на старијима прилагођен начин, објашњавају основни 

принципи и начини коришћења дигиталних уређаја. 37 

Наравно, овде треба имати на уму да подучавање старијих особа основама 

коришћења информационе технологије – а што је најчешћа форма едукације у погледу 

дигиталне технологије с овом старосном групом – није само себи циљ те да је неопходно 

анализирати њихове стварне потребе и интересовања па обуку њима прилагодити и 

фокусирати се на то да им се пруже знања и вештине потребни да задовоље њихове потребе, 

али им и помоћи да спознају на које још начине интернет и информациона технологија могу 

унапредити квалитет њиховог живота. 

У формулисању модела едукације за стицање дигиталних компетенција посебно се 

мора водити рачуна о специфичностима учења старијих.  

                                                      
36 Републички завод за статистику 2021. год 
37 Безбедност старијих на интернету, проф др Љиљана Манић, проф др Јован Миљковић 
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4.1   Учење  старих  и  дигитално  описмењавање 

 
 

Предрасуде о могућности учења у позном животном добу, нажалост, нису ствар 

прошлости.  

Ипак, постоје неке карактеристике које су заједничке за све припаднике старије 

популације. Поред опадања оштрине чула, која се могу компензовати помагалима, на првом 

месту морамо истаћи мотивацију која је слабијег интензитета код старијих особа, а „од 

некогнитивних фактора који утичу на опадање способнисти за учење, психолози наводе 

опадање брзине самог извођења. Старе особе увек слабије напредују када учење треба 

обавити у кратком времену.  

Оно што суштински разликује учење одраслих од учења деце је искуство које 

одрасли имају и које може бити ветар у леђа одраслом ученику, али и оно што га спречава 

да започне са учењем, или да га са успехом приведе крају. Управо вишедеценијско искуство 

старијих и разрађен шематизам у понашању и рашавању проблема, може деловати као 

проактивна инхибиција за учење нових облика понашања, а нарочито садржаја везаног за 

дигиталне медије, који су старијим особама често потпуно страни. 38 

 

 О томе сведоче и напори Универзитета за треће доба да на почетку свог  деловања 

привуку старије полазнике. Одговори које су често добијали од највећег броја старијих 

људи који нису желели ни да покушају да науче како да раде на рачунару, био је: „да је то 

за младе“, „да њима то више не треба“, „да су читавог живота живели без рачунара, па могу 

и убудуће“ .  

 

У формулисању модела едукације за стицање дигиталне писмености, код старих се 

мора водити рачуна и о следећим препрекама: 

- страх од непознатог (нова технологија ствара отпор, и он је код старијих већи него 

код младих који су отворенији према новинама), 

- техносталгија – афирмативно присећање или чежња/жудња за застарелим 

технологијама, 

- „несагледивост“ интернета (старији немају довољно знања да сачувају своју 

безбедност па бирају да се не излажу ономе од чега не знају како да заштите своје податке, 

слике, приватност...) , 

- недостатак подршке (старијима треба више времена да усвоје вештине, и многи 

одустају јер немају стрпљиву подршку на том путу), 

- финансијски разлози (коришћење ИТ технологије најмање је међу онима са нижим 

примањима), 

- једном стечене дигиталне компетенције треба стално ажурирати што може 

                                                      
38 Безбедност старијих на интернету, проф др Љиљана Манић, проф др Јован Миљковић 
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деловати обесхрабрујуће. 

Стога од креатора образовних политика које уређују ову област мора очекивати да 

код старијих изграђују поверење у властите снаге, али и да осигурају да је учење безбедно 

и да неће донети већу штету од обећане користи. 39 

 

 

 

 

4.2  Методологија и циљна група истраживања дигиталне писмености старих 

       у установи социјалне  заштите за смештај старих и пензионера Нови 

Кнежевац 

 

 

Израдом овог истраживања водили смо се неким ранијим истраживањима 

спроведеним на ову тему, која су у потпуности у складу са временом и са потребама 

садашњег времена.  

Метода прокпљања података била је путем упитника који је управник Домског 

одељења за смештај старих и пензионера попуњавао заједно са корисницима. Упитник 

садржи 18 питања којима се покушало доћи до одговора о нивоу дигиталне писмености 

старих који су смештени у установи социјалне заштите. Циљ је након тога предложити мере 

које би унапредиле квалитет њиховог свакодневног живота.  

Испитивање је спроведено у објекту Домског одељења за смештај старих и 

пензионера Нови Кнежевац, током септембра месеца 2022.  године. 

 Циљна група овог испитивања били су корисници Домског одељења за смештај 

старих и пензионера Нови Кнежевац. Домско одељење располаже са капацитетом од 40 

лежаја од чега су у моменту испитивања била попуњена 38, што значи да је испитивање 

спроведено на 38 лица смештених у установи социјалне заштите за смештај старих и 

пензионера . 

 

У прилогу овог рада налази се Упитник.  

  

                                                      
39 Безбедност старијих на интернету, проф др Љиљана Манић, проф др Јован Миљковић 
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4.3   Резултати спроведеног истраживања 

 

Анкета се састоји од укупно 18 питања која су корисницима постављали запослени 

у домском одељењу. Попуњавањем анкете дошло се до следећих података:  

 

1. Полна припадност корисника: 

 

 

 

 

 

 

 Полна припадност испитаника:  од укупно 38 упитаника, 21 су припадници мушког 

а 17 припаднице женског пола. Што значи да је 55% мушке популације а 45%  су жене. 

 

2. Старосна структура корисника:  

 

  

 

 

 

 

 

Старосна доб корисника је така да 2 испитаника имају од 50 – 65 година старости, 

17 крисника имају од 65 – 75  година, а 19 корисника изнад 75 година живота. Ово значи да 

је 50% корисника старија од 75 година живота. Ово има изузетног значаја на ниво дигиталне 

писмености обзиром да је време када су они били радно ангажовани и друштвено активни , 

технологије се нису користиле у овој мери или се уопште нису користиле, тако да ни они 

нису имали потребе за дигиталним описмењавањем.  

 

3. Употреба савремених  уређаја?   

 

  

1. Полна припадност: 

1. Мушко        -           21       

2. Женско       -          17. 

 

     2. Старосна доб? 

1. од 50 до 65 година      - 2 

2. од 65  до 75 година        -  17 

3. Изнад 75 година            -  19. 

 

       3.  Да ли користите неки од савремених уређаја данашње технологије? 

1. Да      -  9 

2. Не      -   29. 



Дигитална писменост старих у установама социјалне заштите 
 

37 

 

Упитник нам показује да већина односно 76% упитаника не користе савремене 

технологије. Ово је резултат великог броја упитаника старосне доби изнад 75 година 

живота.  

 

4. Познавање појмова типова уређаја? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултати анкете показују да су без обзира веома ниску дигиталну писменост, ипак 

путем медија, сродника или на други начин, чули за уређаје савремене технологије који се 

користе у свакодневном животу.  Сви упитаници су чули за мобилни телефон и компјутер, 

скоро сви су чули за банкомат и 28%  упитаника је чуло за таблет уређај што је ипак значајан 

број без обзира што не знају његову сврху и начин употребе.  

 

 

5.   Употреба уређаја од стране корисника? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посматрајући податке добијене путем анкете долазимо до сазнања да свега 15 

корисника зна да користи мобилни телефон који није обавезно телефон модерне генерације 

већ неки од њих су само мобилни телефони првих генерација који се првенствено користе 

за позиве. Компјутер користи само један корисник а банкомат користи 5 испитаника 

односно13%, неки од њих користи га уз асистенцију других лица. Таблети и други уређаји 

нису предмет њиховог интересовања нити тренутних потреба.  

  

      4. За који од наведених уређаја сте чули? 

1. Мобилни телефон        -  38 

2. Компјутер                      -   38 

3. Таблет                            -  11 

4. Банкомат                      -  36 

5. Друго___________0_____. 

5.  Који од горе поменутих уређаја знате да користите? 

1. Мобилни телефон    -  6 

2. Компјутер               -      1 

3. Таблет                     -    0  

4. Банкомат                -    5 

5. Друго___________0_____. 
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6. Познавање појма интернет? 

 

 

 

 

 

 

На питање да ли знају шта је интернет 26 упитаника је одговорило да зна, не улазећи 

у појединости који уређаји могу да га користе и у које сврхе се користи. Од укупно 38 

корисника 12 их је одговорило да  не зна ништа о томе али имају појам о постојању појма 

интернет. 

 

 

7. Употреба интернета од стране корисника у установама социјалне 

заштите? 

 

 

 

 

 

 

 

 

На питање да ли користите интернет, 86% испитаника је одговорило негативно, што 

значи да неки од њих нису ни свесни употребе интернета у појединим уређајима.  

 

 

8. Сврхе употребе интернета од стране корисника установа? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетом и објашњавањем појединости појединих уређаја дошло се до резултата да 

укупно 6 корисника односно 15% испитаника користи интернет за комуникацију односно 

употребу телефона и видео позива путем вибер апликације. Свега три испитаника користи 

интернет за информисање односно за листање медија путем телефона а њих 2 односно 5% 

6.  Да ли знате шта је интернет? 

1. Да       -  26 

2. Не       -  12. 

7. Да ли користите интернет? 

1. Да      -   5 

2. Не      -  33. 

8. За које намене користите интернет? 

1. Комуникацију              -    6 

2. Гледање видео садржаја      -   2 

3. Информисање                  -   3  

4. Друго __________/_______. 
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га користи и за гледање видео садржаја путем јутјуб апликације.  Употреба мобилних 

телефона и интернета условљена је њиховим здравственим стањем односно спречава их 

слабији вид и мали екран који им онемогућава једноставну и лаку употребу ових 

могућности. 

9. Познавање појма „друштвене мреже“ од стране корисника:  

 

  

 

 

 

 

 

Анкетом се дошло до сазнања да већина испитаника односно 87% не зна шта су 

друштвене мреже.  

 

 

10.   Познавање  врсте „друштвених мрежа“ на интернету: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без обзира на низак ниво знања о појму друштвена мрежа, ипак је много већи број 

испитаника чуо за поједине друштвене мреже. Највећи број испитаника чуо је за  Facebook 

и Viber,  а то је резултат употребе ових појмова код чланова породице, медија и запослених.  

 

 

11. Употреба друштвених мрежа од стране корисника установе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултат испитивања говори о томе да укупно 6 корисника користи друштвене 

мреже и то апликацију Viber,  која је била од изузетног значаја у време пандемије Ковид 19 

9.  Да ли знате шта су друштвене мреже? 

1. Да        - 3 

2. Не       -  33. 

11. Да ли користите неку од поменутих друштвених мрежа? 

1. Да          -           6 

2. Не.           -           32. 

 

10.  За коју од наведених друштвених мрежа сте чули? 

1. Facebook         -  31 

2. Twiter             -  2 

3. Viber              -  18 

4. Друго_________/____. 
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и која је била готово једина могућност виђења међу члановима породице у моменту када је 

посета и излазак корисника била онемогућена због безбедности корисника. Поједини 

испитаници користе ову апликацију али уз асистенцију запослених, обзиром да су 

несигурни и очекују помоћ млађег особља.  

 

 

12.  Сврха употребе друштвених мрежа? 

 

 

 

 

 

 

 

На основу претходног и овог питања , може се доћи до закључка да је већина 

употребе друштвених мрежа искључиво за потребе комуникације односно виђења сродника 

и пријатеља, што представља изузетан аспект живота у сваком животном добу.  

 

 

13. Учешће запослених у употреби технологија корисника? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета показује да без обзира о дигиталној писмености која је изразито ниска у 

установи социјалне заштите, запослени помажу приликом употребе савремених 

технологија, што у овом случају подрзумева и употребу телевизије савремене технологије 

као и других уређаја. Сви се ослањају на помоћ запослених у виду употребе свих видова 

технике.  

  

12.  У које сврхе користите друштвене мреже (ако их користите)? 

1. Комуникација  -  6 

2. Информисање     -  3  

3. Остало   -   не користе. 

 

13.  Да ли вам запослени у установи социјалне заштите помажу у 

употреби технологија? 

1. Да          -          33 

2. Не.           -          5. 
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14.  Познавање технолошких ресурса установе социјалне заштите у 

којој су смештени: 

 

 

 

 

 

 

 

Посматрајући добијене резултате овог питања, долази се до сазнања да испитаници 

нису упознати ни са тим којим уређајима располаже установа социјалне заштите и шта је 

то шти им све установа пружа.  Мањи број испитаника, свега њих 9 упознато је са тим чиме 

установа располаже и то су углавном корисници који имају представу о интернету и 

појединим савременим уређајима данашњице.  

 

 

 

15. Утицај употребе технологије, по мишљењу корисника, на 

квалитет боравка: 

 

 

 

 

 

 

 

На питање да ли би коришћење ових уређаја побољшао квалитет боравка корисника 

у установи социјалне заштите свега 9 корисника је одговорило потврдно односно 23% 

корисника. 76% кориснико је одговорило негативно или неодлучно обзиром да немајући 

представу шта им технологија може допринети не може ни бити предмет њиховог сазнања 

нити жеље.  

 

 

16. Жеље за обукама употребе дигиталне технологије? 

 

 

 

 

 

14. Да ли сте упознати са којом технологијом располаже установа 

социјалне заштите у којој боравите? 

1. Да          -          9 

2. Не.           -          29. 

 

15 .  Да ли мислите да би коришћење ових уређаја побољшао квалитет 

вашег боравка у установи? 

1. Да          -          9 

2. Не           -         18  

3. Можда         -  11. 

16.  Да ли желите да се обучите да користите неко од горе поменутих 

дигиталних технологија? 

1. Да          -          9 

2. Не           -         14  

3. Можда        -  15. 
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Резултат испитивања говори нам о томе да 23% корисника је спремно да се обучи 

употреби нових технологија и које опет наглашавају у циљу потребе комуникације.  

 

 

17. Захтеви корисника у погледу организације обука:  

 

 

 

 

 

 

 

Сагледавајући резултате овог питања, долазимо до одговора да и корисници који 

баш нису спремни за обуке, ипак би радије прихватили обуку од стране запослених, који су 

им постали блиски и са којима остварују свакодневну комуникацију. Ово значи да они у 

запосленима виде велики вид подршке и помоћи у свакодневном функционисању па и у 

погледу употребе технологија.  

 

 

4.4  Квалитативна анализа резултата анкетног истраживања 

 

 

Домско одељење за смештај старих и пензионера Нови Кнежевац је установа која 

поседује интернет, који је распрострањен само у појединим просторијама, 2 компјутера који 

су наменењи употреби корисника, два таблета, телевизоре савремене генерације који имају 

могућност употребе интернета, корисници нису упознати са тим нити имају сазнања која је 

њихова примена нити могућност. 

Разлози за ниску стопу коришћења интернета представља чињеница да стара лица 

не познају уређаје за приступање интернету као ни то чему све интернет може служити.  

Што се тиче обука, већина испитаника али и запослених су мишљења да би се обуке 

могле усмерити на употребу дигиталних средстава за комуникацију која би им олакшала 

комуникацију са сродницима и пријатељима.  

Мора се истаћи и чињеница да у установама социјалне заштите бораве и лица без 

сродникаи да им из тог разлога обуке и употребе дигиталних технологија ни не 

представљају ништа значајно у њиховим животима.  

Што се тиче употребе компјутера као најраспрострањенијег уређаја, мора се 

нагласити да установа располаже са довољним бројем компјутера за запослене а да 

корисницима ставља на располагање 2 компјутера која ни не користе.  

Анализом се дошло до закључка да је од уређаја који имају могућност употребе 

17.  Да ли би желели да обуку за коришћење савремене технологије 

буде организована: 

1. Од стране трећих лица   2 

2. Од стране запослених    15 

3. Да се корисници међусобно обучавају   2 

4. Не знам          19. 
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интернета, најзначајнија доступност уређаја који су мобилни односно као што су таблет и 

мобилни уређаји, обзиром да је велики број корисника теже покретљив и да је то  њима од 

изузетног значаја да не морају да улажу велике напоре до физичког доласка до самог 

уређаја. Међутим ово је ипак значајно за самосталне кориснике којима свакако долазак до 

уређаја може довести и до кретања што је веома значајно у њиховим годинама.  

Осим овога таблети су много погоднији за употребу старијим особама због своје 

димензије односно због већег екрана.  

Установа за смештај старих и пензионера у Новом Кнежевцу располаже скромним 

ресурсима у погледу опреме гледајући број уређаја по броју корисника, међутим на основу 

знања и заинтересованости корисника у период у коме се вршила анкета, тренутно овај број 

задовољава њихове потребе. 

Ова ситуација ће се у наредним годинама свакако променити, обзиром да  тренутно 

радно активно становништво у много врећем обиму користи све технологије у свом 

свакодневном животу. Установа , мора настојати да у наредном периоду обезбеди већи ниво 

доступности интернета по целом објекту, већи број уређаја који могу користити интернет и 

доступност корисницима.  

Оно што се може запазити у анкетирању јесте неразумевање и неповезивање 

интернета са другим уређајима осим са компјутером. Корисници нису ни свесни у неким 

случајевима да користе интернет као у случајевима када користе апликацију Вибер за 

комуникацију са сродницима. Углавном употребу интернета не везују са употребом 

мобилног телефона, таблета, телевизора или неког другог уређаја.  

 

Домско одељење за смештај старих и пензионера Нови Кнежевац се налази на 

крајњем северу Републике Србије, на самој тромеђи са Републиком Мађарском и Румунија. 

Локација Домског смештаја је у руралној средини и већина корисника јесте са територије 

општине или из околних општина. Мањи број корисника, готово појединци су из градских 

средина, а разлог њиховог одабира ове установе јесу њихови корени који потичу из саме 

општине Нови Кнежевац или околине.  

Ово јесте важно гледајући анализу анкете обзиром да социо економски статус 

корисника у многоме утиче на њихову дигиталну писменост.  

Корисници домског смештаја су углавном из руралних средина, већина их је ниског 

финансијско економског статуса што јесте утицај на резултате до којих смо дошли. Већина 

корисника није у животу имала прилику да користи различите технологије и то им је у овим 

познијим годинама сасвим нормално да живот проводе без тога и да немају потребе ни да 

их науче.  

 

 

 

На овакву структуру корисника има утицаја и цена смештаја која је међу најнижим 

у односу на друге домове из јавног сектора.  Образованији и корисници бољег финансијског  
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стања бирају домове које ће задовољити њихове потребе у складу са њиховим дотадашњим 

начином живота.  

Осим овога, веома значајну улогу у употреби нових технологија је и чињеница да ли 

старије особе имају породицу и млађе чланове породице које имају прилике да их упознају 

са новим могућностима као и располажу финансијским средствима да им обезбеде личне 

уређају попут мобилних телефона новије генерације или таблете. 

Такође, могу се приметити и родне разлике у употреби технологије. Међу старијим 

становништвом приметна је разлика у употреби технологија између мушкараца и жена. 

Наиме, мушкарци се и у овом погледу носе као спретнији пол и приступ новинама им је 

смелији, гледајући то као вештину у којјо су супериорнији у односу на женски пол.  

У разговору са корисницима може се закључити да садржаји које гледају путем 

интернета су минимални, односно углавном служе за комуникацију са пријатељима и 

родбином. У мањој мери то су фотографије које им сродници шаљу.  

Употреба интернета за потребе куповине, уплате рачуна, електронског бакарства и 

слично је за њих непознаница у потпуности и нешто о чему не желе ни да размењују 

информације.  

Намеће се закључак да већина корисника нема искуства са дигиталним 

технологијама 

Велика већина корисника нема готово никаквог искуства са коришћењем 

дигиталних технологија. Углавном поседују обичне мобилне телефоне који немају приступ 

интернету и користе их за комуникацију са сродницима ван установе.  

Уколико и поседују телефоне које имају веће могућности, углавном их користе само 

да комуникацију. Углавном уз помоћ запослених користе апликацију Вибер како би 

комуницирали 

 

4.5   Опремање установе за смештај 

 

Компјутере су најчешће видели код запослених у услужним делатностима, код 

чланова породице или код особља које је запослено сада у домском одељењу. Веома слабо 

или уопште не познају дигиталну терминологију као што су интернет, апликације, софтвер 

и слично. Ово произилази из чињенице да рачунари нису представљали њихову радну 

свакодневницу пре доласка у дом.  

Корисници који немају сроднике или пријатеље ван дома, веома ће тешко бити 

мотивисати на употребу ове нове технологије.  
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Већина корисника су мишљења да њихои вршњаци не користе дигиталне 

технологије, и у великој мери се одупиру од упознавања ња њима, ипак постоји известан 

број корисника који би сигурно били заинтересовани да се упознају са истим. Корисници у 

смештају за стара лица су често летаргични и тешко их је покренути али ипак има одредјен 

број који се радо одазове на групне активности па би тако и обука ове врста заинтересовала 

један део испитаника.  

  

 

У претходном периоду односно од 2020. до  2021.  године свет је био преокупиран 

очувањем људи од вируса Ковид 19 па исто тако и установе за смештај.  У том периоду 

Влада РС и многе организације из невладиног сектора препознале су потребу да помогну 

опремањем установа опремом која ће допринети њиховом квалитетнијем боравку у 

установи односно оно што и јесте у том моменту било најважније од свега, опрему која је 

допринела бољој комуникацији корисника смештаја са својим пријатељима и родбином.  

Тако је и Домско одељење за смештај старих и пензионера у периоду Ковид 19, 

обезбедио нове телевизоре који су намењени заједничким просторијама и који су савремене 

генерације и имају могућност повезивања на интернет. Такође обезбеђени су таблет 

рачунари, модеми за појачавање интернет конекције у домском одељењу, лап топ рачунар, 

пројектор и другу опрему а све у циљу квалитетнијег боравка у заједничком смештају  у 

установи социјалне заштите.   
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5.     ЗАКЉУЧАК 
 

 

 

Корисницима у Домском одељењу за смештај старих и пензионера Нови Кнежевац 

су доступни уређаји за приступање интернету а интернет је обезбеђен само у делу објекта , 

односно у канцеларијсом простору запослених и заједничким просторијама које су на 

располагању корисницима. На располагању су им 2 таблета и два десктоп рачунара која 

имају приступ интернету. Такође у заједничким просторијама су путем донација обезбезђни 

телевизори савремене технологије који имају могућност приступању интернету.  

За реализацију обуке дигиталног описмењавања било би неопходно обезбедити још 

опреме којом би могли да се користе становници установе.  

Корисницима би било потревно омогућити просторију која им омогућава доступност 

запослених који би им могли обезбедити асистенцију приликом употребе опреме али и 

такву која им ипак обезбезђује неки вид приватности приликом комуникације.  

Заинтересованост за обуке зависила би од социо економског фактора самих корисника јер 

то у великој мери утиче на њихове животне навике и потребе. 

Обуке би морале бити једноставне, јасне, кратке, и практичне и обухватале теме које 

су њима од значаја за квалитет њиховог боравка. Обуке би требале бити на почетном нивоу 

употребе технологије односно на нивоу као да ни до сада нису никада користили ништа од 

технологије.  Највише би требале бити базиране на њиховом осамостаљивању у 

комуникацији. 

Приликом осмишњавању обука морало би се водити рачуна о физичким и сензорним 

ограничењима која у већини случајева постоје код ове популације. За њихову обуку 

неопходно је обезбедити опрему са већим екраном попут таблета јер су често телефони 

мали и тешко им је да се фокусирају на мале показатеље, односно неопходни су уређаји 

који могу да повећају фонтове и слике како би их лако могли користити.  

Битно је нагласити да би значај требао да буде у будућности на обезбезђивању нове 

опреме и обуке корисника, обзиром да садашње радно активно становништво у већем делу 

користи дигиталне технологије и користи бар нешто од тога у зависности од њиховог 

образовања и занимања.  

Запослени у домском одељењу су свакако навикли на помоћ корисницима у 

употреби технологије али би било неопходно обезбедити и обуке запосленима како би се 

развијали и они. Један од кључних проблема у самој помоћи је недостатак запослених у 

установама социјалне заштите, која се не односи само у установи за Домски смештај старих 

и пензионера Нови Кнежевац, него на све установе из области социјалне заштите на телој 

територији РС, па је и запосленима због великог обима посла,  често мало времена и воље 

да време посвете корисницима како би им помогли у нечему што је у одређеном моменту 
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мањи приоритет.  

Програми обука требали би бити такви да охрабре све кориснике у установама да 

користе нове могућности технологије, јер то је начин да обогате своје слободно време и 

квалитетније га проведу .  

Такође, неопходно је урадити стратегију која ће се обраћати и запосленима и 

надлежним институцијама и омогућити и хардверски и људски капацитет који ће се  

посветити корисницима и у овој области. Кључни моменат за побољшање дигиталне 

писмености није само расположива опрема , него како смо закључили и обуке и додатна 

радна снага у самим установама која ће имати времена да посвети корисницима. 

 

Анализирајући хипотезе рада, долазимо до закључка да повећање дигиталне 

писмености корисника  утиче на  побољшање квалитета живота старих у установама 

социјалне заштите у Републици Србији. Дигитлна писменост старих ствара услове за 

квалитетније испуњавање слободног времена, повећава могућност комуникације корисника 

са пријатељима, сродницима, блиских лица.  Дигитална писменост корисника доводи до 

повећане потрребе за модернизацијем и развојем услуга које се пружају у установама 

социјалне заштите за старија лица.  
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