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Резиме: За остварење екселентног квалитета живота није довољно само пуко материјално богатство, већ 
и читав низ других услова и богатстава који су делови комплексности живљења. Тако услови одрастања, 
васпитавања, систем вредности заједнице, традиција и култура су веома важни елементи који дефинишу 
квалитет живота појединца, региона и нације. Заговарање остварења стандарда живљења по захтевима 
једне државе, нације или алијансе има упориште само у неким општим принципима, али не може бити 
исључивост и разлог за наметање тих стандарда по сваку цену јер се тиме негира основни постулат о 
различитости. Зато модели вредновања квалитета живота за различите регионе и различите нације и 
културе треба да се значајније разликују, али морају укључивати универзалне принципе као основу. У овом 
раду се указује и на важност мониторинга, вредновања и извештавања о стању квалитета живота и 
систему континуалних унапређења у свим областима рада и живота људи, као и у области унапређења 
квалитета животне средине. Посебан акценат је дат на значај изградње инфраструктуре у Србији за 
праћење, вредновање и унапређење квалитета живота. 
Кључне речи: квалитет живота, стандарди, индикатори, ресурси, задовољство животом, мониторинг, 
унапређење квалитета живота. 
 
Abstract: In order to accomplish excellence in life quality, one can not rely solely on material wealth, but on a vast 
range of prerequisites and riches that are a part of complexity of living. The 
conditions for one’s growing up and fostering, the system of values of community, tradition, and culture are vital 
elements for definition of life quality at personal, regional, and national level. To promote the achievement of 
standards for living by measures of one state, nation or alliance is based merely on general principles, and can not 
provide exclusiveness and reasons for imposing such standards at whatever cost, since that denies basic principle of 
diversity. Therefore, models for evaluation of life quality should be significantly different for different regions, 
nations, and cultures, but should also encompass universal principles as a foundation. Paper also indicates to 
importance of monitoring, evaluation and reporting about quality of life and continuously improvements in the 
environment. Special attention is given to importance of developing the infrastructure for monitoring, evaluation and 
improvement of quality of life in Serbia. 
Key words: quality of life, standards, indicators, resources, life satisfaction, monitoring, improvement of quality of 
life. 
 

1. Увод
2.  
 

Природно окружење је условљавајуће за друштвену 
заједницу која је у контексту њеног развоја 
примарна нужност у односу на људску вољу и свест 
и којем се неминовно мора прилагођавати. Тако се 
може рећи да су природни услови примарни у 
односу на друштвене услове човековог окружења. С 
друге стране, друштвени  развој има за циљ високу 
стопу привредног раста уз највиши могући 
друштвени производ по становнику -  што не мора 
обавезно да доведе до побољшања услова живота 
или благостања сваког појединца у друштву. Ако 
раст материјалног богатства и БДП нису праћени 

позитивним променама основних животних услова - 
укључујући смањење сиромаштва, изгледе за 
повећање запослености и смањење разлика у 
расподели дохотка - онда се не може говорити о 
вишем степену развоја. Ово је основна порука 
приступа заснованог на хуманом развоју. У случају 
развијених земаља, високи нивои БДП по 
становнику и запослености, заједно са 
одговарајућом политиком прерасподеле, омогућили 
су највећем делу становништва да задовољи своје 
основне материјалне потребе.  
Од система друштвених вредности, образаца 
понашања, веровања и митова у највећој мери 
зависи квалитет живота појединца и породице као 
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основне ћелије друштва.. Емотивно и духовно 
богатство често може имати превагу над грубим и 
пуким материјалним богатством. Непосредна 
укљученост појединца у друштвена збивања, 
присност са окружењем, брига и интересовање за 
друге, заједништво у весељу и жалости, помоћ у 
решавању проблема различите природе не могу се 
надоместити пуким богатством и животом 
материјалног обиља. Наравно да је важно и 
материјално богатство појединца и друштва у 
целини, али није доминантна димензија  за 
задовољство животом. 
 
2. Стање квалитета живота у Србији 
 
Упоредном анализом структуре националних сетова 
индикатора квалитета живота развијених земаља и 
унија уочава се велика хетерогеност у броју, 
називима индикатора и њиховом основном значењу. 
Тако, на пример, САД користе 12 сетова индикатора, 
Велика Британија 15, Нови Зеланд 9, ЕУ 8 и тако 
даље. С друге стране, САД стављају акценат на 
људска права и азиланте, ЕУ на породицу и лично 
богатсво, а Нови Зеланд и Аустралија на квалитет 

животне средине. При том не постоје јасни 
стандарди за квалитет живота као ни за сетове 
индикатора, изузев када се ради о појединачним 
индикаторима животне средине (ваздух, вода, бука, 
и др.). Све ово отежава поређење нивоа квалитета 
живота између земаља. Посматрано по елементима 
за кључне индикаторе за период 2002. – 2007/8. 
година, стање у Републици Србији jе следеће: 
 
I – Економски индикатори 
 
1) Бруто национални доходак по глави становника 
Бруто национални доходак по глави становника у 
Србији за 2008., према водећим светским 
институцијама, износи: 

• БНД – 10.772 US$ (MMF) – 76 место на 
свету 

• БНД – 10.391 US$ (Светска банка) – 62 
место на свету 

У Табели 1 дати су неки од основних економских 
параметара за Републику Србију. 
 

Табела 1. Важнији индекси економских кретања (индекси–претходна година = 100)* 
 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 

БДП – сталне цене 2002. 104,2 102,5 108,4 106,2 105,7 107,5 
Извоз 120,6 132,8 127,8 127,2 143,4 138,1 
Увоз 131,8 133,2 143,8 97,3 125,9 141,5 

Продуктивност рада 106,0 103,7 107,9 105,3 108,0 108,7 
Цене на мало 119,5 111,7 110,1 116,5 112,7 106,8 

Трошкови живота 116,6 109,9 111,4 116,2 111,7 107,0 
                 *Републички завод за статистику, саопштење СРБ 326 КС10 271207 и Републички завод за развој 
На Слици 1. је дата упоредна анализа кључних економских параметара у Србији и Европској Унији.
 

 
                         Извор: Извештај о стању животне 
средине у Републици Србији за 2007. годину 
Слика 1. Основни економски параметри у Србији 

(поређење са ЕУ) 

2) Приходи и потрошња домаћинства 
У периоду од 2002. до 2007. године дошло је до 
значајног раста прихода и потрошње домаћинстава. 
Номинални раст прихода од 95,4% и потрошње од 
113,9%, прати реални раст прихода око 14% и 
потрошње око 25%. 
Истовремено дошло је до промена у структури, како 
прихода тако и потрошње. У структури прихода 
удео зарада из радног односа и пензија расте, док се 
приход од пољопривреде и приходи у натури 
смањују. Када је у питању структура потрошње, 
учешће хране и безалкохолних пића као и издатака 
за становање, воду, струју, гас и друга горива је и 
даље најзначајније, али показује тенденцију 
смањења. 
 
3). Сиромаштво 
Макроекономска стабилност и значајан и 
континуиран економски раст од 2000. године били 
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су предуслови за смањење сиромаштва у Србији. 
Међутим, економски раст је остварен без раста 
запослености, чиме је свакако ублажен утицај који је 
економски раст могао да има на смањење 
сиромаштва да је остварен уз раст запослености и 
пад незапослености. Укупан број сиромашних је 
преполовљен у периоду 2002-2007. године. Удео 
сиромашних у укупном становништву опао је са 
14% у 2002. на 6,6% у 2007. години, тако да је број 
сиромашних смањен за више од 500 000.  

 
4) Радни статус (запосленост) 
У периоду од 2002. до 2007. године дошло је до 
смањења стопе сиромаштва код свих категорија 
становништва, међутим, у истом периоду, стопа 
незапослености је повећана. У укупном 
становништву старом 15 и више година повећано је 
учешће неактивног становништва. 

Табела 2. Регистрована незапосленост период март 2003 – март 2007 године 

 Лица која траже 
запослење* Стопа незапослености** 

2003 март 945.960 25,8 
2004 март 948.837 26,0 
2005 март 992.147 25,0 
2006 март 1.012.245 26,6 
2007 март 997.306 28,2 

Извор: Национална служба за запошљавање (НСЗ)  * Лице које тражи запослење је незапослено лице 
и запослени који тражи промену запослења, ** Стопа регистроване незапослености  од септембра 
2004 године рачуната је према незапосленим лицима, дакле не према лицима која траже запослење. 
Стопа незапослености без обзира на промену методологије за евидентирање и одређивање 
броја незапослених у периоду 2003- март 2007 година забележила је раст са 25,8 на 28,2%, 
што представља веома високу стопу незапослености. 

II – Друштвени индикатори 
1). Демографија 

Тренд раста становништва Србије (без КиМ) 
приказан је у Табели 3. 
 

Табела 3. Становништво Републике Србије у периоду 2000. – 2007. 

Умрли Живо- 
рођени Умрли Природни 

прираштај 
Година 

Становништво 
средином  
године 

Живо- 
рођени 

укупно одојчад 

Природни 
прираштај 

на 1000 становника 

Умрла 
одојчад 
на  
1000 
живо- 
рођених 

2000 7516346 73764 104042 785 -30278 9.6 13.6 -4 10.6 

2001 7503433 78435 99008 799 -20573 10.1 12.8 -2.7 10.2 

2002 7500031 78101 102785 790 -24684 10.4 13.7 -3.3 10.1 

2003 7480591 79025 103946 711 -24921 10.6 13.9 -3.3 9.0 

2004 7463157 78186 104320 633 -26134 10.5 14 -3.5 8.1 

2005 7440769 72180 106771 579 -34591 9.7 14.3 -4.6 8.0 

2006 7411569 70997 102884 525 -31887 9.6 13.9 -4.3 7.4 

2007 7381579 68102 102805 484 -34703 9.2 13.9 -4.7 7.1 
 1)Нису обухваћени подаци за Косово и Метохију 
Извор: Републички завод за статистику 
Као што се види из Табеле 3 у Србији од 1991. 
године имамо непрекидни тренд смањења броја 
становника (разлог – бела куга). 
 
 
 

2). Социјална заштитта 
Учешће домаћинстава која примају неку врсту 
социјалне помоћи је било ниже у 2007. него у 2002. 
години (18% у 2002. наспрам 14,7% у 2007. години).  
Постоји значајно повећање броја сиромашних 
домаћинстава која примају новчану накнаду за туђу 
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негу и помоћ, помоћ везану за заштиту ветерана и 
ратних инвалида, МОП, дечји додатак, родитељски 
додатак и алиментацију. 
 
3). Здравствена заштита 
Становништво лошег материјалног стања процењује 
своје здравље као лоше; са бољим економским 
статусом расте пропорција становника који своје 
здравље процењују као добро. Редовно узимање 
терапије за лечење хроничних болести је мање 
присутно међу становништвом испод линије 
сиромаштва. 
 
4) Образовање 
Повећање обухвата деце основним образовањем 
По подацима АЖС/2002 и АЖС/2007, расте обухват 
деце са предшколским образовањем, нарочито 
узраста 6-7 година због увођења обавезног 
припремног предшколског програма. Међутим, 
обухват је и даље мали, нарочито деце из 
сиромашних породица. Обухват деце и стопа 
завршавања основне школе су високи и релативно 
константи током посматраних пет година.  
Стицање занимања, промовисање концепција 
доживотног учења и достигнутост  високог 
образовања. 
У последњих пет година порастао је проценат 
младих укључених у средње и високо образовање. 
Међутим, још увек једна петина деце није 
обухваћена средњошколским образовањем, 
нарочито мушкараца и младих из социо- културно 
депривираних средина.  
 
5) Домаћинства 
Највећи проценат домаћинстава живи у кући, затим 
у становима у стамбеним зградама, а 
само незнатан број домаћинстава станује у 
просторијама које нису намењене за становање. 
Власништво над стамбеним објектима је веома 
распрострањено у Србији, тако да је само нешто 
мање од једне десетине стамбеног фонда ван 
власничког статуса. 
 
6) Водоснабдевање и санитарне услуге 
Истраживање указује на значајне разлике у 
снабдевању водом и санитарним услугама у 
зависности од типа насеља и региона у Србији. 
Постоји велики раскорак у доступности цевних 
(централизованих) услуга између Београда и сеоских 
средина, док су секундарни градови негде између у 
зависности од региона у коме се налазе.  
 
7) Миграциони процеси 
У структури укупне популације према миграторним 
карактеристикама доминира аутохтоно 
становништво. Аутохтоно становништво је 

сиромашније од мигрантског, на шта указује његова 
двоструко већа заступљеност у популацији чији је 
месечни ниво потрошње испод републичког просека. 
 
III – Индикатори животне средине 
 
 1) Стање ваздуха 

 
Извор: Извештај о стању животне средине у Републици 

Србији за 2007. годину 
Слика 2. Оцена квалитета ваздуха 2007. године у 

Републици Србији 
Током 2007. године ваздух у Републици Србији 
најчешће је био одличан, због износа средњих 
дневних концентрација SO2, у 80% случајева, а 
најређе био одличан због износа средње дневних 
концентрација чађи, у 43% случајева. 
2) Стање вода 
 

 
Извор: Извештај о стању животне средине у Републици 

Србији за 2007. годину 
 

Слика 3. Квалитет воде река Републике Србије у 
2007. години 

 
Стање квалитета вода је у 82% површинских вода 
добро, а у 12% лоше или веома лоше.  
 
3) Стање земљишта 
Не постоји интегрални приступ праћењу стања 
земљишта у Републици Србији. За сада је 
парцијално анализирано стање земљишта  у околини 
Београда, Новог Сада, Крагујевца и Ужица. На 
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следећем графичком приказу дата је структура 
употребе земљишта у Републици Србији 
 

 
 

Извор: Извештај о стању животне средине у Републици 
Србији за 2007. годину 

 
Слика 4. Коришћење земљишта у Републици Србији 
 
4) Стање шума 
 

 
 

Извор: Извештај о стању животне средине у Републици 
Србији за 2007. годину 

 
Слика 5. Заступљеност и категорије шума 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Биодиверзитет 

 
Извор: Извештај о стању животне средине у Републици 

Србији за 2007. годину 
Слика 6. Учешће глобално угрожене фауне 

 
6) Промена климе 
Просечна температура ваздуха је порасла од 0,2 до 
2,1 0С зависно од региона државе. Пораст 
температуре је највише изражен у Војводини. 
Смањење количина падавина у Србији је за 20% у 
односу на просечне вредности. 
Промена биодиверзитета и станишта, а огледа се у 
промени дистрибуције популација, врста, као и у 
функционисању и композицији екосистема (губитак, 
промена или модификација станишта). 
 
7) Отпад 
Укупна количина генерисаног комуналног отпада у 
Србији је износила за 2006. годину 1,73 милиона 
тона. Годишња количина отпада је око 230 
килограма по становнику. Око 60% отпада је 
обухваћено системским управљањем. 

 
IV– Индикатори науке и технологије 
 
1) Улагања у науку  
Улагања у науку у 2008. години су износила 0,3% од 
БДП. Планира се да се у наредним годинама улагања 
у науку повећају пет пута.  Поређења ради EУ 
издваја - БДП: 1.9% → 3% (2010).  
 
2) Научни потенцијал (411.944 са високим 
образовањем према попису из 2002.) 

• доктора наука (докторирало у 2006.) - 461 
• магистара наука (магистрирало у 2006.) - 

1038 
• специјалиста (стекло звање у 2006.) - 624 

Нажалост, не води се статистика у укупном броју 
научних кадрова у Републици Србији па се не може 
егзактно утврдити целокупни научни потенцијал. 
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3) Научноистраживачка инфраструктура У Табели 4 дат је преглед истраживачких и 
образовних институција у Србији, које се баве 
научноистраживачким радом. 

 
Табела 4. Истраживачка инфраструктура у Србији 

Тип НИО Број НИО % Институти/ 
факултети 

% 
Институти/ 
факултети 

Државни институти 34 17,53
Самостални институти 19 9,79
Институти у саставу 

предузећа 
18 9,28

ИРЈ 29 14,95
САНУ институти 7 3,61

 
 
 

107 

 
 
 

55,15 

Факултети 87 44,85 87 44,85 
Укупно 194 100,00 194 100,00 

Извор: Виртуелна производња - изазов за будућност, 
март 2007., Нови Сад 
4) Ни пројекти 
Укупан број НИ пројекта-основна истраживања у 
Србији је 520 (за период 2006. – 2010.) 
Укупан број пројеката из области технолошког 
развоја је 424 у 2008. 
 
3) Иновациони потенцијал 
Људски ресурси (регистрованих иноватора) – 107 

• генерисање знања - иновациони пројекти: 
53(2007), 95(2009) 

 
4) Иновацијска инфраструктура 

• иновационих организација – 66 
• организације за инфраструктурну подршку – 

5 
• високотехнолошких друштава – нема 
• средњетехнолошких друштава - нема 

 
5) Патенти 
Број и структура регистрованих патената домаћих 
подносилаца приказан је графички - Слика 7. 

 

 
                                  Извор: Република Србија, Завод за интелектуалну својину, Београд, 26 децембар 2008. 

Слика 7. Структура регистрованих патената домаћих подносилаца 
6) Утицај науке и технологије на регионалном и 
националном нивоу 
Више од 85% свих научних и иновационих 
потенцијала Србије сконцентрисано је у Београду. 
Висина БДП, просечне плате, могућности 
запошљавања, економска и политичка моћ указују 
на ниво утицаја науке и технологије на квалитет 
живота. 

3. Потреба за успостављањем националних 
индикатора и инфраструктуре 
 
Ако се пође од дефиниције квалитета живота 
(Lane,1994): Релација између два субјективна 
или на личности заснована елемената (субјективна 
срећа и лични развој, напредак у образовању: QP) и 
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сета објективног окружења (квалитет окружења: QC) 
на основу чега следи да је: QL = f (QP, QC). 
Срећа је основа задовољства сопственим животом. 
Она може бити субјективна и 
објективна. Управо то је обоје, јер људи непрекидно 
упоређују субјективно виђење са 
објективним стањем. Eлементи за истраживање и 
дефинисање националних сетова индикатора за QC 
су дати у тачки 2. Док су сетови индикатора за QP 
више усмерени на социо демографску и социо 
културолошку димензију, при чему висок ниво 
заузима традиција једне нације или једне културе (на 
пример: западна, источна).  
У овом раду се, првенствено, разматра квалитет 
живота у функцији објективног окружења. 
Параметри дати у тачки 2 треба да послуже за 
израчунавање индекса квалитета живота (за QC). 
Индекс квалитета живота једнак збиру квалитета 
појединачних сетова индикатора (економских, 
друштвених, животне средине, науке и технологије) 
- формула (1). 
 
(1)  IQC = IE + ID + IŽS + INT  
 
Да би се добио износ IQC, неопходно је на нивоу 
државе: 

• дефинисати релевантне индикаторе који 
најбоље одсликавају стање у свакој од 
четири наведене области и њихов утицај на 
квалитет живота нације и појединца, 

• развити методологију оцене сваког 
наведеног индикатора и израчунавање 
индекса квалитета за сва четири сета 
индикатора, 

• успоставити континуално праћење свих 
усвојених индикатора (мерења, подаци, 
обрада података), 

• започети са израдом периодичних извештаја 
о стању квалитета живота у Србији. 

Такође, треба започети са истраживањем и развојем 
методологије за израчунавање индекса квалитета 
живота на регионалном и локалном нивоу 
(покрајина, округ,општина, град, сеоско подручје). 
 
4. Потреба за јавношћу рада и резултата 
 
Како је квалитет живота општељудска вредност то је 
и право сваког појединца да зна у каквом окружењу 
живи и какав му је квалитет живота, као и да може 
да се пореди са осталим окружењима и квалитетом 
живота других људи. С друге стране, сазнање о 
квалитету живота у окружењу може да буде основа 
за покретање читавог низа активности за унапређења 
квалитета економије, друштвених одниоса, животне 
средине, науке и технологије, као и основа за 

дугорочно планирање одрживог развоја државе, 
региона или локалне заједнице.  
Укључивањем појединаца и читаве заједнице у 
проблематику квалитета живота је суштински 
допринос напретку заједнице и задовољства 
животом њених чланова, као и  стварање основа за 
динамичан развој сваке јединке што води ка 
остварења личних и колективних циљева.  
 
5. Закључци 
 
Утврђивање индекса квалитета живота је од 
изузетног значаја за једну државу из неколико 
разлога: 

• праћење напретка развоја друштва на 
кратак, средњи и дуги рок, 

• поређење са другим државама и 
заједницама, 

• праћење квалитета живота на регионалном и 
локалном нивоу (ради утврђивања 
остварења постављених стандарда развоја 
друштва) 

• постављање фундамента за планирање 
реалног одрживог развоја друштвене 
заједнице на свим нивоима организовања. 
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