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РАШИРЕНОСТ И ОСУДА КОРУПЦИЈЕ У СРБИЈИ 

 
Најраширенији вид корупције, према искуству приватних предузетника, јесте 

приликом добијања локације за градњу привремених или сталних објеката, затим 
приликом добијања увозно-извозних дозвола, добијање уговора с владом (јавне набав-
ке), царињење робе и укључење телефона и струје. Насупрот овоме, подмићивање је 
најмање раширено, али и даље с високим индексом код пореске управе, при регистра-
цији предузећа и одобравање нових продјаних цена. Раширеност корупције је велика. 
Више од половине (57,8%) приватних предузетника изјављује да је платило или плаћа 
разне додатне услуге јавним службеницима. Насупрот овоме, четвртина (24,8%) 
изјављује да то никада не чини. Најчешћи износ тог додатног плаћања износи 
између 1 и 10% њихових прихода. При том не одричу могућност да се повремено 
може избећи то додатно плаћање, али се у том случају губи велико време. Истовре-
мено, нема апсолутне гаранције да ће плаћена “услуга” бити и добијена, односно 
сваки трећи предузетник био је често, а сваки пети понекад, принуђен да поново 
плати исту услугу. Нема апсолутне гаранције да ће плаћена услуга бити и добијена, 
односно договорена услуга се добија: увек, у 8,3%, обично, у 40,1%, често, у 15,0%, 
понекад, у 11,9%, ретко, у 3,4%, и никад, у л,5% случајева. 

Кључне речи: корупција, јавни службеници, Србија. 
 
У уводу овог рада1 напоменули смо да је корупција мање-више разви-

јена у свим друштвима. На њу нису имуне богате и правно уређене земље с 
дугом демократском традицијом. Поред правног система и културноисториј-
ског наслеђа, државна регулација је једна од кључних извора корупције. У 
специфичне узроке корупције, посебно оне ситне, јер му нису изложене све 
земље, можемо навести, што ћемо касније опширније расправити, и сиромаш-
тво; с његовим повећањем расте њена раширеност. Познато је да повећано 
државно регулисање утиче на развој корупције, односно тамо где су економ-
ски односи регулисани мноштвом прописа, које је неопходно тумачити или 
спроводити могућност за продају тих услуга од стране јавних службеника 
далеко је већа.  

Нелегална продаја услуга јавних службеника доводи до учвршћења 
хијерархијске структуре власти, јер тако горњи слојеви држе у покорности 
–––––––––––– 

1 Чланак представља део обимнијег рада, који је написан на основу истраживања спро-
веденог у јануару и фебруару 2001. године, у Центру за либерално-демократске студије, на 
узорку од 1632 грађана и 327 приватних предузећа и радњи. 
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ниже, без обзира на висину њихове плате, пошто ће се део надокнадити пу-
тем нелегалних наплата услуга. Цена или “тежина” појединог места у хије-
рархијској структури положаја не мери се само величином плате, угледа, 
прописаних и непрописаних привилегија и моћи које оно заузима, већ и мо-
гућношћу нелегалне наплате “услуге”. Зато се приликом запошљавања у 
овим институцијама, поред сигурности посла и плате калкулише и будућа 
добит од корупције. То, наравно, повећава њихову атрактивност, на једној, и 
дискрецију добијања тих места, на другој страни. Кључ за попуњавање тих 
места је непотизам. Зато је више него уобичајено да се готово у свим случаје-
вима где се држава појављује, почев од послодавца, преко инвеститора, па 
све до споредног учесника у економским трансакцијама, јавља и мито у 
мањој или већој мери. Његова раширеност зависи од озбиљности државе и 
функционисања њених кључних институција.  

Истовремено, с повећањем економских активности државе, као инсти-
туције, расте вероватноћа да ће знатан проценат новца који се том приликом 
обрће отићи као мито. Тиме се за величину мита или више најчешће увећа-
вају трошкови, а неретко се смањује и квалитет обављеног посла.2 Предмет 
узимања мита могу бити разне услуге, почев од  инвестиционих послова и 
јавних набавки, преко повољних кредита, увоза или извоза контигента дефи-
цитарне робе, па све до издавања разних дозвола, чак и оних најситнијих. 
Један од основних кредâ сваке бирократије, на којој она заснива своју дру-
штвену моћ, је познавање службе, односно њено познавање чињеница, и то 
пре свега захваљујући актима који су јој доступни3. Њена моћ је, такође, зас-
нована на познавању мноштва прописа, отуда је измена старих и измишљање 
нових прописа и послова и ширење надлежности за себе уједно проширивање 
њене моћи. Она постаје ексклузивни тумач истих. Тиме се повећава њен 
значај и осигуравају се сопствена радна места. Њен додатни мотив за адми-
нистрирањем, чиме се стварају разне препреке грађанима или приватним пре-
дузетницима, јесте могућност да те услуге могу бити наплаћене на нелегалан 
начин. Цена “услуге” је увек у пропорцији с величином посла, односно доби-
ти која се од посла очекује. Најчешће се мито даје “да би се обезбедила 
бенефиција, или да би се избегли трошкови”.4 Сходно томе, повећава се не 
само тражња, него и спремност заинтересованих актера да плате мито с пове-
ћањем вредности посла. Без ове спремности од стране приватних предузет-
ника и грађана да додатно плате њихове “услуге”, не би било ни корупције. 
Другачије речено, док је ове спремности, биће, у већој или мањој мери, и 
корупције. 
–––––––––––– 

2 Имамо на десетине примера, од Европе преко Америке до Далеког Истока, самору-
шења грађевинских објеката због “штедње” материјала, заправо корупције, где је инвеститор 
била држава или њене агенције. 

3 Вебер, М. (1976), Привреда и друштво, том I, Просвета, Београд, стр. 176. 
4 Мијатовић, Б. (2000), “Корупција: од регулације до клептократије”, стр. 58, у: Систем 

и корупција, ИДН, Београд. 



Sociološki pregled, vol. XXXV (2001), no. 1-2, str. 3–18.  
 

 
5 

 
Раширеност корупције 

 
Неопходност давања мита за приватног предузетника не представља 

изненађење. Оно је за њих постала уобичајена радња. Резултати анкетног ист-
раживања нам то у потпуности потврђују. Приватни предузетници, на основу 
искуства, натполовичном већином (52,9%) изјављују да је уобичајено да 
предузећа и радње које се баве “овом врстом посла” дају мито (увек, у већини 
случајева или често) државним службеницима да би “завршили неке ствари”. 
Такође, више од трећине (36,1%) изјављује да је давање мита за “те ствари” 
државним службеницима понекад и ретко. Никад не дају мито у само 3,1% 
случајева, а 8,0% не зна. То значи да је готово девет десетина (88,9%) приват-
них предузетника, према њиховим изјавама, бар једном, за неку услугу, дало 
мито државном чиновнику. Ако преведемо исказане процентуалне вредности 
на један заједнички показатељ, више је него јасно да је степен подмитљи-
вости јавних службеника висок (индекс 3,31).5 Презентирани подаци нам 
говоре да је давање мита државним чиновницима нужан услов за обављање 
привредне делатности. Оно је толико раширено да је постала општа појава. 
Нема значајне разлике с обзиром на тип предузећа (Крамеров v = 0,142), де-
латност, или, пак, његову величину.  

Искуства с терена показују да ако се мито не дâ јавном службенику 
приликом регистрације фирме, сачекаће вас санитарна или пореска инспек-
ција; а да не говоримо о царини или о службама које дају увозно-извозне доз-
воле, или пак, о локалним службама за издавање дозволе за рад или градњу 
привремених или сталних објеката у атрактивним градским зонама. Ако сав-
ладате све ове препреке, тада ће вас сачекати приликом подношења захтева за 
кредит код пословне банке, или пак, добијања уговора с 'друштвено'/држав-
ним предузећем, локалним и државним институцијама. Да је узимање мита  
широко распрострањена појава међу јавним службеницима може се судити и 
на основу добијених података да натполовична већина (52,3%) приватних 
предузетника изјављује да унапред зна (увек, обично и често) цену колико за 
коју услугу износи то “додатно плаћање”. Истовремено, непуна трећина 
(30,9%) за цену мита зна понекад и ретко. Само 4,3% приватних предузетника 
зна, али не и за које услуге и колико се даје мито. Највероватније они за ову 
друштвену појаву знају само на посредан начин – преко туђег  искуства. То 
значи да за поједине услуге постоји унапред одређена тарифа. Постојање та-
рифе, односно ценовника за поједине врсте нелегалних услуга, који, наравно, 
нису окачени на огласним таблама њихових установа, још је један од доказа  
раширености корупције.  

Узимање додатног мита у уређеним бирократизованим друштвима, за 
исту услугу од стране другог јавног службеника права је реткост. Код нас је 
–––––––––––– 

5 Индекс се креће од 1 до 5, где 1 означава одсуство корупције, а 5 врло велику коруп-
цију. 
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ситуација, сви су изгледи, супротна. Разлог је у томе што је реч о неодговор-
ној и непрофесионалној бирократији социјалистичке провенијенције форми-
ране на идеолоишкој, а не на професионалној основи. То, пре свега, значи да 
не постоји минимум “моралних норми” код јавних службеника добро поз-
натих у свету криминала, јер је корупција један вид криминала. Она се зато 
најчешће и квалификује као криминална радња, без обзира што би такву 
квалификацију њени актери, како коруптор тако и корумпирани, категорички 
одбили. Ако давалац мита не зна коме, колико и када дати новца за учињену 
“услугу”, тада он ту суму новца тешко може укалкулисати у трошкове посло-
вања. Ако је укалкулише, то не само да повећава његову несигурност, него му 
смањује конкурентност и профитабилност. Корупција која се обавља без 
поштовања унутрашњих неписаних правила, прописаних од стране кримино-
гених друштвених група, поприма сва обележја неконтролисане пљачке гра-
ђана или привредних субјеката. Владавина бирократије, која своје услуге на 
овај начин наплаћује, поприма сва обележја клептократије. Да је реч о опш-
тем грабежу, готово на свим нивоима и у свим сферама привреде и друштва, 
више је него евидентно. То нам најбоље говори начин, често доведен до 
савршенства, на који је за последњих десет година социјалистичке владавине 
растурана друштвена својина, односно имовина 'друштвено'/државних преду-
зећа. 

Презентирани резултати истраживања у потпуности потврђују да исп-
лаћено мито не гарантује добијање “уговорене” услуге. Наиме, готово сваки 
трећи (31,8%) приватни предузетник био је принуђен, по сопствним изјавама, 
да за исту “услугу” поново плати (увек, обично и често); а још сваки пети 
(20,2%) понекад, и сваки седми (13,1%) ретко. То, такође, значи да је готово 
две трећине (65,1%) за исту услугу, барем једном у току свог пословања, мо-
рало да плати два или више пута. Дистрибуција одговора према типу фирме 
говори нам да су власници радњи нешто чешће, али статистички без већег 
значаја (Крамеров v = 0,190), плаћали два или више пута него власници пре-
дузећа. Одавде произлази, што се више шири апарат државе и осталих јавних 
служби, то је више корупције. Овде као да не важи тржиште, односно “пове-
ћање броја корумпираних одељења државне управе, односно државних служ-
беника не обара износ трансакционих трошкова корупције по једној тран-
сакцији, што значи да увећава укупне трансакционе трошкове.”6 Трансакцио-
ни трошкови се повећавају с повећањем броја службеника које треба корум-
пирати. Зато се често дешава да поједине услуге морамо платити два или 
више пута. 

Посебан проблем представља ако давалац мита и поред плаћања услуге 
исту не добије. Тада је реч о крајње неодговорној бирократији. Смањивањем 
њене поузданости у смислу (не)извршавања преузетих или “уговорених” оба-

–––––––––––– 
6 Беговић, Б. (2000), “Корупција: теоријска анализа ефеката на алокативну ефикасност”, 

у: Систем и корупција, ИДН, Београд, стр. 99. 
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веза могло би да доведе до пада цена њених услуга. Да се то не би десило, 
унутрашња логика функционисања налаже јој да се преузете обавезе, колико-
толико, извршавају. Због сопствених интереса одржања минимума кредибил-
ности на неодговорног члана врши се колективни притисак, што је више 
спонтана него планирана радња да извршава преузете обавезе. Тај притисак 
не даје увек резултате. Због ћутања коруптора (због страха од санкција) често 
се и не зна ко не испуњава уговорене обавезе. Изнето становиште потврђују 
резултати истраживања који говоре да после извршеног “додатног плаћања” 
договорена услуга се добија: увек у 8,3% случајева, обично у 40,1%, често у 
15,0%, понекад у 11,9%, ретко у 3,4% и никад у 1,5% случајева. Оних који не 
знају има 19,9%. Вредност индекса износи 2,08 (просећна вредност индекса 
2,5).  

На основу презентираних података јасно је да постоји велика вероват-
ноћа да ће плаћена “услуга” бити извршена. Прецизније речено, давалац мита 
нема апсолутну већ само релативну сигурност да ће плаћену “услугу” добити. 
Ово, пре свега, говори о осионости јавних службеника. Они се осећају толико 
моћним наплаћене услуге да не извршавају. Други узрок неизвршавања нап-
лаћених услуга од стране јавних службеника можемо тражити у чињеници да 
је кривичним законом санкционисано не само узимање него и давање мита. 
Зато је коруптор и поред чињенице што није добио плаћену услугу принуђен 
на ћутање. Трећи разлог можемо тражити у чињеници да су места у јавним 
службама попуњавана на основу “морално политичке подобности” њихове 
или њихових родитеља. Они често сматрају да је место које су заузели њихо-
во историјско право и зато се често понашају као да им нико ништа не може, 
односно не извршавају преузете обавезе. Истовремено, то може да значи да 
поједини јавни службеници нижег ранга, повремено, у жељи да се дочепају 
додатних прихода, обећавају и наплаћују услуге изван зоне њиховог утицаја 
и компетентности. Договорену услугу нешто чешће, али не и статистички 
значајно, добијају власници радњи од власника предузећа (Крамеров v = 
0,203). Власници радњи за извршене услуге чешће су упућени на ниже служ-
бенике, или службенике на нижем нивоу власти, отуда је вероватноћа да ће 
плаћену услугу и добити нешто већа. Поред тога, реч је о ситнијим услугама 
за које нису заинтересовани припадници на вишем нивоу власти, па се могу 
извршити с мање ризика. На другој страни, власници предузећа за “додатне 
услуге” јављају се вишим службеницима, јер је компетенција за те услуге на 
вишем нивоу, али се у изнудици јављају и нижим службеницима, који пре-
узете “обавезе” понекад не могу да испуне. Зато се договорена “услуга” не 
добија увек. То потврђује тезу да службеници нижег ранга повремено неле-
гално продају услуге изван зоне свог утицаја. 

У заштиту од корупције у оквиру постојећег  бирократског апарата, на 
основу искуства, приватни предузетници не верују. Заправо, да би избегли 
“неизбежно додатно плаћање” одласком код другог владиног службеника, 
или, пак, њиховог шефа, апсолутно одбија 13,5% приватних предузетника. Да 
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их тај одлазак може спасити понекад или ретко изјављује натполовична већи-
на (51,3%). Супротно овоме, 7,3% приватних предузетника сматра да увек 
може одласком код шефа или другог службеника проћи без подмићивања, а 
додатних 14,4% то сматра “већином” или “често”. Све у свему, предузетници 
изјављују да нема превелике заштите од подмитљивих јавних службеника 
жалбом шефу, или, пак, “бегом” код другог службеника. Жалба шефу не 
успева, јер је и он најчешће укључен у “посао” и ако се он пред коруптором 
формално не појављује, а деобом с потчињеним службеником узима свој део 
“зараде”. Понекад постоји и цео ланац где се “добит” дели према месту које 
службеник заузима на хијерархијској скали положаја (царина). У том случају 
најнижи на скали је онај који тражи, изнуђује и преузима мито.  Изложени 
емпиријски подаци говоре да је “додатно плаћање” обавеза која је наметнута 
предузетницима и грађанима (о чему ће бити више речи на другом месту) од 
стране јавних службеника. Ова обавеза, као и свака друга, тешко се може 
избећи. 

Претходну анализу нам потврђује још један податак добијен у истра-
живању. Наиме, натполовична већина (52,2%) изјављује да се за учињену 
услугу (од увек, до у појединачним случајевима) директно тражи новац, пок-
лон или контра услуге (примера ради, плаћено зимовање, упис детета у шко-
лу, на факултет и сл.). Један од индиректних начина изнуђивања мита од 
стране јавних службеника јесте тражење позајмице.7 Они који је директно не 
траже, очекују да добију “правичну” надокнаду за учињену услугу. Приватни 
предузетници у више од две петине (43,4%) случајева изјављују да су јавни 
службеници јасно показали да од њих очекују новац, поклон или контра-
услугу. Истовремено, више од трећине (37,6%) показује спремност за узи-
мање мита у појединачним случајевима, а само 11% то никада не очекује. 
Значи, подмићивање је постала не само раширена појава, већ готово и јавна 
ствар.  

Коначно смо дошли до кључног питања: колико приватни предузетни-
ци, од свог годишњег прихода, издвајају за плаћање мита јавним службени-
цима? Преко овог питања добили смо и најверодостојније податке колико 
њих за разне услуге морају додатно да плате. Најједноставније речено, четвр-
тина (24,8%) додатно не плаћа услуге. Нешто мање од три петине (57,8%) то 
чини и наводи колико то износи у односу на њихов приход, док знатан део 
(17,4%) не може да процени. Најчешћа стопа “опорезивања” послова приват-
них предузетника од стране јавних службеника креће се између 1 и 10%.  
Нема значајне разлике између приватних предузећа и радњи. Истовремено, 
неопходно је нагласити да су подаци о њиховим приходима, што је каракте-
ристика готово свих емпиријских истраживања на овим просторима, непоуз-
–––––––––––– 

7 Прича иде овако: Учинилац услуге је привремено запао у финансијску кризу, али 
очекује приход. Чим га добије новац ће бити враћен. Ако “коруптор” покуша да поврати по-
зајмљени новац, најчешће добија одговор: “Стрпи се, нисам још добио свој новац, чим га до-
бијем вратићу”.  
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дани. Предузетници нерадо говоре о свом приходу због високих пореских 
стопа и неконзистентне пореске политике, на једној, и њихове ниске про-
дуктивности, па им је и најмањи порез неподношљив, на другој страни. Уз то, 
сакривају га од незајажљивости управне власти. Истовремено, предузетници, 
посебно они ситни, су навикнути од стране власти да порез плаћају паушал-
но, а то најчешће значи знатно испод реалне вредности. И зато, кад год је реч 
о њиховим порезима, или, пак, вођењу књига ради евидентирања прихода 
дижу буку у јавности.8 Они крупни, најчешће воде дупле књиге. Отуда је 
непоуздан и апроксимативан прорачун њихових прихода, па самим тим и 
којег су реда величине, које се издвајају за подмићивање. Делимино је позна-
то да величина мита зависи од типа делатности, односно њене атрактивности 
и величине посла који је у игри.  

Искуство анкетара с терена говори да се најчешће плаћају дозволе за 
локације из области трговине и угоститељства, као и разне грађевинске доз-
воле у атрактивним зонама великих градова. И то нарочито у оним делат-
ностима где се не воде књиге прихода и расхода, а порези се плаћају паушал-
но. У истом рангу су, наравно, увозне дозволе и царина, посебно када је реч о 
роби на посебном режиму увоза. Оно што анкетно истраживање не може да 
обухвати јесте организовани криминал, који је по дефиницији у чврстој вези с 
државом и њеним институцијама, а тиче се увоза нафте, нафтиних деривата, 
цигарета и алкохолног пића. Да не говоримо о пословима изван закона као 
што је трговина дрогом, проституција или, пак, трговина људским органима и 
људима.9 Већина ових “послова” обавља се уз корупцију. Уз помоћ корупције 
обезбеђује се полицијска10 и судска заштита, односно купује се ћутање адми-
нистрације. У том случају, није реч о корупцији, већ о чистом криминалу, и 
то организованом, а то излази из оквира овог разматрања. 

Неминовно се поставља питање, колико времена, а тиме и енергије, 
губе приватни предузетници подмићујући разне државне или парадржавне 
службенике. Једна трећина (33,9%) изјављује да не губи време или, како један 
саговорник рече: “извадиш новчаник, даш и ту се заврши”11. Истовремено, 
петина (20,8%) изјављује да је то мање од 1% времена. Међутим, готово 
четвртина (23,8%) изјављује да просечно, за подмићивање јавних службе-
ника, или пак менаџера 'друштвено'/државних фирми губи између 1 и 25% 

–––––––––––– 
8 Један од примера су београдски таксисти, који су сматрали (и због тога су јуна 2001. 

штрајковали) да држава треба да их ослободи плаћања пореза за последње две године. 
9 Главни канал трговине наркотицима, децом и људским органима у Европи иде преко 

западне Македоније и окупираног дела Србије, Косова и Метохије, од стране НАТО-а. 
10 Јавна је тајна да се трговина наркотицима, децом и људским органима на Косову и 

Метохији обавља уз помоћ полиције УМНИК-а и тзв. Косовског заштитног корпуса. 
11 Односно, како народ каже: “Плати па клати“. 
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времена, а додатних 4,3% да је то и више од тог времена12. Један део (17,1%) 
не може да процени. У земјама с високим степеном корупције процењује се 
да менаџери проводе око 20% свог радног времена уговарајући услуге с 
корумпираним државним службеницима.13 Овде се поставља питање: због 
чега настаје толики губитак времена код једног дела приватних предузетника 
да би подмирили своје “обавезе” према јавним службеницима? Време се губи, 
јер они покушавају да разним довијањима, како сами кажу, избегну “додатно 
плаћање”, односно, најчешће се плаћа кад се нема куд и код оних служби које 
су се “професионализовале” и утврдиле јасан тарифни систем својих услуга.14  

На основу до сада изнетих резултата истраживања видели смо да је ко-
рупција широко распрострањена и да је постала готово јавна ствар. То значи 
да се новац или услуга тражи или очекује без имало стида и зазора. Готово 
све се плаћа, изнуђује, тражи или очекује новац, контра услуга или пак сни-
сходљиво даје ситан или крупан поклон да би се одобровољио, често злово-
љан или намргођен, јавни службеник. Давалац мита, а не прималац, најчешће 
је доведен у ситуацију да има грижу савести ако није у могућности да испуни 
захтеве или очекивања. Поставља се начелно питање: зашто јавни службеник 
узима мито без имало зазора? Један од узрока можемо тражити у институту 
самоуправљања. Четрдесет година је пропагирана 'друштвена' својина коју су 
запослени најчешће перципирали један пут као сопствену, а други пут као 
ничију; зависно од тренутних интереса заинтересованих актера. По анало-
гији, јавни службеници су државу и њене службе, а да не говоримо о јавним 
предузећима, схватали, у извесном смислу као неку врсту своје заједничке 
својине, јер су најчешће на та места долазили по посебном кључу. Посебна 
вредност била је време проведено у служби, а не радни допринос. Зато се 
често може чути: Ја сам овде уложио, примера ради, двадесет година рада. А 
то подразумева да има и одређена права, заправо њихов интерес се најчешће 
дефинише као њихово право. Ову констатацију потврђује најновији отпор 
запослених неминовној приватизацији 'друштвено'/државних предузећа.15 
Истовремено, ретко ко говори о сопственим резултатима рада, односно, ретко 
се може чути: Ја сам за двадесет година рада урадио то и то. При том се, 
–––––––––––– 

12 Руководиоцима предузећа у Украјини, према резултатима једне анкете, одлази на 
“рад” с државном бирократијом 30% времена. Види: Кaufman, D., 1997, “Тhe Missing Pillar of a 
Growth Strategy for Ukraine"” Ukraine: Accelerating the Transition to Market, Washington, IMF, 
рp. 234-235. 

13 Panzi, V., (1998), “Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope and Cu-
res”, IMF Stuff Papers, Vol. 45, no. 4. Наведено према: Беговић, Б. (2000), “Корупција: теоријска 
анализа ефеката на алокативну ефикасност”, стр. 92. 

14 Познато је да порођај на ГАК-у у Београду кошта 500 ДЕМ или више, зависно од 
нивоа услуга које се траже. 

15 Влада Републике Србије вишку запосленим у “Застави” плаћаће за отпремнину 200 
ДЕМ по години радног стажа. Види: “Година стажа 200 марака”, Глас јавности, 28. јун 2001. 
год. 
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најчешће, “заборавља” или прећуткује да су многа радна места удвостручена 
а понекад и учетвростручена извршиоцима за исти обим посла. Отуда су 
сматрали за легитимним да ренту, или синакуру,16 коју су годинама уживали 
када им је, донекле, пресахла, замене митом.   

Следеће по важности јесте и питање у којим је то сферама друштвеног 
живота корупција најзаступљенија. Резултате тог дела истраживања, код 
приватних предузетника, приказали смо у табели 1. 
 
              Табела  1.         Подмитљивост службеника у јавном сектору; мито за: 

 увек већином 
често 

понекад - 
ретко 

никад не знам Σ Индекс  
(1-5) 

Ранг 

Дозвола за 
увоз 

5,5 11,3 9,1 5,5 68,5 100 3,06 2 

Дозвола за 
 извоз 

5,5 8,3 7,0 5,8 73,4 100 3,02 3 

Царинска 
документ. 

5,8 13,4 8,9 8,0 63,9 100 2,96 6 

дев.посл. и 
инспекција  

3,7 12,8 12,0 8,6 63,0 100 2,67 10 

пореска 
управа 

4,0 21,4 39,7 17,1 17,7 100 2,12 17 

финансијск
аполиција 

7,0 27,8 34,9 13,8 16,5 100 2,69 9 

регистрац. 
предузећа 

4,0 19,6 34,3 19,9 22,3 100 2,30 16 

санитарна 
инспекција 

4,9 22,3 37,6 13,1 22,0 100 2,52 14 

урбанист. 
инспекција 

4,3 22,0 32,8 12,2 28,7 100 2,59 12 

обав.приј. 
спољ.посл. 

2,8 9,8 10,7 7,6 69,1 100 2,58 13 

добијање 
локације  

11,3 28,2 21,4 6,7 32,4 100 3,12 1 

дозвола за 
рад 

5,8 25,1 31,5 13,1 24,5 100 2,66 11 

укљ.телеф. 
струје  

11,9 30,9 26,8 11,0 19,6 100 2,97 5 

уговор 
с владом 

8,3 11,3 12,3 7,3 60,9 100 2,98 4 

уговор с 
лок.власт. 

6,1 21,8 24,4 9,5 38,2 100 2,81 8 

–––––––––––– 
16 Зарада појединца није зависила од количине обављеног посла већ од места које је 

заузимао на хијерархијској скали положаја и од политичког значаја институције у којој је био 
запослен. Овде се израз “рента” користи у слободној интерпретацији. У правом смислу рента 
се дефинише “као зарада преко свих трошкова, укључујући и тржишни принос на капитал”. 
Види: Мијатовић, Б. (2000), “Корупција: од регулације до клептократије”, стр. 59. 
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уговор с 
држ. пред. 

8,6 21,7 26,0 9,5 43,3 100 2,84 7 

одобр.прод
цена 

2,4 24,1 14,7 11,9 56,9 100 2,40 15 

 
 Уочљиво је да је мито највише раширено код служби за добијање ло-

кације за градњу, или, пак, постављање привремених објеката. Затим долазе 
увозно-извозне дозволе и закључење уговора с владом (јавне набавке), па 
потом укључење телефона, струје. На дну листе налази се пореска управа, 
регистровање предузећа и одобравање нових продајних цена. Значи, корум-
пираније су оне службе где је већа тражња од понуде за том врстом услуга 
(добра), јер је и могућност зараде за приватног предузетника већа. Дозвола за 
градњу може имати велику тржишну вредност, јер тржишна цена објекта у 
ексклузивној зони града може бити и неколико пута већа од цене градње, 
посебно ако се не плати комунална такса, уређење земљишта итд., а што није 
редак случај. Постављање привременог продајног објекта (киоска) у центру 
града, посебно великог, може донети вишеструко већи промет, а тиме и за-
раду, него на периферији већег, или, пак, у мањем граду. Исти је случај и с 
извозно-увозним дозволама – посебно када је реч о роби која није на режиму 
слободног увоза или извоза. Уколико је, у свим набројаним и ненабројаним 
случајевима, већа вероватноћа зараде, утолико расте цена дозволе на нелегал-
ном тржишту за ту врсту делатности. 

Вратимо се сада ставовима и оценама приватних предузетника. На дно 
ове листе корумпираности јавних служби налази се пореска управа. То је 
последица што у формирању пореза учествује више актера, затим контрола је 
већа, и на крају, пореске основице приватних предузетника су мале. Значи, 
приватни предузетници и поред лоше оцене ефикасности пореске управе сма-
трају, на основу искуства, да је најмање, али ипак корумпирана. На дну листе 
изнад пореске управе налази се регистрација предузећа и одобравање нових 
продајних цена. У првом случају регистрација фирме има малу тржишну 
вредност, посебно на неформалном тржишту, јер је у Србији регистровано на 
стотине хиљада предузећа која су “мртва” – не раде. Зато је спремност при-
ватних предузетника да за ову услугу додатно плате врло мала. Одобравање 
нових продајних цена, такође, има ниску цену на неформалном тржишту, јер 
се режим цена који држава повремено прописује не поштује, због смањене 
укупне пословне дисциплине, чиме опада спремност приватних предузетника 
да ту “услугу” додатно плате. Синтетички приказано, само пореска управа и 
регистрација предузећа спадају у релативно ниско корумпиране службе (ин-
декс испод 2,5), а у високо корумпиране (индекс изнад 3,0) спадају општин-
ске и градске службе које издају дозволе за градњу, и царина. Њима су по 
корумпираности врло блиски влада и њена министарства (посебно задужена 
за спољнотрговинско пословање) и јавна предузећа ЕПС и Телеком. Све 
остале спадају у средње корумпиране службе.  
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Према томе, цене услуга неке службе на црном тржишту не зависе од 
стварне вредности посла који обавља администрација, односно јавни службе-
ник, већ од потенцијалне добити који доноси коруптору због дискреционих 
права корумпираног. Раширеност корупције тада ће зависити од атрактивно-
сти посла (величине добити, коефицијента обрта и сл.), цена услуге и од ве-
личине посла који је у игри. Што су неформалне цене услуга веће, вероват-
ноћа је да ће више јавних службеника подлећи искушењу да очекују, траже 
или изнуђују мито. Посебно у ситуаицји када су њихове плате испод егзи-
стенцијалног минимума, и када је врло велика вероватноћа да за то неће 
сносити одговарајуће санкције. 

 
Осуда и оправдање корупције 

 
Резултати истраживања показују да је корупција постала не само све-

присутна, већ и јавна. Како би се данас то рекло, постала је “транспарентна”. 
На такво обелодањивање је утицало одсуство страха од евентуалних санкци-
ја, на једној, и моралних осуда шире друштвене заједнице, на другој страни. 
Одсуство страха од санкција проистиче из чињенице да су у корупцији огрез-
ли не само јавни службеници већ и политичка власт. Пре би се могло рећи да 
политичка власт, разним криминалним радњама, у које понекад спада и ко-
рупција, обезбеђује себи “екстра” профит. Зато јавним службеницима, иначе 
често лоше плаћеним, оставља или дозвољава да “купе мрве са стола”. Ради 
сопствене заштите од евентуалних санкција политичка власт, на једној стра-
ни, наставља да држи судство под својом контролом, а на другој, растаче 
правни поредак земље, што користе и ниже структуре. Описано стање је ви-
ше него згодан разлог да званични државни органи не реагују на разне кри-
миналне или корупционашке радње.  

Широке моралне осуде корупције од стране друштвене заједнице нема. 
За многе људе не представљају озбиљне моралне прекршаје “појава као што 
су сумњиве пословне трансакције, шверц, недозвољена трговина новцем, 
ситно поткрадање сопствених предузећа, недозвољена градња и сл.”17 Сива 
економија и ситан шверц постаје један од начина преживљавања за многе 
појединце или породице. Истовремено, значајан део, посебно младих људи, 
одлази трбухом за крухом у иностранство. Кршење моралних норми и 
правила постала је свакодневна појава која готово никога не изнеђује. Исти је 
случај и с корупцијом. Ову тврдњу настојаћемо да поткрепимо емпиријским 
подацима. Заправо, три петине (60,2%) грађана Србије изјављује да је коруп-
ција “штетна појава”. Насупрот овоме, јака четвртина (28,8%) сматра да је 
реч о уобичајеној појави, а само 6,8% нужно зло, и на крају само 7% грађана 
сматра да је корупција потребна у друштву како би се поједини проблеми 

–––––––––––– 
17 Васовић, М. (2000), “Морална клима, аномија и корупција”, у: Систем и корупција, 

ИДН, Београд, стр. 207. 
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брже и успешније решавали. Али када детаљније питамо ситуација се ради-
кално мења. На питање: Да ли би (испитаник) дао новац да би решио неки 
свој проблем, дистрибуција одговора је више него занимљива. Наиме, 2,9% 
плаћа свакако, 18,6% плаћа ако може, 53,3% плаћа ако мора. Насупрот овоме, 
не плаћа ни по коју цену 19,1%, остали 6,1% не знају. Или, пак, када се спе-
цификује, односно на постављено питање: Да ли бисте платили мито, одреч-
но одговара кад је реч о плаћању царине 48,1%, запослењу неког свог 42,1%, 
плаћању пореза 71,3% обезбеђење боље оцене у школи 83,6%, добијању 
дозволе за градњу 57,9%, добијање судског спора 62,6%, добијање медицин-
ске услуге 33,8% плаћање мандантне казне 67,7% и обезбеђење неке кому-
налне услуге 54,4%, остали су за, или су неутрални. Нема битне, статистичке, 
разлике у дистрибуцији одговора, према полу, школској спреми и занимању 
испитаника. Значи, велики проценат грађана прихвата корупцију као начин 
решавања сопствених проблема.   

Изложени подаци говоре не само о толеранцији грађана према коруп-
цији, односно њиховој спремности да подмите да би дошли до доређених 
услуга, већ и о вредновању истих од стране грађана. На првом месту се нашла 
медицинска услуга, што је и разумљиво, јер од њеног квалитета и правовре-
мености зависи не само здравље појединца него, понекад, и сам живот. После 
здравствене услуге долази запослење, а то је последица хроничне незапо-
слености. На последњем месту нашло се школство (оцене у школи), што по-
средно говори да школска спрема, а одатле и знање, има малу, не само сим-
боличку, него и стварну вредност. То је последица идеологије југословенског 
самоуправног социјализма и његове дугогодишње праксе да је било зна-
чајније и профитабилније где радиш, него шта радиш и колико доприносиш, 
с једне, и уравниловке у оквиру колектива, с друге стране.    

Истовремено, на питање: Да ли бисте ви лично, када бисте се нашли у 
положају слабо плаћеног службеника, примили мито, одречно одговара (ни 
по коју цену) само 44% грађана. Више од половине грађана Србије, када се 
искључе неутрални, под неким од услова прихвата мито. Дистрибуција одго-
вора према старости говори да су корупцији нешто мало више подложнији 
млађи од старијих грађана Србије. На основу изложених података, више је 
него очигледно да постоји, на једној страни, начелна осуда корупције, а на 
другој, велика спремност грађана да учествују у пракси подмићивања. Већина 
је спремна да “подмаже” када нешто зашкрипи у решавању њиховог проб-
лема. То ради, мање-више, невољно, али ипак ради. Јер је то, најчешће, једи-
ни начин да га реше. Да ли је реч о остваривању сопствених права, или о кр-
шењу закона, или неког другог подзаконског акта, много не мења на ствари. 
Заправо, широке моралне осуде корупције нема од стране грађана Србије, 
или, што ће рећи да постоји велика толеранција према корупцији. Узрок овој 
чињеници можемо тражити у неколико разлога.  



Sociološki pregled, vol. XXXV (2001), no. 1-2, str. 3–18.  
 

 
15 

Прво, многи појединци, чак и ако се с тим не слажу, релативизују осу-
ду, јер је то у већини случајева једнима једини начин да преживе,18 а другима 
да “заврше неке ствари”. Завршавање “тих ствари”, макар оне биле потпуно 
легалне, редовним путем изискује много времена или није могуће постићи 
због неактивности и неажурности јавних службеника. Зато је потребно “под-
мазати” да би се посао завршио или ажурирао. Резултати истраживања пока-
зује да је најраширенији њен облик корупција за остваривање права. Грађа-
нин или приватни предузетник је, дакле, принуђен да за остваривање својих 
права подмићује јавног службеника. У исто време, корупција постаје широко 
распрострањено правило понашања, посебно између државе, односно њених 
служби, с једне стране, и грађана, с друге стране. Због те своје распрострање-
ности, јер је у њу укључено велики број појединаца, без обзира колико дест-
руира друштвено ткиво, она не може постати предмет широке осуде грађа-
на19.  

Други разлог изостале осуде можемо тражити у старој источњачкој тра-
дицији даривања20, која је због вишевековног присуства Турака код нас оста-
вила значајне трагове. Мање или веће мито, односно дар или част, сматрају се 
као нормално понашање. Поклон се најчешће даје из захвалности за добијену 
услугу или да би се прималац поклона одобровољио. Није редак случај да се 
окончани посао завршава даривањем – често узајамним. Даривање, поред 
пажње, понекад има и социјалну функцију солидарности (али о тој врсти дара 
овде није реч). Дар се може дати и унапред. Тада корумптор унапред обаве-
зује подмићеног на будуће понашање, које мора бити у складу с његовим 
жељама или очекивањима.  Дар се најчешће узвраћа – он је једна врста дуга. 
Често се може чути, ја сам њему или њој учинио то и то, и зато очекујем да ће 
ми “посао” бити завршен. А када се каже да ми он или она није узвратио 
услугу, то најчешће звучи као прекор, осуда. Зато је границу између коруп-
ције, враћања услуге и даривања тешко направити.  

–––––––––––– 
18 Један од главних узрока корупције грађани виде у сиромаштву. Њих 45,8% се опре-

дељује за ову алтернативу (могуће је било заокружити 3 од могућих 14). 
19 Што је нека друштвена појава раширенија, грађани се на њу лакше навикавају. Као 

пример можемо навести убиства: Када су се почетком деведесетих година почела дешавати 
убиства у Београду долазило је до чуђења, страха и жестоких осуда грађана. После готово 600 
неразјашњених убистава у Србији за последњих 10 година готово да нема чуђења. Грађани су 
се на њих готово навикли. Човек се навикне и на много теже ствари него што је то корупција. 

20 Када су 1831. год. успостављени дипломатски односи између Турске и Сједињених 
Држава, према устаљеном обичају, отправник послова Дејвид Порт, поводом склапања спора-
зума, послао је Порти дарове, при чему се постарао да на сваком буде назначена и његова цена 
(јер је то доживљавао као корупцију). Реис-ефендија је реаговао примедбом, ако је то права 
цена, тада је дарове скупо платио. Порт му је одговорио да је то права цена дарова. То је изаз-
вало напетост, која се на крају срећно завршила. Види: Тодорова, М. (1999), Имагинарни 
Балкан, XX век, Београд, стр. 186.  
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Треће, многи послови, у претходном комунистичком периоду, без обзи-
ра да ли је реч о остваривању или кршењу права, обављени су преко разра-
ђеног система породичних, пријатељских и партијских веза, који је подразу-
мевао враћање услуга. Што је, такође, један вид корупције. “Коришћење веза 
и познаанства у циљу остваривања својих циљева грађани у значајној мери 
толеришу (средња оцена неприхватљивости – 4,2621); чак 1/3 сматра да је то 
нешто што увек треба толерисати, а само 1/5 одбацује овакав начин обезбе-
ђивања привилегованог статуса”.22 Чињење или враћање тих услуга најчешће 
је било на рачун  'друштвене' својине. Остваривање или враћање “права” од 
стране многих појединаца није био праћен моралним осудама због невласни-
чког облика те ('друштвене') својине. Она је најчешће амбивалентно схватана 
као нека имагинарна колективна својина или, пак, “ничија” због неиденти-
фикованог титулара, а некад и као државна. Отуда су се та “права”, или 
права, најчешће остваривана на њен рачун. Већина је схватила да има “право” 
да присвоји један њен део, или да ужива у њеним плодовима. Да ли легалан 
или нелегалан начин, сасвим је свеједно. Када је 'друштвена' својина поисто-
већивана, зависно од тренутних интереса појединих њених актера с држав-
ном, њено коришћење без права често је схватано као једна врста плена. За 
такво делање, оправдање је лако наћи, односно, често се може чути: узети 
(запленити) државно није грех. Давање поклона или награде за послушност 
често је било институционализовано како на нивоу целокупног друштва 
(кадровски станови, друштвени аутомобили итд), тако и на нивоу привредних 
предузећа и друштвених установа (разним самоуправним актима). Али зато 
није било готово никакве одговорности за њено прекомерно раубовање или 
упропашћавање. Остваривање ових “права” било је сразмерно испољеној пос-
лушности вишим нивоима власти. На који ће се начин то “право” остварити, 
друго је питање. Путем разних облика крађе или незарађених личних дохо-
дака и других принадлежности, крајњи резултат је готово исти. Када је, корак 
по корак, остваривање или кршење права, мито заменило породичне и прија-
тељске везе, или награду за послушност, оно није могло доживети широку 
моралну осуду јер је једна стара пракса постепено мењала форму: вратити 
услугу или платити за многе је било исто, а за неке чак једноставнија тран-
сакција. Када овоме додамо чињеницу да је појава узела маха већина се била 
навикла – саживела с појавом. Ово навикавање трајало је најмање десет годи-
на.  

Четврто, начелна осуда корупције, на једној, и велика спремност грађа-
на да учествују у њој, на другој страни, последица је дугогодишње праксе 
југословенског самоуправног социјализма да се једно јавно говори, а друго 
ради, а то је настављено и последњих десет година. Карактеристичан пример 
овог двојног морала јесте пропагирање егалитаристичке идеологије од стране 
–––––––––––– 

21 Средња вредност одговора на скали: 1 – увек оправдано, 10 – никад оправдано. 
22 Васовић, М. (2000) “Морална клима, аномија и корупција”, стр. 209. 
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политичке елите у исто време када користи и ужива друштвено богатство - 
када је реч о комунистичкој елити (пример: станови у резиденцијалним чет-
вртима, скуп лов, бесплатна летовања и зимовања, школовање деце у ино-
странство, луксузни аутомобили, итд), или, пак, грабеж и нагомилавање мате-
ријалних добара путем пљачке – када је реч о новој, социјалистичкој елити. 
То је проузроковало огромно раслојавање друштва, при чему су готово уни-
штени средњи слојеви (што су показала сва досадашња емпиријска истражи-
вања). Врх пирамиде богатства и моћи заузела је та иста политичка елита. То 
је неминовно утицало на вредносну дезорјентацију целокупног друштва и 
подстакло разне криминалне радње, па самим тим и корупцију. 

 Пето, будући да је политичка власт један од кључних генератора ко-
рупције, о чему је раније било више речи, она је о њој врло мало говорила. 
Пре би се могло рећи, када је о њој и говорила негирала је, или, пак, инсисти-
рала да је корупција углавном последица рата и санкција за које је одговорна 
“међународна заједница”. То значи, она је нужно зло. Затим, да је корупција 
привремена појава и да ће она бити готово искорењена скидањем санкција. 
Тиме је, у пропагандној реторици, себе оправдавала. Познато је да је поли-
тичка власт контролисала кључне медије, па самим тим било је готово немо-
гуће покретање широке антикорупционашке кампање. Пре би се могло рећи, 
она је спутавала сваки говор о корупцији, у чему јој је увелико помогао Закон 
о информисању. Истовремено, опозициони медији и критички настројени 
појединци били су сконцентрисани на скидање дотадашњег ауторитарног 
режима и нису видели, или нису хтели да виде, корупционашке потезе јавних 
службеника, или, пак, припадника тадашње опозиције. У изосталој кампањи о 
штетности корупције по политички и друштвено-економски живот можемо 
тражити један од узрока велике толеранције грађана према корупцији. 

Све у свему, резултати истраживања сведоче да је корупција свепри-
сутна. У њу су укључени, поред политичке власти на готово свим нивоима, 
јавни чиновници, менаџери 'друштвено'/државних предузећа и велика већина 
грађана Србије. Видели смо разлоге зашто није дошло до моралних осуда од 
стране шире друштвене заједнице ове друштвене појаве. Борба за њено 
сузбијање бити врло тешка, првенствено због интереса многих друштвених 
чинилаца и значајне укључености политичке власти како старе, тако, сви су 
изгледи, и нове, на једној, и великог броја појединаца који у њој учествују, на 
другој страни.   

 
*     *     * 

 
На основу изложених резултата анкетног истраживања више је него 

видљиво да је мито постао нужан, али недовољан услов, готово у најмањем 
пословном подухвату. Од стране јавних службеника, као најкорумпиранијег 
дела друштва, корупција је схваћена као нормална појава, односно, како то 
рече један саговорник аутору ових редова, као, “порез” који држава неће или 
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није успела да наплати. Последица неплаћеног пореза је њихова ниска плата 
за посао који обављају. Због тога је разрез “пореза” од стране јавних служ-
беника према њиховим произвољним хтењима последица нефункционисања 
правног система земље. А због чега тај “порез” (разна “додатна плаћања”) 
плаћају и они који нису дужни, то није њихов, већ проблем државе. Посебно 
зато што је свака привредна делатност, од стране једног дела јавних служ-
беника, схваћена као сумњива активност, као један вид сналажења. То је пос-
ледица колективистичког начина мишљења. Зато и они, у ситуацији када им 
је драстично пао стандард, настоје да се снађу, посебно ако им је то власт 
омогућила. Отуда се узимање мита у жаргону често назива “сналажење”. 
Често се може чути: “Он се снашао”. Сасвим је свеједно да ли је реч о при-
ватном предузетнику који није платио порез или царину или је реч о јавном 
службенику који је изнудио мито, или, пак, грађанину који је платио “инва-
лидску” пензију, односно испословао неку другу принадлежност која га не 
следује. Што то “сналажење” понекад може бити на ивици криминала или 
чист криминал, друго је питање. Корупција је успела толико да се рашири да 
је постала системска – уграђена је у друштвено-економски и политички 
систем Србије. То, између осталог, показују истраживачки резултати, одно-
сно нема статистички значајних разлика, према типу приватног предузећа, 
делатности и обиму пословања. 
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OUTSPREAD AND CONDEMNATION OF CORRUPTION 

IN SERBIA 
 
The most outspread kind of corruption, according to the experience of private enter-

preneurs, is in the acquisition of a building location, then during acquisition of import-
export licences, acquiring of government contracts, and acquisition of telephone and 
electric power services. In contrast to this, briberi is present the least in the fields of tax 
administration, company registration, and approval of new sales prices. Outspread of corr-
uption is large. More than a half of private enterpreneurs (57,8%) have declared that they 
have payed to the public officials so called additional services. Contrary to this, one quorter 
(24,8%) declared that have not done something like that. Most frequent amount of this 
additional payment goes between 1 and 10% of their income. They not denyed that some-
times is possible to avoid this payment, at the cost of spending large amount of time.  There 
is also no guarantee that payed “service” will be consumed for shure, so one third and often 
one fifth of enterpreneurs are in need to pay same service again. Service that is matter of 
deal can be obtain: allways in 8,3% cases, usualy in 40,1%, often in 15,0%, sometimes in 
11,9%, rare in 3,4% and never in 5% of cases. 

Кеy words: corruption, public officials, Serbia. 




