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ИНДЕКС ЉУДСКОГ РАЗВОЈА КАО ПОКАЗАТЕЉ 

ДОСТИГНУТОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ 

  
Апстракт: Индекс људског развоја као композитна мера развоја довео је 

у питање чисто економско мерење националног напретка. Од свог настанка па до 

данас, индекс људског развоја је претрпео извесне измене обрачуна појединих 

индикатора. Но, и поред унапређења и иновација методологије обрачуна индекса 

људског развоја, он савршено никада неће обухватити људски (хумани) развој у 

свом пуном смислу. У раду ће се извршити анализа глобалних трендова индекса 

људског развоја, са посебним  освртом на Србију и указати на значај примене 

истог. У зависности од ранга индекса људског развоја, носиоци економске 

политике националних привреда предузимају додатне напоре ради одржавања 

такве врсте развоја која ће свима унапредити квалитет живота.    

Кључне речи: индекс људског развоја, бруто домаћи производ, глобални 

трендови, економска политика, национална привреда  

 
УВОД 

 

Привредни развој је комплексан процес. Мерење и исказивање 

достигнутог нивоа развоја одређене земље се током времена мењало. По-

казатељи привредног развоја представљају један од најважнијих макрое-

кономских индикатора у компаративним анализама. Релевантност конкре-

тног показатеља привредног развоја у међународним анализама кореспо-

ндира са повезаношћу тог показатеља са укупним степеном развијености 

земље. Да би одређени показатељ био што репрезентативнији, он мора да 

да што реалнију слику економског напредовања одређене земље. Веома 

често се дешава да тај услов (реална слика) није задовољен. Тада конкре-

тни показатељи нису подједнако релевантни за исказивање општег нивоа 

развијености у свим ситуацијама. Објективни приступ селекцији показа-

теља привредног развоја има за циљ илустрацију достигнутог нивоа ра-

звоја, као и указивање на интензитет промена кључних макроекономских 

величина.  

Бруто домаћи производ се до почетка деведестих година двадесе-

тог века користио као једини показатељ достигнутог нивоа развоја. Од 

тада па до данас долази до формирања низа нових показатеља који свео- 
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бухватније, вишедимензионално и са више различитих аспеката посматра-

ју кретања на плану раста и развоја једне привреде.  

 

1. ИНДЕКС ЉУДСКОГ РАЗВОЈА 

 

Данас, најшире употребљаван комплексни индикатор погодан за 

међународна поређења и оцене достигнутог развојног нивоа одређене 

земље је „Индекс људског развоја“ (Human Development Index - HDI), 

развијен у Уједињеним нацијама и уведен у први Извештај о људском ра-

звоју 1990. године. (UNDP, 1990.) Настао је као резултат трагања за једном 

заједничком мером економског и социјалног развоја, дајући допринос 

квантификацији целокупног социоекономског аспекта напретка, који се 

односи на достигнућа земље у опогледу темељних димензија људског ра-

звоја. Индекс људског развоја нам пружа бољи увид у основни аспект 

људских живота на начин да пружа комплетнију слику развоја једне земље 

него други индикатори (нпр. дотадашњи бруто домаћи производ per 

capita). 

Програм Уједињених нација за развој (United Nations Development 

Programme) сваке године издаје независну уредничку публикацију „Изве-

штај о људском развоју“ (Human Development Reports). Први Извештај о 

људском развоју је публикован 1990. године речима „Људи су стварно 

богатство нација“. Тиме је започет нови приступ размишљања о развоју 

(Ferjan, 2014, р. 56).   

Индекс људског развоја укључује комбинацију три различита 

показатеља који се односе на могућности које људи очекују да ће постићи, 

расположива у готово свим међународним статистичким годишњацима 

(међународни подаци које дају Одсек за становништво УН, Институт УН 

за образовање, науку и културу (UNESCO), и Светска банка), и то: 

 

1) општи квалитет живота;  

2) писменост и  

3) животни стандард, тј. економску добробит. 

 

Писменост и доходак се могу мењати услед промена у кратко-

рочним политикама, па се зато индекс људског развоја мери током вре-

мена, како би се уочиле промнене настале временом.  
На табели 1. је приказана методологија израчунавања индекса љу-

дског развоја од 1990-2010. и након 2010. године.   
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Табела 1: Збирни приказ HDI реформи 

 

Димензиј

е 

Претходно (1990-2010)  Од 2010. 

Индикатори Трансформа

ција 

Индикатори Трансформац

ија 

Мин

. 

Мак

с. 

Ми

н. 

Макс. 

(уочене 

вреднос

ти) 

Здравље Очекивани 

животни век 

при рођењу 

(године) 

25 85 Очекивани 

животни век 

при рођењу 

(године) 

20 83,2 

Знање 

(образов

ање) 

Стопа 

писмености 

одраслих (%) 

0 100 Очекивани број 

година 

школовања 

0 20,6 

Комбиновани 

бруто степен 

уписа (%) 

0 100 Средњи број 

година 

школовања 

0 13,2 

Животни 

стандард 

BDP per 

capita  

(PPP US$) 

100 40,0

00 

(огр

анич

ена) 

BND per capita  

(PPP US$)  

163 108,211 

Агрегациј

а 
Аритметичка средина Геометријска средина 

 

Извор: Јакопин, 2010, стр. 6  

Свођењем ова три показатеља на једну заједничку меру, све земље 

света су сврстане у једну од четири категорије, које означавају степен 

достигнутог људског развоја: 

 

* 0,000<HDI<0.550 - низак ниво људског развоја; 

* 0,550<HDI<0.699 - средњи ниво људског развоја;  

* 0,700<HDI<0,799 - висок ниво људског развоја.  

* 0,800<HDI<1,0 – веома висок ниво људског развоја.  

 

Сврха израчунавања индекса људског развоја је рангирање светс-

ких привреда према висини HDI. Поређењем таквог рангирања са оним 

које се врши искључиво на основу висине бруто домаћег производа per 

capita (PPP US$) постоје три ситуације и то: 
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1) Ако је HDI ранг приближан бруто домаћем производу per capita 

(PPP US$) рангу, значи да постоји склад између постојећих ресурса и 

развојних резултата.  

2) Ако је HDI ранг већи од бруто домаћег производа per capita (PPP 

US$) ранга, значи да су та подручја искористила сопствене потенцијалe на 

најбољи могући начин, тј. развојна политика се води у функцији читавог 

становништва.  

3) Ако је HDI ранг мањи од бруто домаћег производа per capita 

(PPP US$) ранга, значи да на датом подручју политика развоја није у 

функцији целокупног становништва, већ фаворизује владајуће слојеве 

(земље извознице нафте и њима сличне еконимије засноване на 

експлоатацији природних ресурса и на њима заснованој монокултурној 

привреди).  

Индекс људског развоја нам приказује људски напредак кроз везу 

између дохотка и благостања. Трендови HDI индекса нам презентују ва-

жне чињенице, наглашавајући веома велике разлике и то како у бла-

гостању, тако и у животним могућностима међу земљама по годинама.  

Вредност HDI индекса за дату земљу показује нам распон који је та 

земља прешла ка максималној вредности, што омогућава компарацију са 

другим земљама. Разлика између остварене и максимално могуће вредно-

сти HDI индекса, има за циљ да покаже недостатке те земље, при чему је 

изазов за сваку земљу да пронађе начине како да смањи ове недостатке, тј. 

да их што више приближи максималној вредности.  

Иако  HDI индекс представља показатељ који рангира земље према 

нивоу људског развоја, он савршено никада неће обухватити хумани ра-

звој у свом пуном смислу. (Кovačević, 2011, стр. 1) 

 

2. ИЗВЕШТАЈ „РАД ЗА ЉУДСКИ РАЗВОЈ“ 

 

Најновији Извештај о људском развоју из 2015. године (Human 

Development Report 2015) носи назив „Рад за људски развој“ (Work for 

Human Development). (UNDP, 2015.) Приликом процене нивоа хуманог 

развоја, његовог поређења са достигнућима других земаља, као и анализе 

различитих предлога практичних политика, доносиоци одлука се морају 

ослањати на прецизне показатеље нивоа људског развоја (Radovanović, 

2011, стр. 193).   

Савремени светски токови (брз технолошки напредак, продубљи-

вање глобализације, друштва која старе, изазови на плану околине и сл.) 

брзо мењају данашње начине појма рада и начине на који се он обавља. У 

данашњем свету,  рад  за неке пружа велике прилике док за друге предста- 
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вља озбиљне изазове. Управо из тог развоја Извештај о људском развоју, 

позива владе: 

-  да делују како би осигурале да нико не буде запостављен у свету  

рада који се брзо мења; 

- на уједначен и достојан рад за све; 

- да се не ограничавају само на формални сектор, већ да узму у 

обзир и многе друге видове рада (неплаћено старање о другима, волонте-

рски или креативни рад и др.) који су важни за људски развој.    

Само са таквим широким погледом користи од рада могу истински 

служити одрживом развоју. Рад је и даље основни динамички фактор 

побољшања људског развоја. Различите активности преко 7 милијарди 

људи доприносе људском напретку. Скоро милијарду људи који раде у 

пољопривреди и више од 500 милиона породичних фарми, које производе 

више од 80 одсто светске хране, доприносе бољем здрављу и исхрани гло-

балне популације. (Food and Agriculture Organization, 2014, p. X).  Широм 

света, 80 милиона радника у здравству и образовању помaже побољшању 

квалитета људског живота. (United Nations Educational, Scientific and Cu-

ltural Organization, 2014.; World Health Organization, 2014.; World Bank, 

2015.) Више од милијарду радника у услугама доприносе људском прогре-

су. (International Labour Organization, 2015, p. 67.) Преко 450 милиона пре-

дузетника доприносе људској иновативности и креативности. (International 

Labour Organization, 2013.) 

У протекле две деценије, свет је направио велике кораке у људском 

развоју. Данас људи живе дуже, више децa иду у школу и више људи има 

приступ чистој води итд. Овај напредак иде руку под руку са повећањем 

прихода, што је довело до највиших стандарда живота у људској историји. 

Дигитална револуција повезује људи широм света. Све ово су важни 

аспекти људског развоја. Међутим, постоје значајне разлике у људском 

развоју међу регионима, по земљама и унутар самих земаља. У данашњем 

свету постоји и широко распрострањен осећај несигурности - у погледу 

преживљавања, личне сигурности, животне средине и светске политике. 

(Stiglitz J., Kaldor М., 2013.) Свет се упорно суочава са неједнакостима (со-

цијалним, економским и еколошким) које ограничавају шире изборе за 

свакога. Значајан људски потенцијал остаје неискоришћен. Милиони мла-

дих људи је незапослено, чиме је свет ускраћен за њихову динамичност, 

креативност и иновације. Разлози за успоравање, а у појединим земљама и 

смањење вредности индекса људског развоја су многобројни: финансијска 

криза, ратна дешавања, природне катастрофе, климaтске промене, осцила-

ције у ценама хране и др. Дуготрајна рањивост је једна од главних претњи 

друштвеном развоју. У свету је 1.650 милона сиромашних који живе у ло-

шим животним условима (кратак животни век), без приступа образовном и  
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здравственом систему (Alkire & Santos, 2010, p. 63).  Отклањањем узрока 

рањивости може се очекивати да ће тек онда сви моћи да учествују у 

напретку, чиме ће друштвени развој бити  праведнији и одрживији. 

 

3. ГЛОБАЛНИ ТРЕНДОВИ ИНДЕКСА ЉУДСКОГ РАЗВОЈА 

 

У наведеном извештају, на основу упоредивих података за 188 

земаља, се види да је у последњих 25 година (1990-2015.) већи број земаља 

и више људи прешао из категорије нижег у виши ниво људског развоја, а 

што се може видети на слици 1.  

 

Слика 1: Укупан број људи изражен у милијардама сврстаних у одређене 

нивое људског развоја 

 

Људи (милијарде) 

 

 

веома висок ниво људског  

развоја 

 

 

 

 

висок ниво људског развоја 

 

 

 

 

 

средњи ниво људског развоја 

 

 

 

 

низак ниво људског развоја 

 

               Године 

 

Извор: UNDP, 2015, p. 56. 
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Број земаља који је прешао у категорију веома високог нивоа 

људског развоја у наведеном периоду порастао је са 12 на 49, што је 

довело и до пораста броја становника у тој групи (са 0,5 на 1,2 милијарде). 

У истом периоду број земаља које су остале у категорији ниског нивоа 

људског развоја пао је са 62 на 43, док је становништво у тој групи пало са 

3,2 на 1,2 милијарде. У категорији земаља са средњим нивоом људског 

развоја налази се 37 земаља, док се у категорију земаља са високим новоом 

људског развоја налзи 55 земаља. У табели 2. је приказано 10 земаља које 

имају највећи индекс људског развоја. 

 

 

Табела 2.: Земље са највећим индексом људског развоја 

 

Р. 

бр. 

Земља Индекс људског развоја 

1990. 2014. 

1. Норвешка 0,849 0,944 

2. Аустралија 0,865 0,935 

3. Швајцарска 0,831 0,930 

4. Данска 0,799 0,923 

5. Холандија 0,829 0,922 

6. Немачка 0,801 0,916 

7. Ирска 0,770 0,916 

8. САД 0,859 0,915 

9. Канада 0,849 0,913 

10. Нови Зеланд 0,820 0,913 

 

Извор: UNDP, 2015, p. 208-215. 

 

 

Од земаља бивше Југославије, у првој групи земаља са веома ви-

соким нивоом људског развоја налазе се Словенија на 25. месту (0,880), 

Хрватска на 47. месту (0,818) и Црна Гора на 49. месту (0,802). У групи зе-

маља са високим нивоом људског развоја налазе се остале земље бивше 

Југославије и то: Србија на 66. месту (0,771), Бивша Југословенска Репу-

блика Македонија на 81. месту (0,747) и Босна и Херцеговина на 85. месту 

(0,733). 
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На следећој слици су приказане групе земаља које су имале знатан 

раст индекса људског развоја.  

 

Слика 2: Вредности индекса људског развоја по појединим групама 

земаља 

 
 

Извор: UNDP, 2015, p. 56. 

 

На пример, Етиопија је повећала HDI вредност за више од пола; 

Руанда скоро пола; пет земаља, укључујући Анголу и Замбију, за више од 

трећине; и 23 земље, укључујући Бангладеш, Демократску Републику Ко-

нго и Непал, више од петине. Охрабрујуће је да је најбржи напредак међу 

земљама са ниском нивоом људског развоја.   

Овај извештај нас такође подсећа да не постоји аутоматска веза из-

међу прихода и људског развоја. Приходи улазе и у HDI индекс, али као 

један од његова три индикатора. Економски раст аутоматски не преводи у 

виши ниво људског развоја. На пример, Екваторијална Гвинеја и Чиле 

имају сличне бруто националне дохотке по глави становника (према па-

ритету куповне моћи),  али различите HDI вредности. Насупрот томе, Га-

бон и Индонезија имају различите приходе,  али сличне HDI вредности 

(слика 3. и 4.). 
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Слика 3: Компаративна анализа земаља са  

а) сличним вредностима прихода а различитим вредностима HDI 

индекса 

б) сличним вредностима HDI индекса а различитим вредностима 

прихода 

 

 

                    а)                                                             б)  

 

                 
            

 Приход                  HDI                          Приход               HDI            

           

Извор: UNDP, 2015, p. 57. 

 

 

4. ПОКАЗАТЕЉИ ИНДЕКСА ЉУДСКОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ 

 

 

Као што је наведено, Србија се у 2014. години налази на 66. месту 

по вредношћу индекса људског развоја. У периоду између 1990. и 2014. 

године, вредност индекса HDI за Србију повећан је са 0,726 на 0,771. На 

следећој табели је представљен преглед напретка који је Србија остварила 

по сваком од HDI индикатора.  
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Табела 4: Трендови HDI индекса за Србију на основу конзистентних серија 

података и нових граничних вредности. 

 

Година/

индикат

ор 

1990 199

5 

200

0 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Очекива

но 

трајање 

живота 

на 

рођењу 

71,5 71,8 72,1 72,8 73,7 73,8 73,9 74,1 74,9 

Средњи 

број 

година 

образова

ња 

8,0 8,7 9,2 9,4 9,5 9,5 9,5 9,5 10,5 

Очекива

ни бр. 

година 

образова

ња 

13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 14,4 

BDP per 

capita 

(2005. 

PPP 

US$) 

14,2

64 

6,15

1 

7,82

0 

10.1

22 

11,2

87 

11,4

45 

11,0

30 

11,3

01 

12.19

0 

Вреднос

т HDI 

индекса 

0,72

6 

0,69

2 

0,71

3 

0,73

2 

0,74

3 

0,74

4 

0,74

3 

0,74

5 

0,771 

 

Извор: UNDP Србија, 2014, стр. 27. и UNDP, 2015, p. 208-215. 

 

Индикатор „очекивано трајање живота на рођењу“ у периоду од 

1990-2014. године,  повећао се за 3,4 године. Индикатор „средњи број го-

дина образовања“ се такође повећао за 2,5 године, а број „очекиваних го-

дина образовања“  је тек у 2014. години показао тенденцију повећања. Бру-

то национални доходак по глави становника за Србију смањио се са 14.264 

PPP US$ (1990.) на 12.190 PPP US$ (2014.), тј. за око 15%. 

Могућности за повећање индекса људског развоја у Србији су још 

увек велике. Смањењем  сиромаштва, модернизацијом здравствене инфра-

структуре, побољшањем услова образовања и описмењавањем неписменог 

дела становништва, порастом информатичке стопе писмености, утврђива-

њем чињеничног стања и узрока неких негативних трендова (демографс- 
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ких, социјалних, економских) и доношењем адекватних стратешких доку-

мената којима ће се дефинисати приоритети и рокови имплементације 

стратегије, и другим мерама је могуће побољшати људски развој а самим 

тим и вредност HDI индекса.  

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Индекс људског развоја представља сумарну меру за процену ду-

горочног напретка у три основне димензије  људског развоја: дуг и здрав 

живот, приступ знању, и пристојан животни стандард. Задњих неколико 

година већина људи у великом броју земаља постиже све боље показатеље 

у погледу људског развоја. Напредак у свим сегментима (технологија, 

образовање, раст дохотка)  пружа им боље шансе за дужи, здравији и си-

гурнији живот. Према најновијој листи Индекса људског развоја за 2015. 

годину, у Србији људски развој и даље иде узлазном путањом. За 2014. 

годину HDI индекс у Србији износи 0,771 - што спада у категорију високог 

људског развоја и ставља земљу на 66. место од 188 земаља и територија. 

Што су вредности индекса људског развоја и компоненти на националном 

нивоу веће, то се смањује рањивост друштва на различите претње 

данашњице и ојачава његова способност ношења са новим изазовима  На 

глобалном нивоу највеће претње по стабилност и стабилан развој 

представљају политичке и финансијске кризе, флуктуације у ценама хране, 

природне катастрофе и насилни сукоби.  
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Boban S. Dašić 

Summary 

 
         Human Development Index as a composite measure of development has 

led to the purely economic measurement of national progress. From its 

inception until today, the index of human development has undergone some 

changes the calculation of individual indicators. However, despite the 

improvement and innovation of the methodology of calculating the index of 

human development, he will never perfectly capture the human (human) 

development in its fullest sense. In this work  will be performed analysis of 

global trends in the index of human development, with special emphasis on 

Serbia and to emphasize the importance of applying the same. Depending on the 

rank of the index of human development, economic policy makers of national 

economies under take additional efforts to maintain the kind of development 

that will improve everyone's quality of life. 

         Key words: human development index, gross domestic product, global 

trends, economic policy, national economy.  

 


