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ПРОДУЖЕЊЕ РАДНОГ ВЕКА И ПРОБЛЕМИ КОЈИ СЕ ЈАВЉАЈУ 

КОД РАДНИКА СТАРИЈЕ ЖИВОТНЕ ДОБИ 

 Даниела Ристић1, Огњен Ристић2 

Резиме: Продужетак животне доби и повећање броја старијег становништва има трајан и дубок утицај на 

целокупно друштво. Висина старосне доби за одлазак у пензију  се током времена повећавала што је 

довело до повећања броја старијих радника. Економски, друштвени, културни и друштвени фактори 

допринели су расту старосне доби запослених. Одлука о одлагању пензионисања у великој мери се 

заснива на финансијској потреби и жељи за повећањем прихода. Запослени старије животне доби чешће 

одлажу пензионисање на основу својих финансијских потреба, као што су они који имају слабо плаћене 

послове који не обећавају довољне пензије, разведене или удовице жене које зависе од пензија свог 

супруга, и људи који имају издржавану децу, супружнике или родитеље. Томе доприноси и повећање 

трошкова здравствене заштите коју здравствени фонд покрива само делимично, заједно са повећањем 

очекиваног трајања живота и повећањем здравствених потреба у вези са старењем. 

Кључне речи: радни век, радници старије животне доби, перцепција, контрола моторних покрета 

WORKING LIFE EXTENSION AND THE PROBLEMS THAT OLDER 

WORKERS HAVE 

Abstract: Working life extension and increasing the number of older people has a lasting and profound impact 

on the whole society. The retirement age has increased over time, leading to an increase in the number of older 

workers. Economic, social, cultural and social factors have contributed to the growth of age of employees. The 

decision to postpone retirement is largely based on financial need and a desire to increase income. Older-age 

employees are more likely to delay retirement based on their financial needs, such as those who have low-paying 

jobs that do not promise sufficient pensions, divorced or widowed women who depend on their husband's 

pensions, and people who have dependent children, spouses, or parents. This is also compounded by the increase 

in health care costs only partially covered by the health fund, together with an increase in life expectancy and an 

increase in aging health needs. 

Key words: working life,  older workers, perception, motor movement control 

1. УВОД 

На глобалном нивоу, у просеку 1 од 5 одраслих има 65 и више година и налази се у 

радном односу. У развијенијим земљама отприлике 30% одраслих старијих од 60 

година је у радном односу; тај проценат је више од 60% у мање развијеним земљама. 

Поред тога, неке незапослене старије особе наводе да желе запослење. На пример, 5% 

Американаца у доби од 55 до 74 године који су незапослени или пензионисани 

испољавају жељу да буду запослени. Такви трендови раста изазвали су поновно 

интересовање за старијег радника. Дефинисање типичног старијег одраслог радника 

није једноставан задатак, јер је старија радна снага екстремно разнолика група. У 

развијенијим земљама жене чине 41% старије радне снаге [1]. 

Старије одрасле особе су запослене на различитим позицијама, укључујући 

извршне, професионалне, продајне и услужне послове. Такође, очекује се да ће се у 

будућности повећати проценат старијих особа у одређеним занимањима као што су 

настава и руководећи кадар. Истраживања су показала да је два пута вероватније да 
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пољопривредници наставе са радом у доби од 65 година у односу на њихове вршњаке у 

другим занимањима. Дакле, иако су старије особе запослене у разним занимањима, 

удео старијих одраслих особа у било којем занимању може варирати.  

Док неки људи раде из финансијске потребе, други раде зато што уживају у свом 

послу. Одређено је неколико фаза прилагођавања пензионисању, од којих су две често 

праћене осећањима која могу бити повезана са жељом појединца да се врати на посао. 

На пример, „фаза меденог месеца“ се често јавља одмах након пензионисања, што 

подразумева осећај узбуђења због пензионисања, али и осећај губитка због напуштања 

посла. Током „фазе преоријентације“ појединац ревалоризује своју одлуку да се повуче, 

након чега неки појединци могу одлучити да се врате на посао. Поред тога, због 

финансијских потреба и уживања у раду, студија о раду и каријери показала је да су 

старије особе мотивисане да раде и након пензионисања како би живот учиниле  

занимљивим и да остану физички активне [2].  

Старење је повезано са различитим променама у способностима које могу да утичу 

на старијег одраслог радника, укључујући осећај и перцепцију, као и моторичку 

контролу. Да би се осигурала сигурност и ефикасност старијих радника, неопходно је 

разумети те промене и њихов утицај на старије раднике.  

2. ПРОБЛЕМИ КОЈИ СЕ ЈАВЉАЈУ КОД РАДНИКА СТАРИЈЕ ЖИВОТНЕ ДОБИ 

2.1. Перцепција 

С обзиром да већина занимања подразумева задатке који се у одређеној мери 

ослањају на визуелне и аудиторне перформансе, те промене могу имати значајан утицај 

на старије раднике. Анатомске и физиолошке промене везане за старост су добро 

документоване. На пример, величина зенице се смањује са годинама, што је повезано са 

стањем које се назива сенилна миоза. Сенилна миоза је најтежа и омета у условима 

слабог осветљења. Жутење и опацификација сочива повезана са годинама такође може 

довести до тешкоћа вида у условима слабог осветљења [3]. 

Поред анатомских и физиолошких промена, старење је повезано са променама у 

визуелном функционисању, од којих су најзначајније опадање оштрине вида, које се 

јављају прогресивно после 50 година старости. Пресбиопија, стање повезано са 

губитком флексибилности у сочиву, што доводи до смањене способности да се 

прилагоди (цилијарни мишићи нису довољно јаки да се усредсреде на згуснуто сочиво 

или на близу или далеко мете у околини), је главни фактор који утиче на оштрину вида. 

Опадање видне оштрине појачано је код ниског осветљења и објеката са ниским 

контрастом. Оштрина периферног вида се такође смањује са годинама. Слично томе, 

корисно видно поље, које је функционално видно поље, опада са годинама. Смањење 

оштрине вида може утицати на брзину читања старијих особа. Старије особе могу 

имати користи од прилагођавања величине икона и текста приказаних на рачунарима.  

Способност ока да се прилагоди мраку смањује се са годинама, што може 

допринети проблемима ноћног вида, које често доживљавају старије особе. Контрастна 

осетљивост се односи на количину контраста која је неопходна између циља и његове 

позадине да би се циљ видео. Губитак контрастне осетљивости повезан је са старењем, 

посебно на вишим просторним фреквенцијама. Такође је много ометајуће за старије 

особе него за млађе одрасле особе, а старијим очима треба више времена да се опораве 

од бљеска. Повећана осетљивост на одсјај може учинити читање са екрана рачунара 

посебно тежим за старије особе. Старење је такође повезано са губитком 

дискриминације боја, што може отежати дискриминацију боја код старијих особа, 
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посебно плаво / зелено поређење. Визуални падови повезани са старењем могу утицати 

на рад старијих одраслих особа, посебно ако се задаци у великој мери ослањају на 

обраду визуелних информација или ако се параметри задатка не промијене како би се 

прилагодили старењу. Монитори за смањивање одсјаја и индивидуално подешени 

нивои контраста на мониторима могу помоћи у смањењу ефеката губитка контрастне 

осетљивости и осетљивости на одсјај. 

Губитак слуха повезан са старошћу је један од најчешћих хроничних поремећаја 

које пријављују старије особе. Физиолошке промене у унутрашњем уху које се често 

јављају у хронолошком добу резултат су стања повезаног са смањеном осетљивошћу на 

звукове више фреквенције (тј. преко 6000 Hz). Доживотно радно искуство у бучном 

окружењу може довести до губитка слуха узрокованог буком, тако да осетљивост на 

фреквенције средњег домета (тј. 4000 Hz) је такође смањена. Старији радници могу 

показати смањену осетљивост на већи део слушног спектра. Као последица, старије 

особе често имају потешкоће у обради аудитивних информација као што су говор и 

смањена способност филтрирања позадинске буке. Старије особе често умеју да 

пропусте информације од више говорника у бучном окружењу, јер селективно 

прихватају информацијама [4]. 

2.2. Интелигенција 

Садашње теорије сматрају интелигенцију вишеструким аспектима, а не 

јединственом способношћу. Интелигенција укључује две врсте способности:  

• флуидну интелигенцију, која подразумева разумевање нових, сложених односа и 

доношење закључака који решавају сложене проблеме и  

• кристализовану интелигенцију, која обухвата ширину и дубину знања.  

Флуидне способности имају већу вероватноћу да покажу падове повезане са 

годинама, док кристализоване способности имају мање шансе да покажу падове 

повезане са старењем (слика 3.1). 

 

Слика 3.1. Теоријски опис старосних промена у флуиду и кристализованој интелигенцији [5] 

Традиционалне концепције интелигенције нису свеобухватне, јер не укључују 

интелигенција из стварног света, која се понекад назива практична интелигенција. 

Практична интелигенција је везана за функционисање свакодневног живота. На 

пример, у студији која је истраживала менаџерску практичну интелигенцију старијих 
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банковних менаџера, установљена је стабилизација практичне интелигенције са 

старењем, упркос старосном паду у стандардним резултатима тестирања расуђивања. 

Могуће је да практична интелигенција може послужити као компензациони механизам 

који старији људи користе за одржавање функционисања. 

Још један нетрадиционални аспект интелигенције који се односи на знање из 

стварног света је мудрост. Мудрост је конципирана као „стручно знање у 

прагматичности живота“, препознавање и одговор на људска ограничења, „способност 

разумевања људске природе“. То јест, сматра се да је мудрост повезана са темељним 

питањима о понашању, тумачењу и значењу живота [5]. 

Док старије особе имају пад пријема информација изгледа да су сачували 

практичну интелигенцију и мудрост којима могу компензовати недостатке. 

2.3. Говор и разумевање језика 

Комуникација је интегрални аспект живота уопште, а способност за ефикасну 

комуникацију је такође важна за многа занимања. Вербална комуникација је посебно 

важна за запошљавање, јер може бити једна од првих вештина које потенцијални 

послодавац препозна у интервјуу. Неки аспекти комуникативне способности су 

стабилни са годинама, неки опадају, а неки се побољшавају. Штавише, истраживања 

сугеришу да старење може бити повезано са неким комуникативним побољшањима 

говора. На пример, описи старијих особа и аутобиографских наратива били су оцењени 

као занимљивији и информативнији од оних које су израдили млади [6]. 

Насупрот томе, старије одрасле особе често имају потешкоће у проналажењу речи, 

посебно везано за властита имена. Повећање броја пауза у говору, понављања и 

неодлучности, такође може бити повезано са потешкоћама у проналажењу речи 

старијих особа. Осим тога, истраживања су показала да старије и млађе одрасле особе 

користе различите стратегије како би могле да раде две ствари одједном: говоре док 

истовремено изводе други задатак. Док млађи одрасли смањују дужину и граматичку 

сложеност својих реченица, старији одрасли смањују брзину говора и повећавају паузе. 

Старење је такође повезано са лингвистичким падовима везаним за сложеност 

реченица.  

Разумевање говорног језика такође може бити значајна вештина везана за посао у 

зависности од окружења. Разумевање говорног језика у великој мери укључује 

способност слушања, која се смањује са годинама. Међутим, старији одрасли се ретко 

жале на тешкоће у разумевању говора. Ипак, истраживање је открило неке старосне 

редукције у односу на разумевање слушања. Додатна истраживања ефекта слушања у 

ометајућим окружењима, показала су да опадање слушања са старијим одраслима 

првенствено се односи на смањење слушања [7].  

Способност разумевања писаног говора, као што су правна документација, 

уговорни материјали и приручници за обуку, од суштинског је значаја у радном 

окружењу. Да би се успешно пријавили за посао, потенцијални запослени морају 

попунити пријаву и када им се понуди радно место, морају бити у стању да читају и 

разумеју услове запошљавања. Када се суоче са учењем употребе нове опреме, радници 

морају да схвате наставне материјале. Читаоци одређују значење текста тако што га 

тумаче у смислу онога што већ знају и извлаче закључке (тј. доносе закључке који нису 

експлицитно наведени). Најновији докази указују на то да старије особе могу бити у 

неповољном положају када морају извући закључке у новим ситуацијама у којима не 

могу искористити своје претходно знање. 
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2.4. Меморија 

Заједно са способношћу да разумеју обуку и писане материјале, памћење је још 

један когнитивни фактор осетљив на старост који може утицати на многе аспекте 

учинка старијих радника. На пример, радник мора да запамти процедуре које су 

укључене у руковање опреме за рад. Специфични типови памћења опадају са годинама, 

док су други поштеђени [8]. 

Задаци радне меморије захтевају привремено складиштење и манипулацију 

информацијама у меморији. Разлике у радном памћењу које су повезане са старењем су 

добро документоване и постоје докази да се смањење радне меморије повећава са 

сложеношћу задатака. 

Семантичка меморија се односи на складиште чињеничних информација које се 

стичу кроз животно учење. Подсећање на значење симболичких кодова који се користе 

у фактури рачуна, пут до одељења набавке и сл. су примери семантичке меморије, јер је 

то информација која је стечена кроз искуство. Разлике у организацији и употреби 

семантичких информација у вези са старошћу су мале или непостојеће. Тако, 

семантичка меморија остаје нетакнута током читавог животног века. Када се наиђе на 

нове информације, често се тумачи у контексту постојеће базе знања [9]. 

Проспективно памћење односи се на памћење да се ствари раде у будућности. На 

пример, присећање на проверу мерача у одређено време или присуствовање састанку 

захтева да се сетите задатка који се мора обавити у неком тренутку у будућности. За 

задатак заснован на догађају, знак у окружењу подсећа да треба извршити будући 

задатак (нпр. стављање напомене поред рачунара као подсетник за обављање одређеног 

задатка). У овом контексту, знакови у окружењу делују као подршка која повећава 

вероватноћу памћења будућег задатка. 

2.5. Доношење одлука 

Радници се свакодневно сусрећу са захтевом да донесу одлуке као што је када треба 

заказати састанак или коју полугу користити за обављање радног задатка. Они се 

ослањају на процес доношења одлука који захтева од људи да размотре више 

информација, интерпретирају ту информацију у односу на неки циљ, а затим изаберу 

најбољи начин деловања од доступних алтернатива. Иако је доношење одлука 

очигледно важан когнитивни фактор на радном месту, релативно мало се зна о 

капацитетима за доношење одлука старијих особа јер је занемарена у истраживању о 

старењу [10]. 

Док неки указују на то да су старији људи опрезнији доносиоци одлука него млађи 

одрасли, брзина и квалитет доношења одлука често се везују за старосну доб. 

2.6. Пажња 

Пажња је свеприсутна компонента обраде информација; то укључује селекцију, 

будност и контролу. На радном месту, способност пажње би била најприкладнија за 

задатке који укључују проналажење датих информација међу сличним информацијама, 

обављање два задатка у исто време, одабир релевантних информација, док се забрањују 

неважне информације,  прелазак с једног на други задатак, или откривање информација 

које се ретко догађају дуже време. Способност да се ментални напор примени на нешто 

за продужени временски период изгледа да је релативно сачуван с годинама, осим ако 

задатак укључује перцептивну дискриминацију. Међутим, постоје докази да су старије 

особе мање способне да изаберу релевантне информације и да их примене у односу на 

млађе одрасле [11].  
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Истраживање је такође испитивало селективну пажњу на аудиторне информације. 

Иако су нека истраживања показала пад који је повезан са старењем у погледу 

аудитивно селективне пажње, новија истраживања умањују те резултате. 

Старије особе могу боље обављати задатке који захтевају пажњу ако су мање 

сложени и мање се ослањају на радну меморију. Штавише, у вези са годинама опадање 

пажње може бити минимизирано када старије особе добију адекватну праксу, када их 

не ометају неважне информације и ако обављају сложене задатке одвојено а не 

истовремено. 

2.7. Контрола моторних покрета 

Пратећи старосни пад перцепције и когниције је пад способности старијих особа да 

покрену и контролишу моторна кретања. Старији радници у одређеним професијама, 

као што су фабричке линије за монтажу, могу бити различито погођени овим падовима 

него радници чији се радни учинак мање ослања на физичке активности. Како људи 

старе, моторичка функција се успорава тако да покрети захтевају више времена за 

завршетак, а континуирани покрети постају све тежи [12]. 

Однос између времена и тачности кретања одражава се Фитовим законом, који 

каже да је време кретања линеарно повезано са тежином покрета. То значи да је више 

времена потребно за довршење тешких покрета који захтевају повећану прецизност. 

Општа сазнања из истраживања моторичке контроле старијих одраслих особа, 

посматрајући компромис брзине и тачности, показала су да су старије особе спорије од 

млађих одраслих када обављају исте покрете, јер стављају већи значај на тачност. 

Питање компромиса прецизности и брзине може бити важно у многим врстама радних 

задатака. На пример, Фитов закон је примењен на разноврсне задатке кретања као што 

је коришћење миша да кликне на циљну икону за манипулацију микроскопом. 

Међутим, смањена контрола моторних покрета старијих одраслих нису универзални, а 

перформансе међу појединцима су веома варијабилне с обзиром на разлике у физичкој 

кондицији и кардиоваскуларном стању [13]. 

3. ЗАКЉУЧАК 

Постоје многе користи од запошљавања и задржавања старијих особа. 

Истраживања су показала да постоји мало или нимало везе између старости и радног 

учинка и да било која негативна корелација између доби и радног учинка може бити 

избегнута обуком. Поред тога, старији људи имају много позитивних атрибута као што 

је знање засновано на искуству. На пример, истраживања у САД указују да старије 

особе имају мање стопе незгода и да имају виши ниво задовољства послом у односу на 

млађе одрасле [14].  

Да је у свету тенденција запошљавања старијих особа све већа говоре и подаци из 

САД где у Анкети о старијим радницима, већина стручњака за људске ресурсе је изнела 

неколико предности запошљавања старијих одраслих особа, као што су њихова 

спремност за рад у различитим сменама и њихово непроцењиво искуство. Испитаници 

су такође изјавили да старији радници имају јачу радну етику и да су поузданији у 

односу на млађе одрасле.  

У САД се очекује да би послодавци имали користи од коришћења различитих 

флексибилних радних аранжмана како би задржали и проширили каријеру старијих 

радника, као што су поновно запошљавање пензионера, смањен распоред рада, 

постепено пензионисање и расподела радних места. Иако постоје флексибилни 
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распореди рада, они су често ограничени и нису уобичајени. Налажењем решења за 

ергономске ризике везаних за старење, послодавци могу проширити и оптимизовати 

радни век старијих особа. У тренутку када се свуда говори о продужењу радног века и 

животне доби запослених, кључно је искористити способности старијих особа, 

препознати њихова старосна ограничења и дизајнирати радна окружења за 

прилагођавање таквим променама. 
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