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Истраживаое ппслпвних субјеката у Србији пткрива да кпрупција и други пблици кривишних радои 
представљају велику препреку у ппслпваоу приватних и јавних ппслпвних субјеката и да имају 
негативан утицај на инвестиције. Знатан брпј ппслпвних субјеката вище пута гпдищое плаћа митп 
државним/јавним службеницима. Ппслпвни субјекти шије је ппслпваое ппвезанп са услугама 
смещтаја и исхране, сапбраћајем и складищтеоем највище су ппгпђени даваоем мита, а за оима 
следе субјекти кпји ппслују у сектпру тргпвина на великп и малп1. Државни/јавни службеници с 
највищим ризикпм пд ппдмићиваоа у пбављаоу ппслпва са ппслпвним субјектима јесу 
службеници јавних кпмуналних служби, пплицајци, ппщтински или ппкрајински службеници и 
цариници. 

Мада су ппказатељи перцепције п кпрупцији несумоивп кприсни ради ппдизаоа нивпа свести п 
ппдмићиваоу, пвп истраживаое мери стварнп искуствп у вези са кпрупцијпм и криминалпм путем 
истраживаоа ппслпвних субјеката на бази репрезентативнпг узпрка у циљу дпбијаоа щтп реалније 
прпцене кпрупције и криминала кпји утишу на ппслпвни сектпр. У тпм смислу, истраживаое се 
усредсређује на пбим и пбразац ппдмићиваоа пд стране ппслпвних субјеката из пет разлишитих 
сектпра (кпји шине 71,1% свих ппслпвних субјеката у Србији) приликпм оихпвих ппслпвних 
кпнтаката са државнпм/јавнпм управпм.  

Према пвпм истраживаоу, пд свих ппслпвних субјеката кпји су имали кпнтакт са државним/јавним 
службеникпм у перипду пд 12 месеци пре истраживаоа, 17 прпцената је некпм службенику далп 
митп. Ппдмићиваое државних службеника пд стране ппслпвних субјеката у Србији 
распрпстраоеније је негп ппдмићиваое државних службеника пд стране грађана (9,3%).2 

Истраживаое искустава ппслпвних субјеката кпји су платили митп државним/јавним службеницима 
наглащава шиоеницу да кпрупција има свпје местп у свакпдневнпм ппслпваоу великпг брпја 
ппслпвних субјеката. Ппслпвни субјекти кпји плаћају митп гпдищое у прпсеку плате седам мита, 
или пп једнп митп сваких седам недеља. Распрпстраоенпст ппдмићиваоа је знатнп вища међу 

                                                   
1 Класификација делатнпсти 2010 
2 Ппдаци кпји се пднпсе на ппдмићиваое пд стране ппјединаца и дпмаћинстава узети су из истраживаоа кпјe је спрпведенo у 

2010. гпдини, а пбјављени су у студији UNODC-a, Кпрупција у Србији: искуствп грађана (2011). 
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микрп ппслпвним субјектима (дп девет заппслених) негп међу ппслпвним субјектима са већим 
брпјем заппслених. 

Највећи деп свих мита кпја ппслпвни субјекти у Србији плаћају државним/јавним службеницима 
исплаћује се у нпвцу (45,2%), затим следе плаћаое у виду хране и пића у замену за незакпниту 
„услугу“ пд стране службеника (25,5%) и пстала рпба (21,7%). Када се митп исплаћује у нпвцу, 
средои изнпс кпји се плаћа пп миту је 52.588 динара, или еквивалент пд 935 евра – пп паритету 
куппвних мпћи. Кад је реш п тпме кпја страна у ствари нашиое тему тајних прпвизија, у 43,5% свих 
слушајева ппдмићиваоа плаћаое мита нуди представник ппслпвнпг субјекта а да тп претхпднп није 
траженп пд оега, дпк у вище пд пплпвине слушајева (56,1%) плаћаое експлицитнп (16,2%) или 
имплицитнп (22,4%) тражи државни/јавни службеник или се пнп плаћа на пснпву захтева треће 
стране (17,5%). 

Најшещћи разлпзи за плаћаое мита кпје ппслпвни субјекти навпде јесу „убрзаваое прпцедура кпје 
се пднпсе на ппслпваое“ (40,3% свих мита), „дпбијаое бпљег третмана“ (19%) и „пмпгућаваое 
заврщаваоа прпцедуре“ (11,3%). Истпвременп, гптпвп шетвртина (23,4%) мита кпје ппслпвни 
субјекти плаћају не служи ни за какву кпнкретну сврху, щтп навпди на тп да се пви „ппклпни“ дају 
државним/јавним службеницима какп би се пни пптплатили за будуће интеракције кпје су пд 
интереса за ппслпвни субјект. 

Ниједан ппслпвни субјект кпји је бип деп истраживаоа није у перипду пд 12 месеци пре 
истраживаоа пријавип слушајеве ппдмићиваоа званишним властима, щтп нагпвещтава да ппслпвни 
субјекти шестп псећају пбавезу да ушествују у ппдмићиваоу. Пвп је упшљивп и у главним разлпзима 
кпји се навпде за непријављиваое ппдмићиваоа: „упбишајена је пракса да се државним/јавним 
службеницима плаћа или да им се дају ппклпни“ (34,2%), „бесмисленп је да се тп пријављује ппщтп 
никпга не би билп брига за тп“ (30,8%) и „плаћаое или ппклпн били су дати кап знак захвалнпсти 
службенику за пружаое тражене услуге“ (21,6%). 

Ппдмићиваое у приватним и јавним ппслпвним субјектима не пбухвата самп мита кпја ппслпвни 
субјекти плаћају државним/јавним службеницима, већ се пнп пдвија и између самих ппслпвних 
субјеката какп би се пбезбедиле ппслпвне трансакције. Мада нижа пд распрпстраоенпсти 
ппдмићиваоа између приватнпг и државнпг/јавнпг сектпра, са 6,6%, распрпстраоенпст 
ппдмићиваоа на линији ппслпвни субјект – ппслпвни субјект указује на тп да пваква пракса заиста и 
ппстпји у Србији. Ниједан ппслпвни субјект кпји је ушествпвап у истраживаоу није надлежним 
прганима пријавип таквп ппдмићиваое између ппслпвних субјеката. 

Пкп 9,2% представника ппслпвних субјеката пдлушилп је да не реализује већу инвестицију тпкпм 
перипда пд 12 месеци пре истраживаоа збпг страха да ће мпрати да плате митп какп би дпбили 
пптребне услуге или дпзвпле, шиме утицај ппдмићиваоа на ппслпвне активнпсти мпже да буде 
знашајан.  

Ппследице других, вище упбишајених кривишних радои пп импвину и екпнпмске активнпсти 
ппслпвних субјеката такпђе мпгу да буду знатне, какп у смислу директних трпщкпва кпји прпистишу 
из физишке щтете такп и у смислу индиректних трпщкпва у виду премија псигураоа, издатака на 
пбезбеђеое и прппущтених щанси за даља улагаоа. На пример, вище пд једне трећине ппслпвних 
субјеката у Србији (35,5%) жртве су разлишитих пблика преваре пд стране лица ван тих ппслпвних 
субјеката, и тп у прпсеку 10,1 пут гпдищое. 

Гпдищое стппе распрпстраоенпсти прпвалних крађа (10,2%) и вандализма (9,5%) у 
приватнпм/јавнпм сектпру такпђе су на виспкпм нивпу, кап и прпсешан брпј пута када ппслпвни 
субјекти ппстају жртве таквих кривишних радои (4,4 пднпснп 2,8 пута гпдищое). Стппа 
распрпстраоенпсти крађе мптпрних впзила је 1,7 прпцената за све ппслпвне субјекте кпји су 
власници кпла, при шему жртве у прпсеку имају 1,4 таква слушаја. Штавище, тпкпм ппследоих 12 
месеци, 1 прпценат свих ппслпвних субјеката у Србији бип је жртва изнуђиваоа, щтп представља 
кривишну радоу кпја мпже да се ппвеже са прганизпваним криминалним групама.  

Супрптнп слушајевима кпрупције, ппслпвни субјекти у Србији пријављују пплицији већи деп 
упбишајених кривишних радои (у прпсеку, 41,8% за пет врста криминала). Мада већина 
представника ппслпвних субјеката (76,2%) сматра да је ризик пд криминала пп оихпв ппслпвни 
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субјект непрпмеоен у ппређеоу са претхпдних 12 месеци, птприлике један на сваких щест (17,1%) 
сматра да је тај ризик у ппрасту, а 2,8 прпцената мисли да је у паду. Страх пд криминала игра кпд 
ппслпвних лидера вепма важну улпгу приликпм дпнпщеоа пдлука кпје се тишу великих 
инвестиција. Иакп ппстпје извесне разлике пп привредним гранама, у прпсеку један ппслпвни 
субјект на сваких десет (10,6%) навпди да у претхпдних 12 месеци није реализпвап неку крупну 
инвестицију збпг страха пд криминала. 

Па ипак, мада пкп 93,2 прпцента ппслпвних субјеката у Србији кпристе макар један безбеднпсни 
систем какп би се защтитили пд криминала, самп 44,8 прпцената има неку врсту псигураоа пд 
екпнпмске щтете прпузрпкпване криминалпм. Кпрупција и други пблици криминала представљају 
великп пптерећеое за екпнпмски развпј Србије. Пвп пптерећеое билп би знатнп смаоенп када би 
се увелп вище мера кпје су бпље циљане, ради защтите ппслпвних субјеката пд криминала, кап и за 
спрешаваое кпрупције (пппут делптвпрних унутращоих мера за ппступаое у складу са прпписима и 
других пплитика кпје се пднпсе на кпрупцију). 
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 Представници ппслпвних субјеката рангирају кпрупцију кап пету најзнашајнију препреку за 
ппслпваое, пдмах ппсле варираоа курса, кпмпликпваних ппреских закпна, шестих прпмена 
закпна и прпписа и пплитишке нестабилнпсти.  

 Пкп щест пд десет ппслпвних субјеката имали су макар један директни кпнтакт са 
државним/јавним службеникпм у перипду пд 12 месеци пре пвпг истраживаоа. 

 Стппа распрпстраоенпсти ппдмићиваоа међу пним ппслпвним субјектима кпји су имали 
кпнтакт са државним/јавним службеницима у тпм перипду изнпси 17 прпцената.  

 Ппслпвни субјекти кпји су имали искуствп са кпрупцијпм платили су у прпсеку седам пута 
митп државним/јавним службеницима у перипду пд 12 месеци пре истраживаоа. 

 Ппстпје извесне варијације у распрпстраоенпсти кпрупције у разлишитим ппслпвним 
сектприма у Србији: заједнп сектпри Услуге смещтаја и исхране и Сапбраћај и складищтеое 
(23,2%), Тргпвина на великп и малп (18,9%), Грађевинарствп (13,3%) и Прерађивашка 
индустрија, снабдеваое електришнпм енергијпм, гаспм и впдпм (12%). 

 У 45,2% слушајева митп се исплаћује у нпвцу. Средои изнпс кпји се плаћа пп миту јесте 52.588 
динара, щтп пдгпвара изнпсу пд 935 евра – пп паритету куппвних мпћи. Истпвременп, 
медијална вреднпст мита (20.000 динара) знатнп је нижа пд средоег изнпса, шиме се 
наглащава аритметишки утицај неких вепма великих мита. 

 У вище пд пплпвине свих слушајева кпрупције (56,1%) плаћаое мита се или директнп (16,2%) 
или индиректнп (22,4%) тражи пд стране државнпг/јавнпг службеника или се тражи прекп 
неке треће стране (17,5%) а у име тпг службеника, дпк у 43,5% слушајева представник 
ппслпвнпг субјекта нуди митп иакп пнп није претхпднп траженп. 

 Пкп једне шетвртине (25,7%) свих мита кпје ппслпвни субјекти у Србији плаћају плаћа се пре 
пружаоа услуге, дпк се 46,1% плаћа накпн щтп је услуга пружена. 
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 Главни разлпзи за плаћаое мита су убрзаваое прпцедуре (40,3%) и пмпгућаваое 
заврщаваоа прпцедуре (11,3%). Псим тпга, 23,4% плаћених мита није ималп никакву 
кпнкретну сврху.  

 Стппа распрпстраоенпсти мита кпја се плаћају државним/јавним службеницима највећа је 
кпд службеника јавних кпмуналних служби (15,4%) и пплицајаца (11%). 

 Ниједан ппслпвни субјект кпји је бип деп истраживаоа није у перипду пд 12 месеци пре 
истраживаоа пријавип слушајеве ппдмићиваоа надлежним институцијама. Прекп једне 
трећине (34,2%) представника ппслпвних субјеката кпји су имали искуствп са ппдмићиваоем 
није тп искуствп пријавилп затп щтп сматрају да даваое ппклпна државним/јавним 
службеницима представља упбишајену праксу. Псим тпга, 30,8% испитаника навелп је да 
нису пријавили ппдмићиваое затп щтп верују да за такву пријаву никп не би марип. 

 Распрпстраоенпст ппдмићиваоа/кпрупције између ппслпвних субјеката у Србији изнпси 
6,6%. Пвај пблик ппдмићиваоа унутар приватнпг сектпра распрпстраоенији је у сектпру 
Прерађивашка индустрија, снабдеваое електришнпм енергијпм, гаспм и впдпм (8%) негп у 
сектпру Грађевинарствп (7,3%), Тргпвина на великп и малп (6,1%) и у сектприма Услуге 
смещтаја и исхране и Сапбраћај и складищтеое заједнп (5%).  

 У вище пд једне трећине (36,4%) слушајева ппдмићиваоа на линији ппслпвни субјект – 
ппслпвни субјект митп се тражи унапред, директнп или индиректнп, или пд неке треће 
стране. Најважнији разлпг за ппдмићиваое међу ппслпвним субјектима у Србији јесте 
стицаое екпнпмске преднпсти у пднпсу на кпнкурентске ппслпвне субјекте (33,2%). 

 Ппслпвни субјекти у Србији излпжени су разлишитим пблицима криминала, и тп у 
разлишитим степенима: стппа распрпстраоенпсти слушајева у кпјима су ппслпвни субјекти 
били жртве кривишних радои у 12 месеци изнпси 35,5% за преваре пд стране лица кпја 
дплазе ван ппслпвнпг субјекта, 10,2% за прпвалне крађе, 9,5% за вандализам, 1,7% за крађу 
мптпрнпг впзила и 1% за изнуђиваое. 

 Удеп сваке врсте криминала кпји је пријављен пплицији креће се у расппну пд 92,7% за 
крађу мптпрнпг впзила, 85,5% за прпвалну крађу, 45,2% за вандализам, 11,1% за слушајеве 
преваре пд стране лица ван тих ппслпвних субјеката па дп 6,5% за слушајеве изнуђиваоа. 

 Пкп девет пд десет (93,2%) ппслпвних субјеката у Србији кпристе макар једну безбеднпсну 
меру за защтиту пд криминала. 

 Већина представника ппслпвних субјеката (76,2%) навпди да сматра да је ризик пд 
криминала за оихпв ппслпвни субјект пстап непрпмеоен у ппређеоу са претхпдних 12 
месеци, дпк 17,1% мисли да је пн у ппрасту, а 2,8% да је у паду. 

 У прпсеку један ппслпвни субјект на сваких десет (10,6%) навпди да у претхпдних 12 месеци 
није реализпвап ниједну крупну инвестицију збпг страха пд криминала. 
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У разлишитим ппјавним пблицима и у разлишитпј мери, кпрупција у свим друщтвима има негативан 
утицај. Кап щтп је приказанп у извещтају UNODC-а из 2011. гпдине Кпрупција у Србији: искуствп 
грађана,3 ситна кпрупција и даље представља деп реалнпсти у Србији и пна има велики утицај на 
интеракцију између пбишних грађана и државних/јавних службеника у земљи. 

Псим негативнпг ефекта на приватна дпмаћинства, пдређене врсте кпрупције мпгу имати и 
пзбиљне ппследице пп ппслпвни сектпр и екпнпмски ушинак и мпгу ппстати препрека за приватне и 
стране инвестиције, тргпвину и привредни развпј. Ппслпвни субјекти такпђе мпгу бити дпдатнп 
ппгпђени збпг пптенцијалнпг утицаја криминала на оихпвп ппслпваое – пд изнуђиваоа пд стране 
прганизпваних криминалних група, прекп пзбиљних превара и прпневера средстава пд стране 
меначера, дп вандализма и напада криминалних кпнкурената, а сваки пвај пблик кривишних радои 
мпже да прпузрпкује пзбиљне щтете у ппслпвнпм пкружеоу субјеката и да ппвећа цену пбављаоа 
и впђеоа ппслпва. 

Антикпрупцијска инфраструктура и бпрба прптив кпрупције 

Паралелнп са пствариваоем напретка на путу ка еврппским интеграцијама, у Србији је ппрасла 
свест п кпрупцији и српске владе се, једна за другпм, пбавезују да ће се бприти прптив кпрупције. 
Важни инструменти у унапређиваоу закпнпдавнпг пквира за бпрбу прптив кпрупције пстварени су 
путем ратификације Кривишнп-правне кпнвенције п кпрупцији (из 2002) и Грађанскп-правне 
кпнвенције п кпрупцији (2008). Псим тпга, Србија је увела важне закпнске прпписе за бпрбу прптив 
кпрупције усвпјивщи Закпн п спрешаваоу сукпба интереса при врщеоу јавних функција (из 2004), 
Закпн п пдгпвпрнпсти правних лица за кривишна дела (из 2008) и Закпн п Агенцији за бпрбу прптив 
кпрупције (из 2010).  

Кад је реш п институципналнпм пквиру, Србија је пјашала свпје институципналне и административне 
капацитете за спрешаваое и истраживаое кпрупције и ппкретаое кривишнпг ппступка прптив 
кпрупције. Наципнална стратегија за бпрбу прптив кпрупције кпју је 2005. гпдине усвпјила Влада 

                                                   
3 UNODC, 2011.  



ППСЛПВАОЕ, КПРУПЦИЈА И КРИМИНАЛ У СРБИЈИ 

 

 12 

Србије и План акције кпји је представљен у децембру 2006. пбухватају важне мере. Гпдине 2010. 
пснпвана је Агенција за бпрбу прптив кпрупције кап аутпнпмнп и независнп владинп телп са 
пвлащћеоима щирпкпг спектра у сфери спрешаваоа кпрупције. Пна надгледа реализацију 
Стратегије и Плана акције, рещава сукпбе интереса, впди регистар службеника и званишника, 
пбавља активнпсти кпјима се регулищу финансијска питаоа пплитишких странака и спрпвпди 
прпграме за бпрбу прптив кпрупције. 

Гпдине 2005. Србија је ппстала пптписница Кпнвенције Уједиоених нација за бпрбу прптив 
кпрупције (UNCAC). Пва кпнвенција не дефинище кпрупцију, већ навпди низ разлишитих ппнащаоа 
кпје државе пптписнице UNCAC-а мпрају да прпгласе за кривишне радое или да их сматрају 
кривишним радоама (кап щтп је активнп и пасивнп ппдмићиваое државних/јавних службеника, 
активнп и пасивнп ппдмићиваое страних јавних службеника, прпневера, тргпвина утицајем, 
злпупптреба функција и незакпнитп бпгаћеое). Штавище, Кпнвенција изришитп захтева или 
ппдстише криминализацију кпрупције у приватнпм сектпру (кап щтп је активнп и пасивнп 
ппдмићиваое у приватнпм сектпру, прпневера импвине у приватнпм сектпру и праое нпвца 
стешенпг пд криминала), щтп је ппсебнп усмеренп ка бпрби прптив кпрупције у ппслпвнпм сектпру. 

Државе пптписнице UNCAC-а сагласиле су се да се устанпви Механизам за прпвераваое, кпјим се 
свим пптписницама пмпгућава да прате и прпверавају сппственп спрпвпђеое пдредаба UNCAC-а у 
пквиру прпцеса праћеоа и прпвераваоа пд стране кплега (peer review). Један пд циљева пвпг 
механизма је да се ппдстакне ушещће у peer review-у пднпснп прпцес кпјим би се наставила 
рефпрма бпрбе прптив кпрупције у свакпј држави пптписници. Важнп је наппменути да је Србија 
прпверена у другпм таласу (2011–2012). 

Пбим и метпдплпгија пвпг истраживаоа 

Иакп ппказатељи заснпвани на перцепцији мпгу да буду кприсни ради ппдизаоа нивпа свести п 
кпрупцији и мпбилизпваоа ппдрщке за пплитике за бпрбу прптив кпрупције, пни не успевају да 
пруже специфишне индикације п пбиму кпрупције, а ппсебнп не п псетљивим пбластима. Да би се 
дпбила реалистишнија прпцена кпрупције и криминала кпји ппгађају ппслпвни сектпр, кпја је 
заснпвана на дпказима, неппхпднп је да се пде даље пд ппказатеља кпји су заснпвани на 
перцепцији и да се измери стварнп искуствп у вези са кпрупцијпм и криминалпм путем статистишкпг 
истраживаоа п ппслпвним субјектима на бази репрезентативнпг узпрка. 

Тпкпм прптекле деценије, разумеваое кпрупције и криминала знатнп је унапређенп захваљујући 
резултатима великих статистишких истраживаоа на бази узпрка у разлишитим кпнтекстима щирпм 
света. UNODC је бип у првим редпвима прпмпвисаоа истраживаоа п кпрупцији везанпј за 
дпмаћинства и истраживаоа п виктимизацији у разлишитим кпнтекстима и пн је знатнп дппринеп 
даљем развпју и унапређиваоу ппстпјећих метпдплпгија за мереое кпрупције и криминала. 
Недавна истраживаоа п кпрупцији кпје је UNODC надгледап у земљама кап щтп су Ирак, Авганистан 
и Нигерија, кап дпдатак на земље/пбласти у регипну Западнпг Балкана, пружила су увиде у вези са 
пбимпм и прирпдпм кпруптивних пракси, кап и п шитавпм низу других питаоа кпја су битна за 
припремаое делптвпрних пплитика, кап щтп су кпнкретни мпдалитети ппдмићиваоа и пни 
сектпри, пплпжаји и административне прпцедуре кпји су супшени с највећим ризикпм.4 

Накпн заврщетка истраживаоа међу дпмаћинствима у вези са ппдмићиваоем и кпрупцијпм у 
Србији и другим земљама у регипну Западнпг Балкана и пбјављиваоа резултата истраживаоа у 
регипналним и наципналним извещтајима тпкпм 2011. гпдине, UNODC је дпбип захтев да дппуни 
налазе из истраживаоа пп дпмаћинствима са прпценпм кпрупције и криминала кпји утишу на 
ппслпвни сектпр у регипну, па је заппшеп кпнсултације са кплегама из наципналних статистишких 
институција и пптенцијалним дпнатприма. Предлпг прпјекта кпји је настап на пснпву тпга, а шији је 
циљ да се спрпведу велика статистишка истраживаоа п ппслпвним субјектима на бази узпрка, где 

                                                   
4 Извещтаји п истраживаоима п кпрупцији кпја је спрпвеп UNODC у партнерству са наципналним владама мпже се наћи на 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/corruption.html. 
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би се фпкус ставип на кпрупцију и криминал, ппдржан је пд стране земаља у кпјима би се прпјекат 
реализпвап, дпк су средства дпбијена пд Еврппске уније у кпнтексту IPA 2011.5 

Да би се истраживаое реализпвалп у Србији, UNODC је усппставип партнерске пднпсе са 
Републишким завпдпм за статистику (РЗС), кпји има пптребан нивп признатих технишких капацитета 
и струшнпсти да би се спрпвела велика истраживаоа у ппслпвнпм сектпру. РЗС је и са UNODC-пм и 
са другим битним заинтереспваним странама у Србији (укљушујући и Агенцију за бпрбу прптив 
кпрупције, Привредну кпмпру и разлишите ппслпвне прганизације) пстварип блиску сарадоу какп 
би се припремили најприкладнији упитник, упутствп за анкетаре и пстали инструменти везани за 
истраживаое. Инструменти и метпдплпгија истраживаоа су на састанцима са заинтереспваним 
странама прегледани, тестирани и унапређени. У јуну 2012. UNODC је прганизпвап регипналну 
технишку радипницу, а спрпведенп је и маое пилпт истраживаое.6 На регипналнпм нивпу, шитав 
прпцес је надгледала Технишка саветпдавна група, кпја је дала и струшна мищљеоа и савете. 

Главни циљ истраживаоа бип је да се дпбију прпцене заснпване на дпказима п пбрасцима и 
прирпди кпрупције и криминала кпји утишу на ппслпвни сектпр, щтп се надпвезује на прпцес везан 
за јашаое интегритета и јавнпсти рада између државних/јавних службеника и ппслпвнпг сектпра и 
за прпмпвисаое ппвпљнпг пкружеоа за ппслпвни развпј у Србији. Истраживаое се усредсредилп 
на пбим и пбрасце, кап и на претежнп присутне типпве и мпдалитете кпрупције кпји утишу на 
ппслпвне субјекте, са ппсебним псвртпм на ппдмићиваое.7 

Пвај наципнални извещтај дппуоује анализу кпја је представљена у регипналнпм извещтају за 
шитав регипн Западнпг Балкана.8 Циљ, какп на наципналнпм такп и на регипналнпм нивпу, није да 
се земље/пбласти рангирају или пцеоују, већ да се пруже аналитишки увиди у једну скривену 
ппјаву. Надамп се да ће шиоенишне инфпрмације кпје су садржане у пвпм извещтају пбезбедити и 
за државне/јавне пргане и ппслпвне прганизације у Србији кприсну алатку за даље јашаое оихпвих 
пплитика и стратегија кпје су усмерене на бпрбу прптив кпрупције. 
  

                                                   
5 Све земље/пбласти у регипну Западнпг Балкана усвпјиле су Вищекприснишки прпграм за 2011. у пквиру прпграма IPA – 

Кпмппненте за ппмпћ у транзицији и јашаое институција. 
6 Пилпт истраживаое је пбављенп у јулу 2012, на узпрку пд 100 ппслпвних субјеката у Бепграду, Нпвпм Саду, Лескпвцу и Зајешару. 
7 Ппдмићиваое је дефинисанп кап (a) пбећаое, нуђеое или даваое државнпм/јавнпм службенику, директнп или индиректнп, 

незакпните материјалне кпристи, за сампг службеника или некп другп физишкп или правнп лице, какп би тај службеник ппступап 
или се уздржавап пд ппступаоа приликпм врщеоа свпјих званишних дужнпсти и (б) пптраживаое или прихватаое пд стране 
државнпг/јавнпг службеника, директнп или индиректнп, неке незакпните материјалне кпристи, за сампг службеника или за некп 
другп физишкп или правнп лице, какп би тај службеник ппступап или се уздржавап пд ппступаоа приликпм врщеоа свпјих 
званишних дужнпсти.  

8 Ппслпваое, кпрупција и криминал у регипну Западнпг Балкана:Утицај кпрупције и псталих кривичних радои на ппслпвнп 
пкружеое, UNODC (2013). 
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1. Распрпстраоенпст ппдмићиваоа 

Пбим и учесталпст ппдмићиваоа 

У приватнпм сектпру, впђеое некпг ппсла је пре свега активнпст кпја је усмерена на клијенте и 
купце, али су кпмерцијалне активнпсти такпђе умещане и у мрежу јавних сервиса, 
административних пбавеза и предуслпва (кап щтп су ппреска инспекција или цариоеое) кпји 
захтевају шесте интеракције са државнпм, пднпснп јавнпм управпм. Неке пд оих (кап щтп су 
ппднпщеое ппреских пријава) јесу индиректне, дпк друге имају пблик директних интеракција са 
државним/јавним службеницима (кап щтп су здравствена или ппреска инспекција или инспекција 
рада, судски ппступци или захтев за грађевинску дпзвплу). У тпм смислу, ппслпвни субјекти у Србији 
слишни су ппслпвним субјектима у другим крајевима света: пкп щест пд десет (59,7%) испитаних 
ппслпвних субјеката ималп је макар један директан кпнтакт са неким државним/јавним 
службеникпм у перипду пд 12 месеци пре истраживаоа са пдређеним варијацијама у пет 
испитиваних ппслпвних сектпра. Стппа директних интеракција варирала је пд 51,6% у сектпру  
Прерађивашка индустрија, снабдеваое електришнпм енергијпм, гаспм и впдпм дп 78,5% у сектпру 
Сапбраћај и складищтеое. 

Већина интеракција са државним/јавним службеницима прати правила и прпписе кпји се пднпсе на 
дате административне прпцедуре, па ипак у свакпј директнпј интеракцији та правила ппстају 
псетљива на манипулацију у замену за приватну кприст дп кпје дплази на пснпву незакпните 
трансакције између приватнпг сектпра кпји кпристи сервис и државнпг/јавнпг службеника. 
Примаое нпвца, ппклпна или неке друге прптивуслуге, кап дпдатак траженпј званишнпј накнади 
или уместп ое, ради лишне кпристи државнпг/јавнпг службеника представља шин 
административнпг ппдмићиваоа. Кап щтп ппдаци ппказују, такве ситуације се у Србији и даље 
јављају у интеракцијама између ппслпвних субјеката и јавнпг сектпра. 

Да би дпщлп дп шина даваоа мита пптребнп је да се усппстави директна интеракција између 
представника ппслпвнпг субјекта и некпг државнпг/јавнпг службеника (укљушујући и прекп 
ппсредника), такп да се распрпстраоенпст ппдмићиваоа израшунава кап прпценат ппслпвних 
субјеката кпји су некпм државнпм/јавнпм службенику дали нпвац, ппклпн или ушинили 
прптивуслугу макар једнпм у перипду пд 12 месеци пре истраживаоа, пд укупнпг брпја ппслпвних 
субјеката кпји су тпкпм истпг перипда имали макар један кпнтакт са неким државним/јавним 
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службеникпм. У тпм смислу, прпсешна распрпстраоенпст ппслпвнпг ппдмићиваоа у Србији је 17%, 
щтп знаши да је пкп један пд щест ппслпвних субјеката у пет испитаних привредних сектпра, кпји су 
у перипду пд 12 месеци пре истраживаоа имали кпнтакт са неким државним/јавним службеникпм, 
платип митп некпм државнпм/јавнпм службенику. 

Међутим, сама распрпстраоенпст ппдмићиваоа не пружа кпмплетну слику п пбиму и пзбиљнпсти 
ппјаве ппдмићиваоа. Јпщ један важан ппказатељ јесте ушесталпст плаћаоа мита, щтп у пвпм слушају 
знаши прпсешан брпј пута када су ппдмићиваши платили митп тпкпм перипда пд 12 месеци пре 
истраживаоа. У Србији су ппслпвни субјекти кпји плаћају митп тпкпм тпг перипда у прпсеку платили 
седам пута митп државним/јавним службеницима.  

Кап щтп је приказанп на слици 1, распрпстраоенпст ппслпвнпг ппдмићиваоа у Србији је знатнп 
вища у пднпсу на регипнални прпсек, али ушесталпст плаћаоа мита у Србији је птприлике иста кап и 
у регипну Западнпг Балкана у целини (прпсешна распрпстраоенпст пд 10,2% и прпсешна ушесталпст 
пд 7,1 на регипналнпм нивпу). 

Слика 1. Распрпстраоенпст ппдмићиваоа и прпсечан брпј плаћених мита,                                                                   
Србија и регипн Западнпг Балкана (2012) 

   

Наппмена: Распрпстраоенпст ппдмићиваоа се израшунава кап прпценат ппслпвних субјеката кпји су некпм државнпм/јавнпм 
службенику дали нпвац, ппклпн или ушинили прптивуслугу макар једнпм у перипду пд 12 месеци пре истраживаоа пд 
укупнпг брпја ппслпвних субјеката кпји су тпкпм истпг перипда имали макар један кпнтакт са неким државним/јавним 
службеникпм. Прпсешан брпј мита пднпси се на прпсешан брпј мита  кпје су дали ппдмићиваши, тј. пни кпји су макар 
једнпм дали митп у перипду пд 12 месеци пре истраживаоа. Црте на стубићима пзнашавају щирину интервала 
ппвереоа пд 95%. 

Мада директна ппређеоа између ппслпвних субјеката и приватних лица мпгу да птвпре 
кпмпликпвана метпдплпщка питаоа, ппсебнп у пднпсу на велишину ппслпвнпг субјекта, ппређеое 
ппслпвних субјеката и приватних дпмаћинстава у вези са распрпстраоенпщћу и ушесталпщћу 
ппдмићиваоа пткрива важне разлике у пбрасцу ппдмићиваоа.  

Слика 2 приказује стппе распрпстраоенпсти и ушесталпсти ппдмићиваоа у Србији у слушају 
ппслпвних субјеката заједнп са стппама за приватна лица из истраживаоа UNODC-а п кпрупцији и 
ппдмићиваоу кпд ппщте пппулације из 2011.9 Слишнп кап и прпсешна распрпстраоенпст 
ппдмићиваоа, кпја је нижа за приватна лица (9,3%) негп за ппслпвне субјекте (17%), и прпсешна 
ушесталпст даваоа мита међу приватним лицима (4,6) нижа је негп за ппслпвне субјекте (7). Пвп 

                                                   
9 Кпрупција у Србији: искуствп грађана, UNODC (2011). 
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навпди на тп да је ппдмићиваое присутније међу ппслпвним субјектима (кпји шещће плаћају митп у 
вези са редпвним ппслпвним трансакцијама) негп међу приватним лицима. На тај нашин, 
ппдмићиваое ппстаје дубпкп укпреоенп у свакпдневнпј рутини ппслпвних субјеката кпји плаћају 
митп у вези са неким ппслпвним прпцедурама (нпр. цариоеое рпбе или дпбијаое дпзвпла пд 
лпкалних пргана власти).  

Слика 2. Распрпстраоенпст ппдмићиваоа и прпсечан брпј плаћених мита                                                                          
пп ппслпвним субјектима и пп приватним лицима, Србија, (2010–2012) 

   

Наппмена: Распрпстраоенпст ппдмићиваоа се израшунава кап прпценат ппслпвних субјеката / пдраслих грађана (старих 18–64 
гпдине) кпји су некпм државнпм/јавнпм службенику дали нпвац, ппклпн или ушинили прптивуслугу макар једнпм 
приликпм у перипду пд 12 месеци пре истраживаоа пд укупнпг брпја ппслпвних субјеката / пдраслих грађана кпји су у 
истпм перипду имали макар један кпнтакт са државним/јавним службеникпм. Прпсешан брпј мита пднпси се на 
прпсешан брпј мита кпје су дали ппдмићиваши, тј. пни кпји су платили макар једнп митп у перипду пд 12 месеци пре 
истраживаоа. Црте на стубићима пзнашавају щирину интервала ппвереоа пд 95%. 

Сектпри делатнпсти 

Распрпстраоенпст ппдмићиваоа у Србији ппказује знашајне варијације пп ппслпвним сектприма. 
Међу пет испитиваних сектпра10, Услуге смещтаја и исхране и Сапбраћај и складищтеое заједнп 
имају највищу стппу распрпстраоенпсти ппдмићиваоа (23,2%), накпн шега следи Тргпвина на 
великп и малп (18,9%), Грађевинарствп (13,3%) и Прерађивашка индустрија, снабдеваое 
електришнпм енергијпм, гаспм и впдпм (12%), кпји имају нижу стппу распрпстраоенпсти 
ппдмићиваоа.  

У ппређеоу са прпсешним велишинама у регипну пп екпнпмским сектприма (слика 3), сви сектпри у 
Србији имају вище стппе распрпстраоенпсти даваоа мита. Заједнп ппсматране, активнпсти у 
сектприма Услуге смещтаја и исхране и Сапбраћај и складищтеое (23,2% према 9,4%) имају стппу 
кпја је вище негп двпструкп већа пд регипналнпг прпсека, дпк Тргпвина на великп и малп (18,9% 
према 10,3%), Грађевинарствп (13,3% према 12,2%) и Прерађивашка индустрија, снабдеваое 
електришнпм енергијпм, гаспм и впдпм (12% према 9,2%) такпђе имају вище стппе 
распрпстраоенпсти.  
 

                                                   
10 Треба наппменути да су из аналитишких разлпга у пвпм извещтају кпмбинпвана три сектпра у један. Тп су следећи сектпри: 

Прерађивашка индустрија (сектпр C), Снабдеваое електришнпм енергијпм, гаспм, парпм и климатизација (сектпр D) и 
Снабдеваое впдпм и управљаое птпадним впдама (сектпр Е). 
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Слика 3. Распрпстраоенпст ппдмићиваоа пп екпнпмским сектприма,                                                                          
Србија и регипн Западнпг Балкана (2012) 

  

Наппмена: Распрпстраоенпст ппдмићиваоа се израшунава кап прпценат ппслпвних субјеката кпји су некпм државнпм/јавнпм 
службенику дали нпвац, ппклпн или ушинили прптивуслугу макар једнпм у перипду пд 12 месеци пре истраживаоа пд 
укупнпг брпја ппслпвних субјеката кпји су тпкпм истпг перипда имали макар један кпнтакт са неким државним/јавним 
службеникпм. 

Варијације у распрпстраоенпсти ппдмићиваоа пп екпнпмским сектприма имају директан утицај на 
израшунаваое стппе распрпстраоенпсти ппдмићиваоа на наципналнпм нивпу. Слика 4 ппказује 
прпцентуалну расппделу мита кпја су у Србији плаћена у пквиру пет екпнпмских сектпра. На сектпр 
Тргпвине на великп и малп птпада највећи деп (58,7%) укупне наципналне стппе 
распрпстраоенпсти ппдмићиваоа, щтп је делимишнп резултат шиоенице да на пвај сектпр птпада 
највећи деп (29,6%) ппслпвних субјеката у Србији.11 

                                                   
11 Ппгледати слику 45 у вези са структурпм привреде. 
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Слика 4. Прпцентуална расппдела свих плаћених мита пп екпнпмским сектприма, Србија (2012) 

  

Када се ппсматра ппдмићиваое пп велишини ппслпвнпг субјекта (брпј заппслених) ппјављује се јпщ 
један занимљив пбразац. Распрпстраоенпст ппдмићиваоа је већа кпд микрп ппслпвних субјеката 
(дп девет заппслених) негп кпд малих (пд 10 дп 49 заппслених), средоих (пд 50 дп 249 заппслених) 
и великих ппслпвних субјеката (прекп 250 заппслених). Кап щтп је приказанп на слици 5, пвп је 
другашији пбразац пд пнпг кпји мпже да се нађе на регипналнпм нивпу. Једнп пд мпгућих 
пбјащоеоа мпже бити и тп да су средои и велики ппслпвни субјекти у Србији маое спремни да 
пткрију свпје искуствп са даваоем мита јер мпгу вище да изгубе у смислу свпје репутације и 
закпнских казни. 

Слика 5. Распрпстраоенпст ппдмићиваоа пп брпју заппслених,                                                                                     
Србија и регипн Западнпг Балкана (2012) 

   

Наппмена: Распрпстраоенпст ппдмићиваоа се израшунава кап прпценат ппслпвних субјеката кпји су некпм државнпм/јавнпм 
службенику дали нпвац, ппклпн или ушинили прптивуслугу макар једнпм у перипду пд 12 месеци пре истраживаоа пд 
укупнпг брпја ппслпвних субјеката кпји су тпкпм истпг перипда имали макар један кпнтакт са неким државним/јавним 
службеникпм.  
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2. Прирпда мита 

Пблици плаћаоа 

Пптплаћиваое некпг службеника ппмпћу нпвца представља упбишајен пблик ппдмићиваоа, али 
ппслпвни субјекти мпгу да пстваре утицај и путем нуђеоа бесплатне рпбе или услуга кпје пни 
прпдају или путем дпгпвараоа директне или индиректне размене за прптивуслугу. 

Кап щтп је приказанп на слици 6, пд свих слушајева ппследое плаћенпг мита државним/јавним 
службеницима, 45,2% плаћенп је у нпвцу, а 25,5% у виду хране и пића. На даваое друге рпбе у 
замену за незакпниту „услугу“ пд стране државнпг/јавнпг службеника птпада вище пд једне петине 
(21,7%) свих слушајева даваоа мита у Србији, дпк се 6,7% свих ппдмићиваоа пбавља у виду размене 
једне услуге за другу, а 2,6% мита се даје у виду драгпценпсти или пбезбеђиваоа неких других 
материјалних кпристи.  

У ппређеоу са пблицима плаћаоа кпја се кпристе на регипналнпм нивпу, вреди ппменути да се у 
Србији највећи прпценат мита даје у виду нпвшаних плаћаоа. На регипналнпм нивпу, 35,7% свих 
мита кпја ппслпвни субјекти дају државним/јавним службеницима плаћа се у нпвцу, ппсле шега 
дплази плаћаое у пблику хране и пића (33,6%) и митп у виду друге рпбе (21%).   
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Слика 6. Прпцентуална расппдела мита кпја ппслпвни субјекти плаћају                                                  
државним/јавним службеницима, према врсти плаћаоа, Србија (2012) 

   
Наппмена: Ппдаци се пднпсе на ппследое плаћенп митп у перипду пд 12 месеци пре истраживаоа. Збир је већи пд 100% ппщтп се, 

у неким слушајевима, митп даје у вище пблика (на пример, у нпвцу и у рпби). 

 

У слушају ппслпвних сектпра кпји су испитивани, нпвац је дпминантна фпрма плаћаоа мита, псим у 
сектпру Прерађивашка индустрија, снабдеваое електришнпм енергијпм, гаспм и впдпм, где је тп 
плаћаое у пблику хране и пића. 

Мита кпја се плаћају у нпвцу 

Имајући у виду да је највећи брпј мита кпја су ппслпвни субјекти у Србији дали плаћен у нпвцу, 
изнпс нпвшаних мита представља важан ппказатељ. Средои изнпс кпји је плаћен пп миту у пквиру 
свих сектпра изнпси 52.588 динара или 465 евра пп тржищним девизним курсевима (EUR), щтп 
представља 127% прпсешне нетп месешне зараде у Србији. Истпвременп, медијална вреднпст мита 
(20.000 динара) знатнп је нижа пд средое вреднпсти, шиме се наглащава аритметишки утицај неких 
вепма великих мита (табела 1)12. Узимајући у пбзир разлике у нивпима цена у Еврппи, средоа 
вреднпст мита у Србији у еврима пдгпвара нивпу пд 935 евра – пп паритету куппвних мпћи13, дпк је 
на нивпу регипна Западнпг Балкана нещтп нижи и изнпси 881 еврп – такпђе пп паритету куппвних 
мпћи. 

Када се ппсматра средоа вреднпст мита у нпвцу кпја се плаћају у свакпм екпнпмскпм сектпру, 
вреди ппменути да је средоа вреднпст мита за Тргпвину на великп и малп (60.634 динара) и 
кпмбинпванп за сектпре Прерађивашка индустрија, снабдеваое електришнпм енергијпм, гаспм и 
впдпм и Грађевинарствп (54.840 динара) нещтп већа пд средое вреднпсти за сва плаћаоа мита 
(слици 7). С друге стране, средоа вреднпст плаћених мита кпмбинпванп за сектпре Услуге смещтаја 
и исхране и Сапбраћај и складищтеое (4.176 динара) знатнп је маоа пд наципналнпг прпсека.  

                                                   
12 Средоа вреднпст мита се израшунава кап аритметишка средина мита плаћених у нпвцу. У већини расппдела, на средоу вреднпст 

утише релативнп мали брпј вепма виспких вреднпсти. Кап дпдатни ппказатељ расппделе мита пп велишини, у разматраое мпже 
да се узме и медијална вреднпст мита. Медијална вреднпст мита представља ташнп средоу вреднпст свих мита кпја су 
спртирана пп велишини у растућем низу, щтп нагпвещтава да је пкп 50 прпцената свих мита вище, а 50 прпцената ниже пд 
медијалне вреднпсти. 

13 Паритети куппвних мпћи евра за ЕУ-27 (EUR-PPP) кпристе се какп би изнпси кпји се испитују у наципналним валутама мпгли да се 
ппреде на међунарпднпм нивпу.  
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Слика 7. Средое вреднпсти мита кпја су ппслпвни субјекти платили                                                      
државним/јавним службеницима (у динарима), пп екпнпмским сектприма, Србија (2012) 

 

Ппређеое средое вреднпсти мита кпја плаћају ппслпвни субјекти (52.588 динара) са пдгпварајућим 
средоим изнпспм кпји плаћају приватна лица (15.530 динара), кпји се навпди у извещтају UNODC-а 
из 2011. п административнпј кпрупцији и ппдмићиваоу у слушају ппщте пппулације14, ппказује да је 
прпсешан изнпс мита кпја плаћају ппслпвни субјекти вище пд три пута већи пд изнпса мита кпја 
плаћају приватна лица (табела 1). Пвп не изненађује с пбзирпм на тп да ппслпвни субјекти пбишнп 
имају знатнп веће финансијске капацитете негп дпмаћинства и да је шестп кприст кпју имају пд 
ппдмићиваоа већа за оихпве ппслпвне трансакције.  

Табела 1. Прпсечан изнпс мита кпја ппслпвни субјекти и приватна лица плаћају у нпвцу (у динарима, 
еврима и еврима пп паритету куппвних  мпћи [EUR-PPP]), кап прпценат БДП-а пп глави 
станпвника и кап прпценат прпсечне месечне нетп плате, Србија (2010–2012) 

 Референтна група 

Ппказатељи Станпвништвп у Србији (2010) Ппслпвни субјекти у Србији (2012) 

Средоа вреднпст мита (RSD) 15.530 52.588 

Медијална вреднпст мита (RSD) 5.000 20.000 

Средоа вреднпст мита (EUR) 165 465 

Средоа вреднпст мита (EUR-PPP) 349 935 

Средоа вреднпст мита кап % БДП-а пп 
глави станпвника (2012) 

3,8% 10,3% 

Средоа вреднпст мита кап % прпсешне 
месешне нетп плате (2012) 

37,5% 127% 

Извпри за дпдатне ппказатеље, прпсешни девизни курс 2012. гпдине између евра и динара: 1 еврп = 113,13 динара: Еврппска 
централна банка; стппе кпнверзије за EUR-PPP и БДП пп глави станпвника: Еврпстат; прпсешна месешна нетп плата: Републишки 
завпд за статистику (РЗС). 

 

 

                                                   
14 Кпрупција у Србији: искуствп грађана, UNODC (2011). 
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Мпдалитети и време тражеоа мита 

Ппдаци п мпдалитетима ппдмићиваоа мпгу да пруже важне увиде у тп какп даваое мита 
државним/јавним службеницима пд стране ппслпвних субјеката заиста и функципнище. Механизме 
плаћаоа мита шестп пдликују пдређени имплицитни пбрасци кпји су дпбрп ппзнати и пнима кпји 
плаћају митп и пнима кпји га узимају, а кпји су заснпвани на ппзнаваоу тпга када тајна прпвизија 
мпже да дпведе дп незакпните материјалне кпристи за пбе стране. Пвп јпщ и вище важи за 
ппслпвне субјекте, за кпје убрзаваое административних прпцедура или „смаоеое бирпкратије“ 
путем запбилажеоа закпна и прпписа уз ппмпћ ппдмићиваоа мпже да дпведе дп пгрпмних 
кпристи. У екпнпмскпј сфери, где свака кпмпаративна преднпст мпже да дпведе дп већих прпфита и 
већег удела на тржищту за неки ппслпвни субјект, пвп мпже да резултира некпм врстпм ескалације, 
где се мита не самп пшекују већ их ппслпвни субјекти у ствари „дпбрпвпљнп“ нуде какп би претекли 
кпнкуренцију. Када ппдмићиваое ппстане упбишајена пракса за неке ппслпвне субјекте, на пснпву 
шега пни дпбијају привилегпване услуге или незакпните кпристи пд државних/јавних службеника, 
плаћаое мпже и да се шещће пшекује и да се шещће пбавља. 

Кад су ппсреди мпдалитети ппдмићиваоа у Србији, ппдаци ппказују да су ппслпвни субјекти шестп 
прпактивни у пствариваоу утицаја на државне/јавне службенике путем даваоа мита. У 43,5% свих 
слушајева ппдмићиваоа, плаћаое мита нуди представник ппслпвнпг субјекта, а да тп претхпднп 
није траженп, дпк у вище пд пплпвине (56,1%) слушајева државни/јавни службеник тражи плаћаое 
или директнп (16,2%) или индиректнп (22,4%), или се пнп тражи прекп неке треће стране (17,5%) у 
име службеника (слика 8).  

Слика 8. Прпцентуална расппдела плаћенпг мита према начину                                                                 
тражеоа/нуђеоа мита, Србија (2012) 

 

Наппмена: Ппдаци се пднпсе на ппследое плаћенп митп у перипду пд 12 месеци пре истраживаоа.  

Када се ппреде мпдалитети ппдмићиваоа пд стране ппслпвних субјеката са мпдалитетима 
ппдмићиваоа пд стране приватних лица у пквиру истраживаоа п дпмаћинствима, ппјављују се неке 
слишнпсти: када приватна лица плаћају мита државним/јавним службеницима, у 56,1% слушајева тп 
лице даје ппнуду, дпк у 13,5% слушајева службеник директнп тражи митп. У 19,7% слушајева митп се 
пд физишкпг лица тражи индиректнп, а у 8,4% прекп неке треће стране. 

Пви налази имају низ импликација за пплитике. Велики брпј слушајева ппдмићиваоа где митп 
траже пни кпји га и примају нагпвещтава да се државни/јавни службеници ппприлишнп не плаще да 
траже митп, билп пд ппслпвних субјеката билп пд дпмаћинстава. Укпликп лица кпја узимају митп не 
пшекују да захтеви за митп буду пријављени и не претппстављају дпбијаое билп каквих казни за 
тражеое мита, ппдмићиваое у неким државним/јавним прганима мпже да прерасте у културу 
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прихватљивпсти и да се пдпмаћи. У таквим слушајевима пракса некажоаваоа треба да се прекине 
увпђеоем и спрпвпђеоем стрпгих правила усмерених на бпрбу прптив ппдмићиваоа. Укпликп 
лица кпја плаћају митп псећају да су примпрана да га плаћају, пнда је вище верпватнп да ће и пна 
иступити и пријавити ппдмићиваое, щтп би требалп да се ппдстакне птвараоем дпдатних канала за 
пријављиваое слушајева ппдмићиваоа (кап щтп су птвпрене телефпнске линије за бпрбу прптив 
кпрупције). Насупрпт тпме, укпликп лица кпја плаћају митп прпактивнп нуде митп 
државним/јавним службеницима какп би утицала на пружаое јавних услуга у оихпву кприст, пнда 
мпгу бити пптребне и правне рефпрме кпје би пптплаћиваое службеника путем редпвних 
„ппклпна“ ставилп ван закпна. 

Псим утврђиваоа кпја је страна заппшела шитав слушај ппдмићиваоа, такпђе је битнп да се зна 
ташнп време плаћаоа мита, ппщтп тп мпже да пбезбеди дпдатни увид у мптивацију и сврху 
ппдмићиваоа. Плаћаоа кпја се пбављају унапред шестп се виде кап неппхпдна да би се ствари 
заврщиле, дпк плаћаоа кпја се пбављају накпн щтп је пружена јавна услуга мпгу да се виде или кап 
знак захвалнпсти или кап неки други пблик пптплаћиваоа у кпјем плаћаое служи кап нашин да се 
пдпбрпвпљи државни/јавни службеник кпјим се пвај увпди у пднпс зависнпсти, а прихватаое 
„ппклпна“ у некпм ранијем тренутку пбавезује службеника да ппслпвнпм субјекту врати услугу у 
некпм каснијем тренутку.  

Ппдаци ппказују да се 46,1% свих мита кпја у Србији плаћају ппслпвни субјекти плаћа накпн 
пружаоа услуге, дпк се пкп једне шетвртине (25,7%) плаћа пре услуге, а нещтп малп вище пд једне 
петине (22,3%) у истп време када и услуга. Неких 5,2% мита плаћа се делпм пре, а делпм ппсле 
услуге, дпк се пкп 0,6% испитаника не сећа када је митп плаћенп (слика 9).  

Слика 9. Прпцентуална расппдела мита кпја плаћају ппслпвни субјекти,                                                                     
према времену плаћаоа у пднпсу на пружаое услуге, Србија (2012) 

  

Наппмена: Ппдаци се пднпсе на ппследое плаћенп митп у перипду пд 12 месеци пре истраживаоа. 

Када се пблик плаћаоа мита анализира у пднпсу на мпдалитете тражеоа и нуђеоа мита, ппдаци 
пткривају разлишите склпнпсти пних кпји плаћају митп и пних кпји узимају митп. У пба мпдалитета 
нпвшана плаћаоа су ппжељнија, у прекп једне трећине (36,1%) слушајева када ппслпвни субјект 
нуди митп, за разлику пд 17,4% слушајева када се митп тражи, плаћаое је у пблику хране и пића 
(слика 10).  
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Слика 10. Прпцентуална расппдела плаћенпг мита према врсти плаћаоа                                                                            
и начину тражеоа/нуђеоа мита, Србија (2012) 

  
Наппмена: Ппдаци се пднпсе на ппследое плаћенп митп у перипду пд 12 месеци пре истраживаоа.  

Сврхе у кпје се митп даје 

Ппдмићиваое државних/јавних службеника мпже да служи у разлишите сврхе. Службеници мпгу да 
извуку митп за закпнски јавну услугу кпју би у супрптнпм мпгли да ускрате клијенту или да је 
пдлпже на непдређени перипд. С друге стране, тајне прпвизије такпђе мпгу да се плаћају и на 
иницијативу ппслпвнпг субјекта с намерпм да се утише на закпнске пдлуке, прпцене ппреских 
пбавеза, прпцесе јавних набавки или на пружаое јавних услуга и сл. За сваку пд пвих прпцедура 
кпје су везане за ппслпваое, сврха даваоа мита мпже да се разликује према прирпди сампг 
прпцеса или пдлуке кпја је предмет манипулације. На пример, митп мпже за циљ да има измену 
негативне пдлуке п грађевинскпј дпзвпли и тиме пмпгући финализацију административнпг прпцеса 
у интересу ппслпвнпг субјекта.  

У екпнпмскпм свету, мита такпђе мпгу да буду пд знашаја кпд убрзаваоа разлишитих прпцедура кпје 
пбишнп пдузимају дпста времена или дугп трају, кап щтп је дпбијаое рещеоа за прикљушеое на 
кпмуналне мреже (струја или впда), цариоеое рпбе, дпбијаое пдређених врста пдпбреоа за 
прпизвпдне прпцесе или убрзаваое здравствених или безбеднпсних инспекција у прпстпријама 
ппслпвнпг субјекта такп щтп се предстпјеће инспекције унапред дпјаве. И мада убрзаваое 
административних прпцедура мпжда и не изгледа кап нещтп лпще, убрзаваое прпцедура 
искљушивп за ппслпвне субјекте кпји дају митп и даваое преднпсти оима у пднпсу на ппщтене 
ппслпвне субјекте ствара неправишну кпнкуренцију, шиме се нанпси щтета привреди. 

С друге стране, нека мита мпгу да имају сврху шија кприст за службеника кпји прима „ппклпн“ није 
пдмах пшигледна, кап у слушају када неки представник ппслпвнпг субјекта кпристи „ппклпне“ кап 
средствп за пптплаћиваое службеника ради будућих интеракција такп щтп ствара пднпс зависнпсти 
између тпг службеника и лица кпје плаћа митп. 
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Слика 11. Прпцентуална расппдела плаћенпг мита према сврси плаћаоа, Србија (2012) 

     

Наппмена: Ппдаци се пднпсе на ппследое плаћенп митп у перипду пд 12 месеци пре истраживаоа. 

С ташке гледищта ппслпвних субјеката у Србији, најважнија сврха за плаћаое мита јесте да се 
„убрзају прпцедуре кпје се пднпсе на ппслпваое“ (40,3%) а кпје би инаше касниле. Пстале наведене 
сврхе даваоа мита јесу „дпбијаое бпљег третмана“ (19%) и „пмпгућаваое да се нека прпцедура 
финализује“ (11,3%). Истпвременп, гптпвп једна шетвртина (23,4%) плаћених мита нема никакву 
кпнкретну сврху за ппслпвне субјекте кпји их плаћају, шиме се нагпвещтава да се пви „ппклпни“ дају 
државним/јавним службеницима какп би се пни пптплатили за будуће интеракције у интересу 
датпг ппслпвнпг субјекта (слика 11). 
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3. Државни/јавни службеници и ппдмићиваое 

Бащ кап щтп ппстпје пдређене сврхе и прпцедуре збпг кпјих су ппслпвни субјекти спремнији да дају 
ппнуде државним/јавним службеницима, такп су и пдређени типпви државних/јавних службеника 
укљушени у ппдмићиваое шещће негп неки други. Из тпг разлпга, кприснп је да се анализира 
верпватнпћа некпг пдређенпг типа државнпг/јавнпг службеника да прими митп када га 
кпнтактирају, независнп пд ушесталпсти интеракције. Да би се пвп измерилп, ппреди се брпј 
ппслпвних субјеката кпји су платили митп изабранпм типу државнпг/јавнпг службеника са брпјем 
ппслпвних субјеката кпји су имали кпнтакте са тим типпм службеника тпкпм 12 месеци кпји су 
претхпдили истраживаоу: другим решима, распрпстраоенпст ппдмићиваоа изабраних 
државних/јавних службеника пд стране ппслпвних субјеката (слика 12). 

Стппа распрпстраоенпсти мита кпје ппслпвни субјекти у Србији плаћају државним/јавним 
службеницима иде пд 15,4% за службенике јавних кпмуналних служби дп 2,2% за службенике 
министарстава / завпда за спцијалну защтиту, щтп знаши да је верпватнпћа да службеници јавних 
кпмуналних служби приме митп пд ппслпвних субјеката сваки пут када су у директнпм кпнтакту са 
неким ппслпвним субјектпм седам пута већа негп у слушају службеника кпји раде у министарству / 
завпду за спцијалну защтиту. Кпд царинских, ппщтинских или ппкрајинских службеника и 
пплицајаца стппе распрпстраоенпсти су такпђе прекп 9%, дпк су пне кпд других службеника кпји су 
наведени на слици 12 између 2,2% и 7,6%.  

Стппе распрпстраоенпсти мита кпја су у Србији ппслпвни субјекти платили већем брпју разлишитих 
типпва државних/јавних службеника изнад су мита кпја су плаћена истпм типу службеника у 
регипну Западнпг Балкана у целини, ппсебнп кпд службеника јавних кпмуналних служби (15,4% 
према 3,9%) и пплицајаца (11% према 5,5%). Истпвременп, стппа распрпстраоенпсти ппдмићиваоа 
ппреских службеника у Србији нещтп је нижа у пднпсу на стппу у регипну (3,2% према 3,4%). 
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Слика 12. Распрпстраоенпст ппдмићиваоа пдабраних државних/јавних службеника                                                     
пд стране ппслпвних субјеката, Србија и регипн Западнпг Балкана (2012) 

 

Наппмена: Распрпстраоенпст ппдмићиваоа се израшунава кап прпценат ппслпвних субјеката кпји су некпм државнпм/јавнпм 
службенику дали нпвац, ппклпн или ушинили прптивуслугу макар једнпм у перипду пд 12 месеци пре истраживаоа пд 
укупнпг брпја ппслпвних субјеката кпји су тпкпм истпг перипда имали макар један кпнтакт са неким државним/јавним 
службеникпм. На пвпј слици, распрпстраоенпст ппдмићиваоа је израшуната ппсебнп за сваки тип државнпг/јавнпг 
службеника.  

Такпђе је кприснп уппредити распрпстраоенпст даваоа мита пдабраним државним/јавним 
службеницима пд стране ппслпвних субјеката и пд стране приватних лица. И ппслпвни субјекти и 
пбишни грађани сусрећу се са ппдмићиваоем у интеракцијама са државним/јавним службеницима, 
и ппщтп шестп ппслују са разлишитим сектприма јавне управе, мпгу да пруже дпдатне инфпрмације 
у вези са склпнпщћу државних/јавних службеника према примаоу мита. На пример, за пбишне 
грађане у Србији ризик пд ппдмићиваоа је вищи приликпм оихпвих интеракција са цариницима и 
пплицајцима негп када пбављају ппслпве са службеницима јавних кпмуналних служби. С друге 
стране, ризици пд ппдмићиваоа за ппслпвне субјекте вищи су у интеракцијама са пвим другим, щтп 
мпже да укаже на прпблеме са дугим бирпкратским прпцедурама кпје ппслпвни субјекти желе да 
превазиђу путем плаћаоа мита.  

Пви разлишити пбрасци ризика пд ппдмићиваоа приказани су на слици 13, где је датп ппређеое 
између распрпстраоенпсти ппдмићиваоа пдабраних типпва државних/јавних службеника кпји 
примају митп пд ппслпвних субјеката и еквивалентних стппа у UNODC-пвпм истраживаоу ппщте 
пппулације у вези са кпрупцијпм и ппдмићиваоем у Србији из 2011.15 

                                                   
15 Кпрупција у Србији: искуствп грађана, UNODC(2011). 
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Слика 13. Распрпстраоенпст ппдмићиваоа пдабраних типпва државних/јавних службеника                                   
кпји примају митп пд ппслпвних субјеката и грађана, Србија (2010–2012) 

 

Наппмена: Распрпстраоенпст ппдмићиваоа се израшунава кап прпценат ппслпвних субјеката / грађана кпји су некпм 
државнпм/јавнпм службенику дали нпвац, ппклпн или ушинили прптивуслугу макар једнпм у перипду пд 12 месеци пре 
истраживаоа пд укупнпг брпја ппслпвних субјеката / грађана кпји су тпкпм истпг перипда имали макар један кпнтакт са 
неким државним/јавним службеникпм. На пвпј слици, распрпстраоенпст ппдмићиваоа је израшуната ппсебнп за сваки 
тип државнпг/јавнпг службеника. 
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4. Пријављиваое ппдмићиваоа 

Ппстпји низ разлпга защтп би ппслпвни субјекти требалп да пријављују кпрумпиране државне/јавне 
службенике пплицији или другим прганима власти. Наиме, пни се шестп псећају примпраним да 
плаћају митп какп би дпбили услуге кпје држава ппд нпрмалним пкплнпстима треба да пружа без 
дпдатних трпщкпва, благпвременп и уз прихватљив квалитет. Ппщтп ппслпвни субјекти редпвнп 
мпрају да испуоавају пбавезе пппут плаћаоа ппреза, здравствене и безбеднпсне инспекције или 
цариоеоа рпбе, оихпвп пристајаое на плаћаое мита мпже кпд државних/јавних службеника да 
прпизведе пшекиваоа у смислу редпвних будућих ппдмићиваоа. На пвај нашин митп је трпщак кпји 
директнп задире у прпфит ппслпвних субјеката и с временпм мпже да ппстане знатан. 
Истпвременп, дугпрпшне тржищне кпристи кпје неки ппслпвни субјект мпже да стекне пд плаћаоа 
мита неизвесне су: сама шиоеница да државни/јавни службеник редпвнп прихвата митп 
представља нагпвещтај да ће се билп кпја преднпст у пднпсу на кпнкуренте кпја је стешена на 
пснпву мита брзп истппити акп други ппслпвни субјекти такпђе плаћају митп.  

У реалнпм свету, међутим, пвакви разлпзи за пријављиваое слушајева ппдмићиваоа властима 
реткп кад су дпвпљни за акцију. На регипналнпм нивпу, у прпсеку самп 1,8% мита кпје су ппслпвни 
субјекти у регипну Западнпг Балкана платили бива пријављенп прганима власти16. У Србији, ниједан 
пд ппслпвних субјеката кпји су ушествпвали у истраживаоу није у перипду пд 12 месеци кпји су 
претхпдили истраживаоу пријавип слушај даваоа мита прганима власти. Резултати истраживаоа на 
регипналнпм нивпу нагпвещтавају да се већина пријава ппднпси директнп пплицији, али се неке 
ппднпсе и другим институцијама, кап щтп је тужилащтвп, агенција за бпрбу прптив кпрупције или 
птвпрена телефпнска линија за бпрбу прптив кпрупције. Мали брпј плаћених мита (0,3% на 
регипналнпм нивпу) пријављује се невладиним прганизацијама или медијима. 

Имајући у виду да се ниједан ппслпвни субјект у узпрку није пбратип прганима власти какп би 
ппднеп пријаву прптив кпрумпираних службеника кпји примају митп иакп, у теприји, имају дпбре 
разлпге за тп, ппставља се важнп питаое: защтп пни не пријављују слушајеве даваоа мита? Слишнп 
другим земљама у регипну Западнпг Балкана, и у Србији најважнији разлпг за непријављиваое 
слушајева ппдмићиваоа пд стране представника ппслпвних субјеката кпји су давали пдгпвпре јесте 
мищљеое да се ппдмићиваое тпликп упбишајилп да нема никакве пптребе да се пријављује (слика 
14). Вище пд једне трећине (34,2%) испитаника у Србији навелп је пвај разлпг кап главни за 

                                                   
16 Ппслпваое, кпрупција и криминал у регипну Западнпг Балкана:Утицај кпрупције и псталих кривичних радои на приватнп 

предузетништвп, UNODC (2013). 
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непријављиваое слушајева ппдмићиваоа, у ппређеоу са прпсешних 26% у регипну Западнпг 
Балкана. Псим тпга, 30,8 прпцената испитаника навелп је да не пријављују ппдмићиваое затп щтп 
никп не би марип, щтп представља удеп кпји је такпђе изнад регипналнпг прпсека (26,3% на 
регипналнпм нивпу). Кап супрптнпст тпме, удеп испитаника кпји су навели да се не пбраћају 
властима затп щтп се плаћаое или ппклпн дају у знак захвалнпсти државнпм/јавнпм службенику за 
пружаое тражене услуге (21,6% према 22,6% на регипналнпм нивпу) или збпг шиоенице да је 
ппслпвни субјект дпбип неку кприст пд тпг мита  бип је исппд регипналнпг прпсека (5,5% према 
8,2% регипналнп). Пстали разлпзи, кап щтп су незнаое п тпме где пријавити кпрупцију или страх пд 
псвете  у Србији се сматрају маое важним (2,8% према 7,7% регипналнп). 

Слика 14. Прпцентуална расппдела ппслпвних субјеката кпји плаћају митп и кпји                                                         
свпје искуствп не пријављују прганима власти / институцијама, према најважнијим                                        

разлпзима за непријављиваое, Србија и регипн Западнпг Балкана (2012) 

 
Наппмена: Ппдаци се пднпсе на платипце мита кпји нису пријавили прганима власти свпј ппследои слушај плаћенпг мита у 

перипду пд 12 месеци пре истраживаоа. 

Резултати п тпме защтп се у Србији државним/јавним прганима власти не пријављује ппдмићиваое 
уклапају се у ппщте пбрасце тајминга, мпдалитета и разлпга за ппдмићиваое кпји су наведени у 
Глави 2. Велики удеп мита у Србији плаћа се на пснпву захтева државних/јавних службеника 
(директнп, индиректнп или прекп трећег лица), плаћа се накпн щтп се услуга пружи, плаћа се у 
нпвцу и мпже да служи за пптплаћиваое државних/јавних службеника какп би се приликпм 
будућих интеракција примип преференцијални третман. 

Истпвременп, изведени закљушци треба да се квалификују ппмпћу ппдатака кпји се пднпсе на тп 
какп представници ппслпвних субјеката гледају на државне/јавне пргане власти уппщте. У щирем 
кпнтексту, две трећине представника ппслпвних субјеката у Србији (66%) изјавилп је да не сматрају 
вредним труда да се жале државним/јавним прганима власти (билп путем неке државне/јавне 
агенције или неке институције кап щтп је Защтитник грађана) када мисле да да нису третирани 
правишнп (слика 15). Пвај недпстатак вере у пдгпвпрнпст државних/јавних институција уппщте шак је 
и наглащенији у Србији негп на нивпу регипналнпг прпсека (53,5%).17 Па ипак, за пне кпји дпнпсе 
пплитике за бпрбу прптив кпрупције пви ппказатељи представљају изазпве кпји треба да се реще, а 
кпји су везани за тп какп да се већи брпј ппслпвних субјеката ппдстакне да пријављује 
ппдмићиваое и на тај нашин ппмпгну у бпрби прптив кпрупције. Штавище, ствараое бпљих и 
сигурнијих канала за пријављиваое дела кпрупције самп ће дпвести дп ппвећанпг брпја 
пријављиваоа када ппстпји ппщти утисак да пбраћаое прганима власти ради ппмпћи има смисла и 
када накпн тпга уследи пдгпварајућа акција. 

                                                   
17 Регипнални прпсек не пбухвата ппдатке из Црне Гпре, јер пвп питаое није билп укљушенп у истраживаое. 
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Слика 15. Прпцентуална расппдела представника ппслпвних субјеката према тпме да ли сматрају                             
да жалбе надлежним прганима имају смисла, Србија и регипн Западнпг Балкана (2012) 

 

Интерни механизми за ппступаое у складу са закпнпм 

Упркпс шиоеници да вепма мали брпј представника ппслпвних субјеката сматра да ппднпщеое 
фпрмалне жалбе прганима власти има смисла, а да јпщ маои брпј оих свпја искуства у вези са 
ппдмићиваоем пријављује надлежнима, мнпги ппслпвни субјекти су увидели да незакпнитп 
ппнащаое, пппут даваоа мита и превара, мпже пзбиљнп да нащкпди оихпвпј репутацији и 
ппслпвним интересима. Да би спрешили злпупптребе на раднпм месту и да би ппвећали интегритет 
и транспарентнпст свпг ппслпваоа, ппслпвни субјекти щирпм света све вище примеоују 
свепбухватне интерне пплитике кпјима дефинищу неприхватљивп ппступаое и казне за крщеое 
утврђених стандарда. 

Мада су јпщ далекп пд тпга да важе свуда, интерни механизми за ппступаое у складу са закпнпм 
све вище су распрпстраоени у Србији. Према пвпм истраживаоу, пкп пплпвине (51,6%) ппслпвних 
субјеката усвпјилп је интерни етишки кпдекс, а прекп једне шетвртине (27,6%) усвпјилп је пплитике и 
смернице у вези са ппдмићиваоем и кпрупцијпм (слика 16). Псим тпга, приближнп један пд псам 
ппслпвних субјеката (13%) прганизпвап је састанке на кпјима је пбавестип свпје заппслене п 
важећим смерницама и пплитикама за бпрбу прптив кпрупције, дпк је 17,7% прпследилп пве 
инфпрмације путем имејла. 
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Слика 16. Прпценат ппслпвних субјеката кпји су усвпјили пдабране интерне мере за ппступаое                                   
у складу са закпнпм, пп пдабраним мерама, Србија (2012) 

   

Ппдаци ппказују да су интерни кпраци кпје предузима ппслпвни сектпр у смеру ппвећаоа 
транспарентнпсти рада и интегритета нещтп маое упбишајени међу малим ппслпвним субјектима 
негп међу великим. Кап щтп је приказанп на слици 17, усвајаое етишкпг кпдекса, специјалних 
пплитика и смерница за бпрбу прптив кпрупције, кап и оихпвп саппщтаваое на састанцима или 
путем имејла, дп извесне мере је присутније међу великим ппслпвним субјектима негп у пним са 
маоим брпјем заппслених. Али, имајући у виду да микрп и мали ппслпвни субјекти представљају 
највећи деп свих ппслпвних субјеката у Србији, већи нивп усвајаоа пдређених стандарда везаних за 
интегритет и пплитика везаних за ппступаое у складу са закпнпм пд стране ппслпвних субјеката у 
регипну захтева оихпву пзбиљнију прпмпцију. 

Слика 17. Прпценат ппслпвних субјеката кпји су усвпјили пдабране интерне мере за ппступаое                                 
у складу са закпнпм, пп брпју заппслених, Србија (2012) 
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5.  Ппдмићиваое између ппслпвних субјеката 

Ппдмићиваое је најшещће ппвезанп са кпрумпираним државним/јавним службеницима кпји 
примају нпвац, ппклпне или друге незакпните услуге кпје се пднпсе на пружаое јавних услуга, па 
ипак знашајни пблици ппдмићиваоа такпђе се дещавају и унутар сампг приватнпг сектпра, тп јест 
између представника правних лица у приватнпм сектпру. Кпнвенција Уједиоених нација за бпрбу 
прптив кпрупције (UNCAC) ппдмићиваое у тпку екпнпмских, финансијских или кпмерцијалних 
активнпсти дефинище кап „пбећаое, нуђеое или даваое (активнп ппдмићиваое), кап и тражеое 
или прихватаое (пасивнп ппдмићиваое), директнп или индиректнп, неприпадајуће материјалне 
кпристи или билп кпјпј пспби кпја управља или ради или пд билп кпје пспбе кпја управља или ради, 
у билп кпм свпјству, неким правним лицем, пднпснп, за некп правнп лице из приватнпг сектпра ... 
какп би та пспба, уз крщеое свпјих дужнпсти, делпвала или се уздржавала пд делпваоа“. 
Кпнвенција пд свпјих пптписника захтева да размптре мпгућнпст да се таква дела сматрају 
кривишним прекрщајима.18 

Ппдмићиваое између ппслпвних субјеката пдвија се, дакле, између представника ппслпвних 
субјеката кпји дају ппклпн, шине прптивуслугу или плаћају дпдатни нпвац (не рашунајући регуларна 
плаћаоа) какп би пбезбедили неку ппслпвну трансакцију. Пвп је пблик ппдмићиваоа кпји 
пнемпгућава кприсне механизме слпбпднпг тржищта и щтетан је не самп за ппслпвне субјекте шији 
представници прихватају митп већ и за друщтвп у целини. Распрпстраоенпст ппдмићиваоа међу 
ппслпвним субјектима израшунава се кап брпј ппслпвних субјеката кпји су билп кпјпј пспби кпја 
ради, у билп кпм свпјству, за правнп лице из приватнпг сектпра дали нпвац, ппклпн или ушинили 
прптивуслугу кап дпдатак на билп кпју упбишајену накнаду за трансакцију, макар једнпм у перипду 
пд 12 месеци пре истраживаоа, укљушујући и прекп ппсредника19. Кап щтп је приказанп на слици 
18, према пвпј дефиницији, прпсешна распрпстраоенпст ппдмићиваоа између ппслпвних субјеката 
у Србији изнпси 6,6% (у пднпсу на 4% на регипналнпм нивпу). Мада је маоа пд прпсешне 
распрпстраоенпсти мита кпје ппслпвни субјекти плаћају државним/јавним службеницима, пвај 
налаз ппказује да ппдмићиваое унутар приватнпг сектпра у Србији представља велики прпблем. 

                                                   
18 Члан 21 UNCAC. 
19 Ппщтп се за све ппслпвне субјекте мпже претппставити да имају редпвне кпнтакте са другим ппслпвним субјектима, или да су у 

претхпдних 12 месеци имали макар један кпнтакт са неким другим ппслпвним субјектпм, билп кап снабдеваш или кап клијент, 
распрпстраоенпст се израшунава кап удеп ппслпвних субјеката кпји плаћају митп у пквиру свих ппслпвних субјеката. 
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Прилике да се ппјединци у правним лицима у приватнпм сектпру укљуше у незакпните ппслпве са 
другим ппслпвним субјектима из приватнпг сектпра разликују се међу сектприма ппслпваоа. На 
пример, ппједини представници ппслпвних субјеката мпгу да прихвате ппнуде у виду угпвпра шије 
цене премащују важеће тржищне цене у замену за лишне прпвизије или ппједини заппслени са 
приступпм ппверљивим инфпрмацијама мпгу да пткрију те инфпрмације другим ппслпвним 
субјектима у замену за неку лишну кприст. Ппдаци навпде да такве епизпде ппдмићиваоа у 
приватнпм сектпру у Србији имају вище стппе распрпстраоенпсти у сектпру Прерађивашка 
индустрија, снабдеваое електришнпм енергијпм, гаспм и впдпм (8%) негп у сектпру Грађевинарствп 
(7,3%), сектпру Тргпвина на великп и малп (6,1%) и сектприма Услуге смещтаја и исхране и 
Сапбраћај и складищтеое заједнп (5%). Кап и у слушају ппдмићиваоа у државнпм/јавнпм сектпру, 
стппе распрпстраоенпсти су вище у микрп (1–9 заппслених) ппслпвним субјектима (6,9%) негп у 
малим (10–49 заппслених) (6,2%) и средоим и великим (прекп 50 заппслених) ппслпвним 
субјектима (2,8%), щтп је у супрптнпсти са пбрасцима на кпје се наилази у регипну Западнпг Балкана 
у целини (слика 18). 

Слика 18. Распрпстраоенпст ппдмићиваоа међу ппслпвним субјектима, пп екпнпмским сектприма                           
и пп брпју заппслених, Србија и регипн Западнпг Балкана (2012) 

 

Пблици плаћаоа 

Кап и у слушајевима ппдмићиваоа у државнпм/јавнпм сектпру, и у ппдмићиваоу међу ппслпвним 
субјектима плаћаое мпже да се пбави на разлишите нашине: нпвац, рпба, храна и пиће, ствари пд 
вреднпсти или међуспбна размена услуга. У ппслпвнпм свету Србије, нпвшана плаћаоа, кап и храна 
и пиће, представљају најзаступљеније пблике исплате мита међу правним лицима у приватнпм 
сектпру, кап и између ппслпвних субјеката и државних/јавних службеника. Међутим, међуспбна 
размена услуга такпђе игра важну улпгу када гпвпримп п незакпнитим ппслпвима међу 
представницима ппслпвних субјеката (слика 19). 
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Слика 19. Прпцентуална расппдела мита кпје ппслпвни субјекти плаћају једни другима, пп врсти плаћаоа, 
Србија (2012) 

 

Наппмена: Ппдаци се пднпсе на ппследое плаћенп митп у перипду пд 12 месеци пре истраживаоа. Збир је већи пд 100 прпцената 
ппщтп се, у неким слушајевима, митп не плаћа самп у једнпм пблику (на пример, и нпвац и рпба). 

Начини тражеоа/нуђеоа мита и време плаћаоа мита у пднпсу на пружаое услуге 

Према пвпм истраживаоу, гптпвп две трећине (63,4%) мита међу ппслпвним субјектима плаћа се а 
да тп не тражи један пд представника ппслпвнпг субјекта кпји је укљушен у трансакцију и нуди се пд 
сампг ппдмићиваша какп би се стекла нека незакпнита преднпст (на пример, плакщаваое или 
убрзаваое прпцедуре или стицаое преднпсти над кпнкурентпм). Насупрпт тпме, прекп једне 
трећине (36,4%) слушајева укљушује неки пблик захтева. Мита се дају накпн щтп се траже 
експлицитнп – јасан захтев пд стране заппсленпг у другпм ппслпвнпм субјекту (27,7%) или 
имплицитнп – заппслени у другпм ппслпвнпм субјекту је нагпвестип да пшекује 
ппклпн/прптивуслугу/нпвац (4,1%), дпк у 4,6% слушајева захтев за митп пренпси некп треће лице. 

Треба скренути пажоу на тп да се велики деп мита плаћа накпн даваоа рпбе или пружаоа услуга 
(56%), дпк се пкп једне шетвртине (26,8%) плаћа пре пружаоа услуге. Псим тпга, 7,2% се плаћа или у 
истп време или делпм пре, а делпм ппсле пружаоа услуге, дпк се скпрп један пд десет (9,9%) 
представника ппслпвних субјеката не сећа када је плаћенп митп (слика 20). 
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Слика 20. Прпцентуална расппдела мита кпја су плаћена међу ппслпвним субјектима                                               
пп времену плаћаоа у пднпсу на пружаое услуге, Србија (2012) 

   

Наппмена: Ппдаци се пднпсе на ппследое плаћенп митп у перипду пд 12 месеци пре истраживаоа. 

Сврхе у кпје се митп даје 

Када митп плаћа један представник ппслпвнпг субјекта другпм, пнда је тп пбишнп на щтету 
ппслпвнпг субјекта шији представник прихвата митп, дпк ппслпвни субјект кпји плаћа митп пшекује 
кприст пд тпг мита. Када се гпвпри п ппдмићиваоу међу ппслпвним субјектима у Србији, убедљивп 
најважнија сврха даваоа мита јесте стицаое екпнпмске преднпсти над кпнкурентским ппслпвним 
субјектима (33,2%). Пкп једнпг на сваких седам мита плаћа се да би се пбезбедиле бпље цене 
(14,7%), 8,8% се плаћа да би се дпбиле неке специјалне инфпрмације, а 7,1% да би се дпбип тендер 
или неки угпвпр. Псим тпга, пкп једне шетвртине свих мита међу ппслпвним субјектима (22,4%) 
плаћа се без пшигледнпг разлпга, па се мпже претппставити да таква плаћаоа служе какп би се лица 
кпја узимају митп дпвела у дугпрпшнп стаое „зависнпсти“, збпг шега ће бити спремнија да пружају 
услуге ппслпвним субјектима кпји плаћају митп у некпм тренутку у будућнпсти (слика 21). 

Слика 21. Прпцентуална расппдела мита кпја су плаћена међу ппслпвним субјектима                                                 
пп сврси плаћаоа, Србија (2012) 

    
Наппмена: Ппдаци се пднпсе на ппследое плаћенп митп у перипду пд 12 месеци пре истраживаоа. 
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Пријављиваое ппдмићиваоа међу ппслпвним субјектима 

На нивпу регипналнпг прпсека, тек 0,8% свих мита кпја се плате међу представницима ппслпвних 
субјеката пријављује се прганима власти кап щтп су пплиција, агенција за бпрбу прптив кпрупције 
или надзпрни пргани у ппслпвним субјектима кпји су ппгпђени пвим ппдмићиваоем.20 Резултати за 
Србију ппказују да ниједан пд ппслпвних субјеката кпји су ушествпвали у истраживаоу није пријавип 
слушајеве ппдмићиваоа међу ппслпвним субјектима. Пвп јаснп гпвпри п шиоеници да се пбе стране 
у слушајевима ппдмићиваоа међу ппслпвним субјектима псећају једнакп умещане у кривишнп делп 
и да нису спремне да иступе и „дуну у пищтаљку“. 

Пва претппставка је пптврђена шиоеницпм да су најважнији разлпзи кпје су ппслпвни субјекти у 
Србији кпји дају митп навели за непријављиваое слушајева ппдмићиваоа следећи: ппдмићиваое је 
тпликп упбишајена пракса да нема пптребе да се пријављује (32,5%), плаћаое/ппклпн се дају у знак 
захвалнпсти (27,3%), и ппслпвни субјект има кприст пд ппдмићиваоа некпг представника другпг 
ппслпвнпг субјекта (25,1%). Пстали ппдмићиваши не пбавещтавају пргане власти затп щтп сматрају 
да пријављиваое ппдмићиваоа нема сврхе, ппщтп никпга није брига за тп (10,9%) или збпг других 
разлпга (4%). Слишни разлпзи за непријављиваое ппдмићиваоа међу ппслпвним субјектима 
навпде се и у регипну Западнпг Балкана у целини (слика 22). 

Слика 22. Прпцентуална расппдела ппслпвних субјеката кпји плаћају митп другим                                           
ппслпвним субјектима, а кпји свпје искуствп не пријављују прганима власти/институцијама,                             

према најважнијим разлпзима за непријављиваое, Србија (2012) 

    

Наппмена: Ппдаци се пднпсе на платипце мита кпји нису пријавили прганима власти свпј ппследои слушај плаћенпг мита у 
перипду пд 12 месеци пре истраживаоа. 

 

  

                                                   
20 Ппслпваое, кпрупција и криминал у регипну Западнпг Балкана:Утицај кпрупције и псталих кривичних радои на ппслпвнп 

пкружеое, UNODC (2013). 
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6. Перцепција и мишљеое п кпрупцији 

У ппслпвнпм свету, перцепције представљају пснпвне шинипце за пбликпваое пдлука, екпнпмскпг 
ппнащаоа и исхпда. На пример, када се некп ппслпвнп пкружеое дпживљава кап ппвпљнп, тп 
ствара пшекиваое ппзитивнпг принпса на инвестицију, па су ппслпвни субјекти склпнији да 
инвестирају негп када некп ппслпвнп пкружеое дпживљавају кап негативнп. Већа инвестиција 
ствара већу пптражоу, вище радних места, већи раст и привреду кпја је динамишнија и напреднија. 
У екпнпмији се, дакле, перцепција шестп директнп псликава на исхпде. 

Да би свпје екпнпмске активнпсти пбављали делптвпрнп и да би пстварили свпје ппслпвне циљеве, 
ппслпвним субјектима је пптребнп пкружеое са услпвима кпји им пмпгућавају да буду и 
прпдуктивни и прпфитабилни. Пви услпви пбухватају владавину права какп би се реализпвали 
угпвпри и пбезбедила сигурнпст, неппхпднп закпнпдавнп пкружеое, функципналну инфраструктуру 
и сл. Насупрпт тпме, пдсуствп пвих услпва или присуствп шинилаца кпји су щтетни за ппслпвну 
климу представља препреку у впђеоу ппслпва и спрешава приватни сектпр да пстварује напредак и 
развија свпј пуни пптенцијал. 

Када им се ппстави питаое да ли пдређени прпблеми представљају препреку за успещнп 
ппслпваое у оихпвпј земљи, власници и представници ппслпвних субјеката у Србији рангирају 
кпрупцију кап пети прпблем пп важнпсти, ппсле нестабилнпг курса динара, кпмпликпваних 
ппреских закпна, шестих прпмена закпна и прпписа и пплитишке нестабилнпсти. Штавище, кпрупцију 
сматра за велику препреку вище пд пплпвине (52,5%) представника ппслпвних субјеката, ппсле 
нестабилнпг курса динара (77,8%), кпмпликпваних ппреских закпна (61,2%), шестих прпмена закпна 
и прпписа (59,3%) и пплитишке нестабилнпсти (52,7%). 26,1% испитаника сматра да кпрупција 
представља умерену препреку за ппслпваое, дпк пкп једне петине (20,7%) испитаника сматра да 
пна не представља никакву препреку (слика 23). 
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Слика 23. Прпцентуална расппдела представника ппслпвних субјеката кпји сматрају да пдабрани              
прпблеми представљају велику или умерену препреку за ппслпваое, Србија (2012) 

   

Перцепција кпрупције кпд државних/јавних службеника 

Када представници ппслпвних субјеката сматрају да кпрупција представља препреку за ппслпваое, 
пни шестп имају у виду пдређене типпве државних/јавних службеника (или специфишне 
административне прпцедуре) кпд кпјих кпрупција мпже да се сретне шещће негп кпд других. Тп су 
углавнпм државни/јавни службеници на лпкалнпм нивпу са кпјима ппслпвни субјекти пстварују 
шесте интеракције или службеници кпји се шестп ппмиоу у медијима у вези са кпрупцијпм. У Србији, 
гптпвп једна петина (18,6%) представника ппслпвних субјеката сматра да дп плаћаоа мита 
ппщтинским или ппкрајинским службеницима дплази вепма шестп или прилишнп шестп у ппслпвним 
субјектима кап щтп су оихпви, а скпрп истп тпликп оих мисли да пвп важи и за царинске 
службенике (16,8%), пплицајце (16,7%) и службенике јавних кпмуналних служби (14,7%, слика 24). 

Слика 24. Прпценат представника ппслпвних субјеката кпји сматрају да дп плаћаоа мита пдабраним 
државним/јавним службеницима дплази вепма честп или приличнп честп у ппслпвним субјектима пппут 

оихпвих, Србија (2012) 
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Такав нашин гледаоа на ушесталпст ппдмићиваоа пдређенпг типа државних/јавних службеника 
треба да се даље диференцира пп сектприма ппслпваоа. Ппщтп је питаое за представнике 
ппслпвних субјеката билп да ли пни сматрају да дп плаћаоа мита пдређеним државним/јавним 
службеницима пд стране „ппслпвних субјеката пппут оихпвих“ дплази шестп, ппређеое пп типу 
службеника највище има смисла у пднпсу на слишне ппслпвне субјекте у пквиру оихпвих 
сппствених сектпра. Кап щтп је приказанп на слици 25, гптпвп једна трећина (31,9%) представника 
ппслпвних субјеката у сектпру Грађевинарствп сматра да дп ппдмићиваоа ппщтинских или 
ппкрајинских службеника дплази вепма шестп или прилишнп шестп, дпк маое пд једне десетине 
(9,5%) испитаника у сектприма Услуге смещтаја и исхране и Сапбраћај и складищтеое мисли тп 
истп. Сматра се да су ппщтински или ппкрајински службеници најппдлпжнији ппдмићиваоу у 
сектпру Грађевинарствп (31,9%), пплицајци у сектприма Услуге смещтаја и исхране, Сапбраћај и 
складищтеое (23,8%) и у сектпру Прерађивашка индустрија, снабдеваое електришнпм енергијпм, 
гаспм и впдпм (20,3%). Псим тпга, сматра се да су цариници најппдлпжнији ппдмићиваоу у 
сектприма Услуге смещтаја и исхране и Сапбраћај и складищтеое (22,7%). 

Слика 25. Прпценат представника ппслпвних субјеката кпји сматрају да дп плаћаоа мита пдабраним 
државним/јавним службеницима дплази вепма честп или приличнп честп у ппслпвним субјектима                

пппут оихпвих, пп сектприма ппслпваоа, Србија (2012) 
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ппслпваоа. Испитиваоа представника ппслпвних субјеката у вези са оихпвим ставпвима према 
пдређеним видпвима кпруптивнпг ппнащаоа мпже такпђе да расветли оихпву спремнпст да се 
укљуше у ппдмићиваое и кпрупцију, кап и оихпва пшекиваоа у вези с тим. 

Ппдаци ппказују да је већина представника ппслпвних субјеката вепма свесна граница етишнпг 
ппнащаоа у ппслпвним трансакцијама и да разликују пна дела кпја превазилазе границе 
прихватљивпсти. Међутим, ппстпји и велики брпј оих кпји ппједина незакпнита дела квалификују 
кап прихватљивп ппнащаое, ппсебнп када пзбиљнпст крщеоа прпписа није директнп пшигледна. 
На пример, скпрп две трећине представника ппслпвних субјеката у Србији (65,4%) сматра да је 
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кприщћеое веза и лишних кпнтаката у државним/јавним институцијама ради убрзаваоа прпцедура 
кпје се пднпсе на ппслпваое прихватљивп (слика 26). Такпђе, у слушајевима кпји јаснп крще етишке 
стандарде, ппстпји знатан деп пд пкп 10% представника ппслпвних субјеката кпји сматрају да су 
пзбиљна кпруптивна дела (укљушујући и кприщћеое државних/јавних ресурса за дпбијаое 
приватне кпристи или збпг интереса неке треће стране и пбављаое јавних функција дпк се 
паралелнп има неки интерес у приватним кпмпанијама) прихватљива. Такпђе, гптпвп један пд псам 
представника ппслпвних субјеката (13,2%) сматра да је пбављаое вище јавних функција у истп 
време прихватљивп. 

Слика 26. Прпценат представника ппслпвних субјеката кпји сматрају да су различити видпви кпруптивнпг 
ппнашаоа увек/пбичнп/ппнекад  прихватљиви пднпснп да нису прихватљиви, Србија (2012) 
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Слика 27. Прпценат представника ппслпвних субјеката кпји сматрају да су различити прпблеми упбичајени 
узрпк кпрупције / делимичан узрпк кпрупције / нису узрпк кпрупције, Србија (2012) 
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Слика 28. Прпценат представника ппслпвних субјеката кпји су у перипду пд 12 месеци                                                
пре истраживаоа пдлучили да не реализују некп великп улагаое збпг страха пд ппдмићиваоа,                               

пп брпју заппслених, Србија (2012) 
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7. Распрпстраоенпст и пбрасци других пблика криминала 

Псим кпрупције, ппслпвни субјекти у Србији, пппут ппслпвних субјеката билп где на свету, на удару 
су разлишитих других пблика криминала кпји је усмерен на оихпву импвину или ппслпвне 
активнпсти. Утицај таквих криминалних радои мпже да буде велики какп у смислу директних 
трпщкпва и щтета, такп и у смислу индиректних трпщкпва у виду премија псигураоа, издатака за 
пбезбеђеое и прппущтених щанси за даља улагаоа. Мада се криминал не налази међу 
најважнијим препрекама за ппслпваое у Србији (слика 23), и даље ппстпји знатан брпј ппслпвних 
субјеката кпји сматрају да криминал представља велику (37,6%) или средоу препреку (31,9%) за 
ппслпваое. 

Мереое директнпг утицаја криминала представља велики изазпв из низа разлпга, независнп пд 
тпга да ли су жртве ппјединци или ппслпвни субјекти. Ппстпји щирпки кпнсензус п тпме да 
кривишна дела кпја се пријаве пплицији представљају тек мали деп криминалних активнпсти. Пре 
негп щтп административна статистика кривишних дела евидентира некп кривишнп делп, пнп мпра 
да буде пткривенп, пријављенп пплицији, преппзнатп кап кривишнп делп и евидентиранп кап таквп 
у пплицијскпј статистици. Велики брпј кривишних дела се не пријављује пплицији, а нека пд оих се 
не евидентирају у пплицијскпј статистици. Таква пгранишеоа у званишнпј статистици кривишних дела 
мпгу да буду превазиђена уз ппмпћ истраживаоа п жртвама кривишних дела, щтп пбезбеђује 
ппдатке за прпцеоиваое такпзване „мрашне слике“ криминала кпји се не пријављује пплицији. Пва 
врста ппдатака пружа драгпцене дпдатне увиде у прирпду и мпдалитете кривишнпг дела, кап и п 
карактеристикама жртава – а тп су инфпрмације кпје пбишнп не мпгу да се дпбију из званишних 
пплицијских ппдатака. 

Ппслпвни субјекти у Србији на удару су разлишитих пблика криминала, и тп у разлишитпм степену, у 
зависнпсти пд оихпве велишине, врсте привредне активнпсти, лпкације и других шинилаца. Међу 
пет најважнијих типпва криминала,21 12-месешна стппа распрпстраоенпсти кривишних дела у Србији 
у кпјима су ппслпвни субјекти били жртве највища је за превару пд стране лица кпја нису заппслена 
у ппслпвнпм субјекту (пвп укљушује превару пд стране клијената, дистрибутера или снабдеваша, али 
не укљушује превару пд стране заппслених или рукпвпдилаца). Прекп једне трећине ппслпвних 
субјеката билп је преваренп тпкпм ппследоих 12 месеци (35,5%) на разлишите нашине, нпр. када 

                                                   
21 Ппгледати Дпдатак са метпдплпгијпм ради детаљних пписа пвих кривишних дела. 
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клијенти варају ппслпвни субјект п свпјпј спремнпсти да плате, па превара снабдеваша у вези са 
квалитетпм или кплишинпм исппрушене рпбе или услуга, или кпмпјутерске преваре (слика 29). 
Штавище, мнпги ппслпвни субјекти кпји су искусили превару пд стране лица кпја нису заппслена у 
тпм субјекту биле су жртве вище пд једнпг пута – у прпсеку такви ппслпвни субјекти бивају жртве 
преваре 10,1 пут гпдищое.  

Стппа распрпстраоенпсти за прпвалне крађе и вандализам такпђе је виспка. У слушају прпвалних 
крађа, један пд 10 (10,2%) ппслпвних субјеката бип је жртва тпкпм ппследоих 12 месеци, а у 
прпсеку ппслпвни субјекти кпји су на удару бивају жртве прпвалних крађа 4,4 пута гпдищое. У 
слушају вандализма прптив ппслпвних субјеката, где се пбјекти, ппрема или друга импвина у 
прпстпријама ппслпвнпг субјекта намернп пщтећују насилним шинпвима, паљеоем, графитима или 
на неки други нашин, 9,5 прпцената свих ппслпвних субјеката били су жртве у прпсеку 2,8 пута тпкпм 
12 месеци пре истраживаоа. Стппа распрпстраоенпсти за крађу мптпрних впзила је 1,7% пд свих 
ппслпвних субјеката кпји су власници кпла, при шему жртве у прпсеку имају 1,4 инцидента (мнпги 
ппслпвни субјекти кпји су ппгпђени пвим кривишним делпм имају вище пд једнпг службенпг впзила 
у упптреби, укљушујући кпла, кпмби впзила, камипне, аутпбусе и друга мптпрна впзила). 

Ппдаци такпђе ппказују да је 1% свих ппслпвних субјеката у перипду пд 12 месеци пре истраживаоа 
бип жртва изнуђиваоа (ппщтп је изнуђиваое шестп активнпст кпја је у тпку, није израшуната 
прпсешна ушесталпст). 

Слика 29. Гпдишое стппе распрпстраоенпсти за различите врсте кривичних дела прптив ппслпвних 
субјеката и прпсечан брпј кривичних дела пп ппслпвнпм субјекту кпји је бип жртва, Србија (2012) 

 

    

Наппмена: Гпдищое стппе распрпстраоенпсти за превару пд стране лица кпја нису заппслена у ппслпвнпм субјекту, прпвалне 
крађе и вандализам израшунате су свака за себе кап прпценат ппслпвних субјеката кпји су дпживели свакп пд пвих 
кривишних дела пд укупнпг брпја ппслпвних субјеката; гпдищоа стппа распрпстраоенпсти за крађу мптпрнпг впзила 
израшунава се кап прпценат ппслпвних субјеката кпји су дпживели макар једну крађу аутпмпбила, кпмби впзила, 
камипна, аутпбуса или некпг другпг мптпрнпг впзила у перипду пд 12 месеци пре истраживаоа, пд укупнпг брпја 
ппслпвних субјеката кпји су власници аутпмпбила, кпмби впзила, камипна, аутпбуса или некпг другпг мптпрнпг впзила. 
Прпсешан брпј кривишних дела израшунава се кап прпсешан брпј пута када су ппслпвни субјекти кпји су жртве некпг 
кривишнпг дела дпживели ту врсту кривишнпг дела. 
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Мада се узима у пбзир шиоеница да уппредивпст резултата пвпг истраживаоа са резултатима 
истраживаоа у другим земљама мпже да буде ппд утицајем разлика у прпцедурама, кап щтп су 
разлике у избпру узпрка, нашину спрпвпђеоа анкете, стппама датих пдгпвпра и прпцедурама 
везаним за ппндерисаое, међунарпднп ппређеое са налазима истраживаоа у другим земљама 
свакакп ће дати јпщ једну нпву ташку гледищта на дпбијене резултате. Уппредивпст је највећа са 
резултатима недавних истраживаоа у регипну Западнпг Балкана, где су се кпристили исти дизајн 
истраживаоа и метпдплпгија.22 Псим тпга, пшекује се да резултати пилпт истраживаоа п ппслпвним 
субјектима кпји су ппстали жртве кривишних дела щирпм ЕУ буду пбјављени крајем 2013.23 

Цена криминала 

Према ппдацима из истраживаоа, прпсешна цена щтете настале кривишнпм радопм кпју у Србији 
прпузрпкују пет типпва кривишних дела вепма је виспка. Међутим, такви трпщкпви су изузетнп 
неједнакп расппређени, са пгранишеним брпјем кривишних инцидената кпји узрпкују екстремнп 
скупе щтете и већим брпјем инцидената шији су резултат трпщкпви щтета кпји су исппд прпсека. Пва 
искривљена расппдела мпже да се ппище кприщћеоем два пдвпјена ппказатеља: прпсешна 
(средоа) вреднпст щтете и медијална вреднпст щтете настале кривишнпм радопм.24 Кап щтп је 
приказанп у табели 2, средоа цена щтете је пкп три дп седам пута већа пд медијалне цене щтете 
свих врста кривишних дела, псим у слушају прпвалних крађа, где је пднпс између средое и 
медијалне цене 15,7. 

Табела 2.  Цена екпнпмске штете прпузрпкпване ппследоим кривичним инцидентпм кпји су ппслпвни 
субјекти у Србији дпживели (у динарима, еврима и еврима – пп паритету куппвних мпћи                
[EUR-PPP]), пп врсти  кривичнпг дела, Србија (2012) 

Цена кривичне штете Прпвална крађа Вандализам 
Крађа мптпрнпг 

впзила 

Превара пд стране 
лица кпја нису 

заппслена у 
ппслпвнпм субјекту 

Средоа щтета (RSD) 1.570.274 295.699 2.455.318 3.982.227 

Медијална щтета (RSD) 100.000 44.000 685.000 600.000 

Средоа щтета (EUR) 13.881 2.614 21.704 35.201 

Средоа щтета (EUR-PPP) 27.921 5.258 43.657 70.807 

Вишеструке жртве криминала 

Разумеваое карактеристика ппслпвних субјеката кпји су дпживели пдређену врсту криминала вище 
пута тпкпм краткпг перипда вепма је важнп за утврђиваое кпнцентрације ризика пд криминала за 
пдређене типпве ппслпвних субјеката или ппслпвних субјеката на пдређеним лпкацијама.25 Да би 
се испитала акумулација виспкпг ризика пд стране пдређених ппслпвних субјеката, кприснп је да се 
ппслпвни субјекти кпји су ппстали жртве ппделе у групе пп брпју пута кпликп су искусили пдређени 
тип кривишнпг дела у претхпдних 12 месеци. Кап щтп је приказанп на слици 30, превара пд стране 
лица кпје нису заппслена у ппслпвнпм субјекту јесте кривишнп делп кпје пбишнп вище пута циља 
исти ппслпвни субјекат, где је један пд седам (14,3%) ппгпђених ппслпвних субјеката бип жртва 

                                                   
22 Ппслпваое, кпрупција и криминал у регипну Западнпг Балкана:Утицај кпрупције и псталих кривичних радои на ппслпвнп 

пкружеое, UNODC (2013). 
23 Gallup/Transcrime (излази ускпрп), Истраживаое у ЕУ ради прпцене нивпа и утицаја кривишних дела на ппслпваое, Етапа 2: 

Пилптираое мпдула истраживаоа. Финални извещтај. 
24 Медијална цена щтете је ташна средоа вреднпст свих щтета кпје су ппређане у растућем низу, щтп нагпвещтава да је пкп 50 

прпцената свих нашиоених щтета вище, а 50 прпцената ниже пд медијалне вреднпсти. 
25 Пвп се ппнекад зпве и „стппа вищеструких жртава криминала“ и пзнашава прпценат ппслпвних субјеката кпји су ппстали жртве и 

искусили пдређени тип кривишнпг дела вище пд једнпг пута тпкпм прптекле гпдине у пднпсу на све ппслпвне субјекте кпји су 
искусили тп кривишнп делп тпкпм прптекле гпдине. 
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једнпм, 15,4% два пута, 10,3% три пута, а три петине (60%) шетири и вище пута. С друге стране, вище 
пд пплпвине (53,2%) ппгпђених ппслпвних субјеката искусилп је једну прпвалну крађу, 14,8% је 
искусилп две прпвалне крађе, 18,5% три, а 13,5% шетири или вище таквих инцидената. Слишан 
пбразац важи и у слушају вандализма: 45,9% ппгпђених ппслпвних субјеката је искусилп један такав 
инцидент, 13,8% два, 17% три, а 23,3% шетири и вище таквих инцидената. 

Слика 30. Прпцентуална расппдела ппслпвних субјеката кпји су искусили пдређени тип                               
кривичнпг дела једнпм или некпликп пута у претхпдних 12 месеци, Србија (2012) 

  

Наппмена: Расппдела пп брпју кривишних дела израшунава се кап прпцентуална расппдела брпја пута када су ппслпвни субјекти 
кпји су ппгпђени пдређеним типпм кривишнпг дела искусили тај тип кривишнпг дела. 

Жртве кривичних дела пп сектприма ппслпваоа 

Анализа распрпстраоенпсти ппслпвних субјеката кпји су ппстали жртве кривишних дела у пет 
сектпра ппслпваоа кпји су ппкривени пвим истраживаоем нагпвещтава неке изражене разлике у 
стппама жртава кривишних дела кпје су специфишне за дате сектпре у Србији. Кап щтп је приказанп 
на слици 31, специфишне сектпрске стппе распрпстраоенпсти за вандализам генералнп су исппд 
11,3% у свим сектприма, дпк су стппе распрпстраоенпсти за прпвалне крађе на нивпу пд 12% или 
исппд 12% у свим сектприма. Насупрпт тпме, ппслпвни субјекти у сектприма Услуге смещтаја и 
исхране и Сапбраћај и складищтеое (11,6%) и ппслпвни субјекти у сектпру Грађевинарствп (15,7%) 
ређе су жртве превара пд стране лица кпја нису заппслена у ппслпвнпм субјекту негп ппслпвни 
субјекти у сектприма Тргпвина на великп и малп (39,7%) и Прерађивашка индустрија, снабдеваое 
електришнпм енергијпм, гаспм и впдпм (44,6%).26 

                                                   
26 Ппдаци специфишни за сектпре у вези са изнуђиваоем и крађпм мптпрнпг впзила не ппстпје, ппщтп је брпј ппгпђених ппслпвних 

субјеката у узпрку кпји су искусили пву врсту кривишних дела у свакпм сектпру исувище мали да би пмпгућип статистишки 
знашајна ппређеоа. 
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Слика 31. Гпдишое стппе распрпстраоенпсти прпвалних крађа, вандализма и превара кпје су искусили 
ппслпвни субјекти пд стране лица кпја нису заппслена у ппслпвнпм субјекту, Србија (2012) 

 

Наппмена: Гпдищое стппе распрпстраоенпсти за преваре пд стране лица кпја нису заппслена у ппслпвнпм субјекту, прпвалне 
крађе и вандализам израшунате су ппсебнп, кап прпценат ппслпвних субјеката кпји су искусили свакп пд пвих 
кривишних дела пд укупнпг брпја ппслпвних субјеката. 

Прпвалне крађе 

Прпвална крађа представља шин незакпнитпг уласка у (ппслпвне) прпстприје какп би се нещтп 
укралп, без ступаоа у кпнтакт са билп ким у тим прпстпријама. Нису сви ппкущаји прпвалних крађа 
успещни у смислу да ппшинипци успеју да украду нещтп пд вреднпсти. Пд свих слушајева прпвалних 
крађа кпје су ппслпвни субјекти у Србији пријавили у пвпм истраживаоу, самп 9,4% мпже да се 
класификује кап ппкущаји прпвалних крађа, ппщтп у ствари нищта није билп украденп. 

У слушајевима када је нещтп и билп украденп из прпстприја ппслпвнпг субјекта пбишнп ппстпји 
щирпк спектар ствари кпје имају вреднпст, а кпје мпгу да се украду. Кап щтп је приказанп на слици 
32, у пкп ппла (50,5%) слушајева украдене су мащине или ппрема, а друга рпба (кпју не прпизвпди 
сам ппслпвни субјект) у прекп једнпј шетвртини (27,9%) слушајева. Пстали предмети кпји се најшещће 
краду јесу рпба кпју прпизвпди ппслпвни субјекат (22,9%), нпвац кпји припада ппслпвнпм субјекту 
кпји је ппстап жртва прпвале (17,3%) и нпвац заппслених (8,1%). 
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Слика 32. Прпцентуална расппдела ствари пд вреднпсти кпје су украдене пд ппслпвних субјеката у 
случајевима прпвалних крађа, Србија (2012) 

   

Наппмена: Ппдаци се пднпсе на ппследоу прпвалу кпја је дпвела дп крађе билп кпје врсте вреднпсти у перипду пд три гпдине пре 
пвпг истраживаоа. Збир је већи пд 100 прпцената ппщтп је, у неким слушајевима, украденп вище пд једне врсте 
вреднпсти (на пример, мащине и нпвац). 

Циљ прпвалних крађа такпђе зависи пд врсте ппслпвнпг субјекта у кпји је прпваљенп и пд врсте 
мащина, ппреме и других вредних предмета кпји се у оему кпристе. На пример, мащине и ппрема 
су најшещће врсте вреднпсти кпје су украдене пд ппслпвних субјеката у сектпру Грађевинарствп 
(75,7%), дпк пстала рпба кпју прпизвпди дати ппслпвни субјект такпђе представља рпбу кпја се 
пбишнп краде пд ппслпвних субјеката у сектпру Прерађивашка индустрија, снабдеваое електришнпм 
енергијпм, гаспм и впдпм (31,6%). 

Вандализам 

Дела вандализма прптив ппслпвних субјеката мпгу да нанесу велику щтету у смислу директне щтете 
и трпщкпва ппправке, губитка прпизведене рпбе, кап и нарущаваоа изгледа ппслпвних прпстприја 
и смаоеоа привлашнпсти за клијенте. У прпсеку, дела вандализма у Србији најшещће за циљ имају 
впзила кпја припадају циљаним ппслпвним субјектима (45,8%), пбјекте (44,8%) и мащине и ппрему 
(23%). 

Крађа мптпрнпг впзила 

Крађа мптпрних впзила разликује се пд псталих врста кривишних дела прптив ппслпвних субјеката 
кпја су пвде пријављена у смислу да физишкп местп прекрщаја мпгу да буду или ппслпвне 
прпстприје или некп другп местп. У ствари, ппдаци п месту крађе мптпрних впзила пд ппслпвних 
субјеката у Србији нагпвещтавају да се већина оих дещава даље пд ппслпвних прпстприја. И мада 
се 17% таквих инцидената дещава директнп у пквиру ппслпвних прпстприја (кап щтп су паркинг или 
гаража), гптпвп две трећине (64,8%) крађа мптпрних впзила збива се ван ппслпвних прпстприја, али 
у истпј ппщтини где се налазе те прпстприје. Скпрп једна петина крађа мптпрнпг впзила дещава се 
на некпм другпм месту, билп у земљи (17,4%) или у инпстранству (0,7%); у пвпм другпм слушају, на 
пример, тпкпм службенпг пута (слика 33).  
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Слика 33. Расппдела лпкација крађа мптпрних впзила пд ппслпвних субјеката, Србија (2012)  

   

Наппмена: Ппдаци се пднпсе на ппследоу крађу мптпрнпг впзила у перипду пд три гпдине пре пвпг истраживаоа. Мптпрна впзила 
пбухватају аутпмпбиле, кпмби впзила, камипне, аутпбусе и друга мптпрна впзила. 

Пдређени деп украдених впзила мпже касније да се ппврати. Према ппдацима, свакп псмп 
мптпрнп впзилп (12,6%) кпје је украденп пд некпг ппслпвнпг субјекта у Србији на крају се врати 
власнику. 

Изнуђиваое 

Мада је распрпстраоенпст изнуђиваоа пд ппслпвних субјеката у Србији 1%, тп је ипак разлпг за 
забринутпст. Изнуђиваое представља вепма пзбиљнп кривишнп делп у кпјем преступници 
ппкущавају да дпђу дп нпвца или других кпристи пд некпг ппслпвнпг субјекта такп щтп прете 
рукпвпдипцима или заппсленима или их застращују. У неким слушајевима, изнуђиваое се 
представља кап ппнуда да се „щтити“ ппслпвни субјект пд щтете на импвини или лицима, а нпвац 
кпји се плаћа представља се кап врста „нпвца за защтиту“. У ппјединим слушајевима изнуђиваое 
мпже да се ппвеже са прганизпваним криминалним групама кпје имају мпћ и средства да претое 
ппслпвнпм субјекту ушине верпватним са пптенцијалнп ппасним ппследицама укпликп се оихпви 
захтеви не испуне. 

Ппдаци нагпвещтавају да се претое везане за изнуђиваое ппјављују у разлишитим пблицима. 
Према ппслпвним субјектима у Србији кпји су жртве изнуђиваоа, вище пд једне шетвртине (26,9%) 
претои у вези са изнуђиваоем укљушује непдређене ппследице, 8% јаснп навпди щтете кпје ће 
бити нанесене ппслпвнпм субјекту или оегпвпј импвини, а 5,3% укљушује лишне претое везане за 
ппвређиваое власника, меначера, заппслених или оихпвих рпђака. Пстали слушајеви укљушују 
пбећаоа п защтити пд криминала или друге претое кап щтп су ппвређиваое клијената, загађиваое 
прпизвпда или киднаппваое заппслених, рукпвпдилаца или оихпвих рпђака.  

Треба ппменути да су метпде кпје се кпристе за демпнстрираое претои ппслпвним субјектима у 
Србији у вези са изнуђиваоем прилишнп упбишајене и шини се да су псмищљене такп да пставе 
највећи мпгући утисак на пспбу кпјпј се прети. И дпк се пкп девет пд десет (93,2%) претои у вези са 
изнуђиваоем пренпси путем телефпна, у 4,5% слушајева претоа се демпнстрира у пквиру лишнпг 
сусрета ван прпстприја ппслпвнпг субјекта. У гптпвп истпм брпју слушајева један или вище 
преступника улази у прпстприје ппслпвнпг субјекта кпји је жртва какп би демпнстрирап претоу.  
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Пријављиваое кривичних дела пплицији 

Ппслпвни субјекти кпји су били жртве криминала имају низ разлпга за пријављиваое инцидента 
пплицији и пружаое детаљних инфпрмација прганима власти у вези са пкплнпстима и нашиоенпм 
щтетпм, а међу оима су и нада да ће ппвратити украдену импвину и спрешити слишна дещаваоа у 
будућнпсти. Спремнпст да се кривишна дела пријаве пплицији варира у зависнпсти пд ппщтег нивпа 
ппвереоа у пплицију, али зависи и пд врсте кривишнпг дела и пшекиваоа у вези с тим щта пплиција 
мпже да уради и щта ће урадити ппвпдпм пријављенпг прекрщаја.  

Даљи шинипци кпји имају утицај на пријављиваое кривишних дела јесу пзбиљнпст кривишнпг дела и 
изнпс претрпљене щтете, пптенцијални губитак репутације међу клијентима и пптрпщашима и 
фпрмални захтеви везани за плаћаое псигураоа. Кап щтп је приказанп на слици 34, удеп свакпг 
типа кривишнпг дела кпје се заиста пријави пплицији изнпси 92,7% за крађу мптпрнпг впзила, 85,5% 
за прпвалну крађу, 45,2% за инциденте кпји укљушују вандализам, 11,1% за слушајеве преваре пд 
стране лица кпја нису заппслена у ппслпвнпм субјекту и 6,5% за слушајеве изнуђиваоа. У прпсеку, за 
свих пет врста кривишних дела кпја су ппкривена, ппслпвни субјекти у Србији кпји су били жртва тих 
дела пријавили су прекп две петине кривишних дела кпја су искусили у перипду пд три гпдине пре 
истраживаоа (41,8%). Ради ппређеоа, ниједан ппслпвни субјект није у перипду пд 12 месеци пре 
истраживаоа пријавип надлежним институцијама слушајеве ппдмићиваоа, кап щтп је приказанп у 
ппглављу 4. 

Слика 34. Стппе пријављиваоа пплицији пд стране ппслпвних субјеката, пп врсти кривичнпг дела,                  
Србија (2012) 

 
Наппмена: Стппе пријављиваоа за ппдмићиваое пднпсе се на ппследое искуствп са ппдмићиваоем у перипду пд 12 месеци пре 

истраживаоа кпје је пријављенп прганима власти; за пстале пблике кривишних дела, стппе пријављиваоа се пднпсе на 
ппследое кривишнп делп кпје је дпживљенп у ппследоих три гпдине и пријављенп пплицији. 

У великпм брпју слушајева, главни разлпзи щтп ппслпвни субјекти пријављују кривишна дела 
пплицији јесу ппвраћај импвине и ппщте верпваое да кривишна дела треба да се пријаве пплицији: 
између 60,8% и 44,1% ппслпвних субјеката кпји су пријавили слушајеве прпвалних крађа и 
вандализма навелп је управп пве разлпге кап свпја два главна мптива. Пстали важни разлпзи за 
пријављиваое кривишних дела јесу да преступници буду ухваћени (прпвална крађа: 62,7%; 
вандализам: 64,1%; крађа мптпрнпг впзила: 58,3%) и да се спреши да се тп ппнпвп деси (прпвална 
крађа: 41,3%; вандализам: 55,8%; крађа мптпрнпг впзила: 18,4%). У Србији наплата псигураоа не 
представља дпминанти мптив за пријављиваое кривишних дела, шак ни за крађу мптпрнпг впзила 
(19%), кап щтп је приказанп на слици 35, щтп је такпђе у складу са резултатима истраживаоа кпји 
указују на низак нивп ппкрића псигураоем пд кривишних дела кпд ппслпвних субјеката (слика 40). 
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Слика 35. Разлпзи за пријављиваое пплицији крађе мптпрних впзила пд ппслпвних субјеката,                           
Србија (2012) 

   
Наппмена: Ппдаци се пднпсе на ппследои слушај крађе мптпрнпг впзила кпји се десип у перипду пд три гпдине пре пвпг 

истраживаоа и кпји је пријављен пплицији. Збир је већи пд 100 прпцената ппщтп, у неким слушајевима, ппстпји вище 
пд једнпг мптива за пријављиваое крађе мптпрнпг впзила пплицији (на пример, да би се ппвратила импвина и збпг 
псигураоа). 

Инфпрмације кпје се пднпсе на тп да ли су жртве кривишних дела биле задпвпљне реакцијпм 
представника закпна мпгу да буду кприсне ради ппбпљщаоа рада пплицијске службе и 
унапређеое прпцедура. У слушају када су ппслпвни субјекти жртве криминала, пкп пплпвине пних 
кпји су пријавили инцидент пплицији били су кпмплетнп или углавнпм задпвпљни нашинпм на кпји 
је пплиција ппступала са оихпвим пријавама. Кап и у слушају пријављиваоа пплицији, задпвпљствп 
пплицијпм варира у зависнпсти пд врсте пријављенпг кривишнпг дела и најниже је кпд прпвалних 
крађа (33% је билп задпвпљнп), а највище кпд превара пд стране лица кпја нису заппслена у 
ппслпвнпм субјекту, где је 39,9% ппслпвних субјеката кпји су пријавили прекрщај билп задпвпљнп. С 
друге стране, 58,6% ппслпвних субјеката није билп задпвпљнп акцијпм кпја је предузета накпн 
пријављиваоа крађе мптпрнпг впзила пплицији (слика 36). 

Слика 36. Задпвпљствп ппслпвних субјеката пплицијпм пп врсти кривичнпг дела кпје је пријављенп 
пплицији, Србија (2012) 

   
Наппмена: Ппдаци се пднпсе на ппследои инцидент са кривишним делпм кпји је дпживљен у перипду пд три гпдине пре пвпг 
истраживаоа и кпји је пријављен пплицији. 
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Главни разлпзи за незадпвпљствп у вези са нашинпм на кпји је пплиција реагпвала на 
пријављиваое кривишних дела шестп се пднпсе на пптещкпће пп питаоу рещаваоа кривишних 
слушајева и дпбијаое кпмпензације за ппслпвне субјекте кпји су били жртва тих дела. У слушају 
вандализма, на пример, незадпвпљне жртве нису биле задпвпљне или нису биле кпмплетнп 
задпвпљне углавнпм збпг шиоенице да пплиција није прпнащла преступнике (56,4%) или се стекап 
утисак да пплиција није урадила дпвпљнп (55,2%). Вище пд једне трећине ппслпвних субјеката 
такпђе су сматрали да нису дпбили дпвпљнп защтите пд криминала (35,9%) или нису третирани на 
адекватан нашин (33,7%), кап щтп је приказанп на слици 37. 

Слика 37. Разлпзи за незадпвпљствп ппслпвних субјеката кпји су вандализам пријавили пплицији,                 
Србија (2012) 

  
Наппмена: Ппдаци се пднпсе на ппследои слушај вандализма кпји се десип у перипду пд три гпдине пре пвпг истраживаоа и кпји 

је пријављен пплицији. Збир је већи пд 100 прпцената ппщтп, у неким слушајевима, ппстпји вище пд једнпг разлпга за 
незадпвпљствп пплицијпм (на пример, пплиција није ухватила преступника и није третирала ппслпвне субјекте на 
адекватан нашин). 

У слушају ређе пријављених кривишних дела прптив ппслпвних субјеката, кап щтп су вандализам и 
превара, ппстпји низ разлпга защтп се кривишна дела не пријављују пплицији, а тп зависи пд врсте 
кривишнпг дела. На пример, у слушајевима вандализма пкп пплпвине (50,6%) ппслпвних субјеката 
сматра да не вреди да се тп кривишнп делп пријављује пплицији, дпк је тп слушај у 6,1% 
непријављених инцидената са преварпм (слика 38). Псим тпга, у слушајевима вандализма 43,2% 
ппслпвних субјеката сматра да пплиција не би била заинтереспвана, дпк 40,8% верује да пплиција 
нищта не би мпгла да уради. Насупрпт тпме, у слушају преваре пд стране лица кпја нису заппслена у 
ппслпвнпм субјекту, прекп шетири петине (84,9%) испитаника није тп пријавилп пплицији затп щтп 
сматрају да тп није пдгпвпрнпст пплиције.  
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Слика 38. Разлпзи за непријављиваое пдређених врста кривичних инцидената пплицији,                                  
Србија (2012) 

    

Наппмена: Ппдаци се пднпсе на ппследои кривишни инцидент кпји се десип у перипду пд три гпдине пре пвпг истраживаоа и кпји 
је пријављен пплицији. Збир је већи пд 100 прпцената ппщтп, у неким слушајевима, ппстпји вище пд једнпг разлпга за 
непријављиваое инцидента пплицији (на пример, пплиција не би мпгла нищта да уради и страх пд псвете). 

Трпшкпви и мере заштите пд криминала 

Кап щтп ппдаци из пвпг истраживаоа ппказују, ппслпвни субјекти у Србији супшавају се са реалним 
ризикпм пд криминала и пд щтета и трпщкпва кпји су ппвезани с оим. Да би се защтитили пд 
криминала, ппслпвни субјекти шестп инсталирају специјалне безбеднпсне системе (аларме, 
сигурнпсне камере) или кпристе шуваре и примеоују друге безбеднпсне мере. Гледанп укупнп, 
93,2% свих ппслпвних субјеката у Србији кпристи макар једну меру защтите прптив криминала. Кап 
щтп је приказанп на слици 39, најщире кприщћене физишке мере защтите пд криминала јесу 
препреке или пграде (55,1%), сигурнпсне камере (54,6%) и алармни системи (43,3%). Присуствп 
шувара (33,4%), специјална защтита на вратима (31,1%), радници пбезбеђеоа ван раднпг времена 
(28%), специјална защтита на прпзприма (22,4%), радници пбезбеђеоа тпкпм раднпг времена 
(20,2%) и системи за кпнтрплу уласка (11,5%) представљају маое кприщћене мере защтите. 
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Слика 39. Прпценат ппслпвних субјеката кпји кпристе пдабране мере пбезбеђеоа пд криминала,                 
Србија (2012) 

   
Наппмена: Ппдаци се пднпсе на све ппслпвне субјекте у Србији. Збир је већи пд 100 прпцената ппщтп се, у неким слушајевима, 

кпристи вище пд једне мере безбеднпсти (на пример, алармни систем и сигурнпсне камере). 

Криминал прптив ппслпвних субјеката шестп нанпси знатну щтету ппслпвним субјектима. Да би се 
защтитили пд финансијских импликација, ппслпвни субјекти мпгу да кпристе пплисе псигураоа 
кпјима дпбијају накнаду за щтету. У Србији, самп мали брпј ппслпвних субјеката има неку врсту 
псигураоа пд ппследица криминала. У прпсеку, тек 0,6% свих ппслпвних субјеката има ппсебну 
врсту пплисе псигураоа кпја их щтити пд ппследица дпгађаја везаних за криминал, 44,2% има 
ппщту пплису псигураоа, кпја такпђе щтити пд кривишних инцидената, а вище пд пплпвине (53,9%) 
нема никаквп псигураое прптив криминала (слика 40). 

Слика 40. Прпценат ппслпвних субјеката кпји имају пплису псигураоа пд криминала, пп врсти псигураоа, 
Србија (2012) 
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Гледишта и мишљеоа у вези са криминалпм 

Кап и у слушају перцепције кпрупције, псим пбјективнпг искуства, перцепција криминала такпђе је 
ппд утицајем низа фактпра. Извещтаји у медијима и ппщте псећаое несигурнпсти и страха мпгу да 
дппринесу ппвећанпј перцепцији ризика пд криминала, кап щтп тп мпже да ушини и изглед 
пкружеоа неке пбласти. Такве перцепције мпгу да утишу и на тп у кпјпј мери се криминал у 
пдређенпј пбласти дпживљава кап да је у ппрасту или у ппадаоу. 

Већина представника ппслпвних субјеката у пвпм истраживаоу (76,2%) навела је да сматра да је 
ризик пд криминала за оихпв ппслпвни субјект непрпмеоен у ппређеоу са претхпдних 12 месеци, 
17,1% испитаника види ппраст ризика пд криминала, а 2,8% види ппадаое пвпг ризика (4% није 
далп свпје мищљеое). Наведена гледищта ппслпвних лидера указују на ппјашану псетљивпст на 
криминал (слика 41). 

Слика 41. Перцепције п тпме да ли је ризик пд криминала за ппслпвни субјект ппрастап, пстап непрпмеоен 
или је ппап, Србија (2012) 

    

 

Утицај криминала на ппслпвна улагаоа 

Мада перцепције ризика пд криминала саме пп себи немају виспк степен кпрелације са реалним 
ризикпм пд криминала, щтп ппказује искуствп п криминалу кпје мпже да се измери кпд ппслпвних 
субјеката, такве су перцепције ипак битне за пбликпваое мищљеоа у вези са препвлађујућпм 
„ппслпвнпм климпм“ и прпценпм ппслпваоа и щанси за улагаое. Негативнп гледаое на ппщту 
ситуацију у вези са криминалпм у некпј земљи мпже да дпведе дп смаоених улагаоа и да утише на 
привредни развпј и раст. 

Ппдаци ппказују да је страх пд криминала заиста вепма битан фактпр у пдлукама ппслпвних лидера 
п тпме да ли да реализују неку велику инвестицију или не. Иакп ппстпје разлике у утицају пвпг 
фактпра у зависнпсти пд сектпра ппслпваоа (слика 42), у прпсеку, 10,6% свих ппслпвних лидера 
навпди да су тпкпм претхпдних 12 месеци пдлушили да не реализују неку велику инвестицију из 
страха пд криминала. Пвај удеп је вепма знашајан акп се има у виду да је самп мали брпј ппслпвних 
субјеката уппщте у ппзицији да реализује велике инвестиције. Треба се ппдсетити да је, псим 
ппслпвних субјеката кпји су пдлушили да не реализују неку инвестицију из страха пд криминала, 
прекп 9% ппслпвних субјеката пдусталп пд улагаоа из страха пд кпрупције (ппглавље 6). Када се 
узму заједнп, страх пд криминала и страх пд кпрупције представљају пзбиљну препреку за 
привредни развпј Србије.  
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Слика 42. Прпценат представника ппслпвних субјеката кпји су пдлучили да не реализују неку инвестицију          
у перипду пд 12 месеци пре истраживаоа из страха пд криминала, пп сектприма, Србија (2012) 
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8. Закључци 

Мада је тещкп квантификпвати кпрупцију, пвај извещтај ппказује да истраживаоа п директнпм 
искуству са кпрупцијпм мпгу да ппмпгну да се дпбије барем делимишна слика п тпме какп, защтп, 
када, где и кпликп кпрупција утише на ппслпвни сектпр у Србији. На пснпву пве анализе мпгу да се 
дпбију елементи кпји би се даље разматрали у светлу развпја делптвпрних мера за бпрбу прптив 
кпрупције на наципналнпм нивпу: 

 Истраживаое идентификује неке пд припритетних сектпра ппслпваоа, пппут активнпсти 
везаних за услуге смещтаја и исхране и сапбраћаја и складищтеоа, али и пдређене типпве 
државних/јавних службеника, укљушујући и службенике јавних кпмуналних служби, 
пплицајце, ппщтинске или ппкрајинске службенике и царинике, на кпје треба да се усмери 
пажоа у ппкущају да се пнемпгући оихпва укљушенпст у ппдмићиваое. 

 Стппе распрпстраоенпсти „административнпг“ криминала, кап щтп је ппдмићиваое и 
превара пд стране лица кпја нису заппслена у ппслпвнпм субјекту, нещтп су вище, па ипак су 
стппе пријављиваоа ппдмићиваоа и преваре далекп исппд стппа упбишајених кривишних 
дела. Непријављиваое кпрупције указује на тп да ппстпји маоак ппвереоа у пргане власти и 
да ппслпвне прганизације треба да буду активније у ппдстицаоу бпрбе прптив кпрупције и 
прпмпвисаоу мера за бпрбу прптив кпрупције, етишких кпдекса и лишнпг интегритета. 

 Питаое ппдмићиваоа између ппслпвних субјеката кпје је истакнутп у пвпм извещтају баца 
нпвп светлп на незакпните „маркетинщке“ праксе у виду ппдмићиваоа кпје се кпристе да би 
се стекла неправишна преднпст у пднпсу на ривале у ппслпваоу. Треба предузети даљу 
анализу таквих пракси да би се ппмпглп у гарантпваоу „једнаких услпва за све“ у пквиру 
тржищта и гарантпваоу да кприсни механизми слпбпднпг тржищта пстану неукаљани 
кпрупцијпм. Ревизија закпнских пдредаба за бпрбу прптив кпрупције у Кривишнпм закпнику 
Србије треба да пбезбеди да, псим пдредаба кпје се пднпсе на бпрбу прптив ппдмићиваоа 
државних/јавних службеника, ппстпје и делптвпрни правни инструменти за бпрбу прптив 
ппдмићиваоа у приватнпм сектпру. 

 Страх пд тпга да ће мпрати да плаћају митп да би дпбили неппхпдне услуге или дпзвпле 
дпвеп је дп тпга да укупнп 9,2% свих ппслпвних лидера у Србији није реализпвалп већу 
инвестицију у перипду пд 12 месеци пре истраживаоа. Пвп ппказује „ефекат кругпва у впди“ 
кпји кпрупција нпси са спбпм, где ппстпје пптенцијалнп лпще ппследице пп привредни раст 
и развпј, ппсебнп када је самп маои брпј ппслпвних субјеката уппщте у ппзицији да 
реализује велике инвестиције. Треба да се ппвећа публицитет свих наппра усмерених на 
пгранишаваое кпрупције какп би се спрешиле даље щтете пп инвестиције и привредни 
развпј. 



ППСЛПВАОЕ, КПРУПЦИЈА И КРИМИНАЛ У СРБИЈИ 

 

 64 

 И дпк „кпнвенципнална“ кривишна дела прптив ппслпвних субјеката генерищу знатне 
издатке за привреду, ппслпвни субјекти се релативнп малп баве спрешаваоем криминала у 
виду мера безбеднпсти и ублажаваоа ппследица кривишних дела путем пдгпварајућих 
пплиса псигураоа. 

 Мада је изнуђиваое привиднп малп у нумеришкпм смислу, шиоеница да је 1% свих 
ппслпвних субјеката жртва изнуђиваоа и даље представља важан ппдатак, ппсебнп затп щтп 
изнуђиваое јесте кривишнп делп кпје мпже да се ппвеже са прганизпваним криминалним 
групама. Самп пвај разлпг је дпвпљан да се пднпс између изнуђиваоа и ппслпвних субјеката 
детаљнп испита. 

 Псим директних ппследица криминала, и сама истрага у вези са кпрупцијпм и преварпм 
мпже да има негативне ппследице пп репутацију ппслпвнпг субјекта. Мнпги ппслпвни 
субјекти щирпм света свесни су пвпга и све је вище пних кпји спрпвпде свепбухватне интерне 
пплитике за ппступаое у складу са закпнпм, кпје навпде пдређене неприхватљиве праксе и 
кажоавају крщеоа утврђених стандарда. У Србији, такви интерни механизми за ппступаое у 
складу са закпнпм јпщ су далекп пд тпга да буду свеприсутни и пптребнп је да се и даље 
прпмпвищу. Пплитике за ппступаое у складу са закпнпм ређе су међу маоим ппслпвним 
субјектима. Имајући у виду да микрп и мали ппслпвни субјекти шине највећи деп свих 
ппслпвних субјеката у Србији, пва ситуација свакакп треба да се унапреди. 

 Свест п кпрупцији и неприхватљивпм ппнащаоу на виспкпм је нивпу и вище пд пплпвине 
представника ппслпвних субјеката сматра да кпрупција представља главну препреку за 
ппслпваое. Па ипак се ппдмићиваое шестп тплерище кап средствп кпјим се пбезбеђује да се 
ппсап пбави и да се дпбије бпљи третман. Мпгла би да се размптри мпгућнпст даље прпцене 
свести п кпрупцији међу ппслпвним лидерима, а мпгле би да се развију и дпдатне 
иницијативе какп би се ппвећап степен разумеваоа вепма щтетних ппследица кпрупције на 
делптвпрну расппделу ресурса у пквиру једне тржищне привреде. 

 Судећи према ппдацима п перцепцији кпрупције, јавнп моеое у Србији ппказује виспк нивп 
забринутпсти у вези са пвпм ппјавпм. Дакле, щанса за бпрбу прптив кпрупције ппстпји ппщтп 
се шини верпватним да би ппслпвне прганизације, кап и оихпви шланпви, ппздравили даље 
спрпвпђеое антикпрпцијских пплитика. 

Садащое истраживаое представља први ппкущај да се спрпведе свепбухватна прпцена реалнпг 
искуства у вези са ппдмићиваоем у ппслпвнпј сфери у Србији какп би се ппмпглп у 
идентификпваоу делптвпрних мера за бпрбу прптив оега. Дпдатна вреднпст би мпгла да се стекне 
акп би се пваквп истраживаое ппнпвилп у дпгледнп време какп би се пратиле прпмене у искуству у 
вези са ппдмићиваоем у Србији и утицају ппдмићиваоа. 

Систем праћеоа кпрупције на наципналнпм нивпу треба да пбухвати разнпврсне инструменте за 
прикупљаое дпказа п разлишитим видпвима у кпјима се јавља и за пружаое ппмпћи у дефинисаоу 
пплитика: 

 Прпцене п радним услпвима и лишнпм интегритету државних/јавних службеника пп 
сектприма (здравствени сектпр, правпсуђе, пплиција, царина, итд.) ради пбезбеђиваоа 
детаљнијих и кпнкретнијих инфпрмација и ради пружаоа ппмпћи приликпм утврђиваоа 
циљаних мера у пквиру пплитика. Пвп треба да се ппстави кап припритет у пбластима кпје су 
ппсебнп псетљиве на ппдмићиваое, щтп се види и из пвпг истраживаоа и из истраживаоа 
UNODC-а п станпвнищтву из 2010; 

 Ппщте прпцене искуства везанпг за ппдмићиваое и друге видпве кпрупције (и за ппщту 
јавнпст и за ппслпвни сектпр), ради пбезбеђиваоа кпнтрплних вреднпсти и мереоа 
пстваренпг напретка; 

 Систем за праћеое пдгпвпра државе на кпрупцију, какп репресивних такп и превентивних 
мера, какп би се јаснп пдредиле успещне и неуспещне праксе. 

Главна тела за бпрбу прптив кпрупције мпгла би да ппкрену и развију наципнални систем праћеоа 
у вези са кпрупцијпм. Систем би привлашип пажоу и ппвереое државних/јавних прганизација и 
релевантних прганизација цивилнпг друщтва. Даље укљушиваое Републишкпг завпда за статистику 
(РЗС), релевантних министарстава и истраживашких центара са искуствпм, уз ппдрщку 

међунарпдних и регипналних прганизација, пмпгућиће механизам праћеоа кпјим би сепбезбедиле 
виспкп квалитетне и релевантне инфпрмације ради делптвпрније бпрбе прптив кпрупције. 
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Скприја екпнпмска истприја Србије блискп је ппвезана са брзим екпнпмским падпм бивще 
Спцијалистишке Федеративне Републике Југпславије (СФРЈ). Накпн распада Југпславије ппшеткпм 90-
их гпдина прпщлпг века, екпнпмије земаља наследница драматишнп су прппале, дпщлп је дп 
кплапса у прпизвпдои и заппсленпсти, великих нестащица и хиперинфлације. Дп ппправка 
екпнпмије Србије дпщлп је тек ппсле 2000. гпдине, накпн шега је уследип сплидан екпнпмски раст 
дп 2008. (прпсешна гпдищоа стппа раста БДП-а пд 2001. дп 2008. била је 4,9%). Улпжени се знашајни 
наппри у спрпвпђеое структурних рефпрми у Србији, укљушујући и приватизацију ппслпвних 
субјеката, либерализацију цена и сппљне тргпвине. Ефекти глпбалне финансијске и екпнпмске 
кризе дпвели су земљу у рецесију 2009. гпдине. Накпн ппправка 2010. гпдине, српска екпнпмија је 
ппнпвп ущла у рецесију 2012. гпдине збпг утицаја другпг таласа текуће финансијске кризе у већини 
еврппских земаља. Кретаоа раста БДП-а у Србији вепма су слишна (ппндерисанпм) прпсеку у 
регипну Западнпг Балкана тпкпм прптеклих пет гпдина (слика 43).  
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Слика 43. Прпцентуална прпмена у БДП-у, Србија и регипн Западнпг Балкана (2007–2012) 

 
Извпри: Еврпстат; Извещтаји ЕУ п пстваренпм напретку из 2012; Бешки институт за међунарпдне екпнпмске студије (WIIW) 2013. 

Ппстпји јак инверзан пднпс између стппа заппсленпсти и незаппсленпсти у Србији. Збпг утицаја 
скпращое екпнпмске кризе, стппа заппсленпсти се између 2008. и 2011. смаоила за вище пд 9 
прпцентних ппена, дпк је стппа незаппсленпсти ппрасла са пкп 13,6% у 2008. на 24% у 2012. (слика 
44). 

Слика 44. Стппе заппсленпсти и незаппсленпсти, Србија (2007–2012) 

 
Извпри: Извещтаји ЕУ п пстваренпм напретку из 2012. 

 

Када је реш п структури екпнпмије, већина ппслпвних субјеката  у Србији ппслује у следећих пет 
сектпра.  Пратећи „Статистишку класификацију екпнпмских активнпсти у Еврппскпј унији“ (NACE), 
пвих пет сектпра се дефинище кап: 

1. Прерађивашка индустрија, снабдеваое електришнпм енергијпм, гаспм и впдпм27 

2. Грађевинарствп28 

                                                   
27 Из аналитишких разлпга, у пвпм истраживаоу сектпри C, D и Е из NACE Rev 2. кпмбинпвани су у један сектпр (Прерађивашка 

индустрија, снабдеваое електришнпм енергијпм, гаспм и впдпм). Збпг сажетпсти, пва кпмбинпвана група се ппнекад назива 
самп Прерађивашка индустрија. 

28 Сектпр F из NACE Rev 2. 
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3. Тргпвина на великп и малп; ппправка мптпрних впзила и мптпцикала29 

4. Сапбраћај и складищтеое30 

5. Услуге смещтаја и исхране31 

Садащое истраживаое п кпрупцији и криминалу кпји утишу на ппслпвне субјекте пбухватилп је 
самп ппслпвне субјекте из пвих пет сектпра, дпк су пстали сектпри (кап щтп су ппљппривреда, 
пбразпваое или здравствп) били искљушени. Пвај избпр сектпра ппслпваоа такпђе пбезбеђује 
щирпку ппкривенпст српске екпнпмије у смислу дпдате вреднпсти (ушещће сектпра у БДП-у) и 
заппсленпсти (ушещће сектпра у укупнпм брпју заппслених), кап и удела брпја ппслпвних субјеката 
кпји су пбухваћени. Oвих пет сектпра шини 71,1% свих ппслпвних субјеката у земљи, 48,7% укупнпг 
брпја заппслених и 42,7% укупнпг БДВ-а (БДП-а умаоен за нетп ппрезе). Пстали сектпри пбухватају 
екпнпмске активнпсти кап щтп су ппљппривреда, рударствп, финансијске активнпсти, тргпвина 
некретнинама, прпфесипналне, наушне или технишке активнпсти, кпје пбишнп пбављају приватни 
ппслпвни субјекти, или активнпсти државне/јавне управе, пдбране, пбразпваоа и здравства, кпје 
пбављају државне/јавне устанпве.  

Ппсматранп пп сектприма, највеће ушещће ппслпвних субјеката у Србији (слика 45) је у сектпру 
Тргпвина на великп и малп; ппправка мптпрних впзила и мптпцикала (29,6%) и сектприма 
Прерађивашка индустрија, снабдеваое електришнпм енергијпм, гаспм и впдпм (17,1%). Маои деп 
се пднпси на ппслпвне субјекте у сектпру Сапбраћај и складищтеое (9,5%), сектпру Грађевинарствп 
(8,3%) и сектпру Услуге смещтаја и исхране (6,8%).  

Слика 45. Релативни удели ппслпвних субјеката у пет екпнпмских сектпра кпји су заступљени у 
истраживаоу, Србија (2012) 

   
Извпр: РЗС 

Јпщ једна важна структурална карактеристика јесте да је већина ппслпвних субјеката у Србији мала 
у смислу брпја заппслених: 92,2% свих регистрпваних ппслпвних субјеката у пет пбухваћениих 
сектпра има маое пд 10 заппслених, 6,3% има између 10 и 49 заппслених, 1,29% има између 50 и 
249 заппслених, а самп 0,3% свих ппслпвних субјеката има вище пд 250 заппслених.32 Упркпс 
претежнпм брпју вепма малих ппслпвних субјеката, треба пбратити пажоу на тп да је релативна 
важнпст већих ппслпвних субјеката у смислу оихпвпг дппринпса БДП-у и укупнпј заппсленпсти 
мнпгп већа негп щтп се мпже претппставити на пснпву оихпвпг ушещћа у укупнпм брпју ппслпвних 
субјеката. 

                                                   
29 Сектпр G из NACE Rev 2. 
30 Сектпр H из NACE Rev 2. 
31 Сектпр I из NACE Rev 2. 
32  Републишки завпд за статистику (РЗС) 
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Ппдаци кпји су представљени у пвпм извещтају прикупљени су у пквиру наципналнпг истраживаоа 
кпје је спрпведенп кап деп прпјекта финансиранпг из средстава ЕУ „Прпцена кпрупције и 
криминала кпји утишу на ппслпвни сектпр у регипну Западнпг Балкана“. Прпјекат је пбухватап седам 
независнп спрпведених истраживаоа кпје су сампсталнп реализпвали наципнални партнери у 
складу са заједнишки развијеним инструментима за истраживаое и заједнишким метпдплпщким 
стандардима. 

Заједнишки је припремљен пснпвни упитник, а накпн тестираоа у пквиру пилпт истраживаоа 
усвпјип га је сваки наципнални партнер. У свим истраживаоима за прикупљаое ппдатака 
кприщћени су интервјуи лицем у лице, билп ппмпћу папира и плпвке (PAPI) билп ппмпћу 
кпмпјутера (CAPI). Заједнп са упитникпм, за пвп истраживаое је ппсебнп развијен и кпмплетан сет 
заједнишких инструмената кап щтп су упутствп за анкетаре, щифарник и пстали пперативни 
инструменти за рад на терену. У свим етапама праћени су стрпги статистишки стандарди, укљушујући 
и мере за защтиту ппверљивпсти ппдатака, какп би се пбезбедип највищи мпгући квалитет 
ппдатака. 

Рад на терену је између 15. пктпбра и 2. нпвембра 2012. реализпвап РЗС, кпји је прганизпвап пбуку 
за анкетаре и надгледап шитав прпцес прикупљаоа ппдатака, пд првпг кпнтакта дп унпщеоа 
ппдатака. Нетп велишина узпрка била је 1.725 ппслпвних субјеката из пет главних сектпра 
ппслпваоа кпји шине 71,1% свих ппслпвних субјеката у земљи. Узпрак је стратификпван пп 
сектприма ппслпваоа и шетири велишине ппслпвних субјеката (микрп, мали, средои и велики). 

Циљна пппулација је пбухватала активне ппслпвне субјекте свих велишина. Дизајн узпрка кпји се 
кпристип у пвпм истраживаоу је стратификпвани прпст слушајни узпрак. Разлишити нивпи са кпјих су 
ппвлашене јединице пднпси се на пет главних сектпра ппслпваоа према NACE Рев. 2 (Прерађивашка 
индустрија, снабдеваое електришнпм енергијпм, гаспм и впдпм [сектпри C, D, E]; 
Грађевинарствп[сектпр F]; Тргпвина на великп и малп; ппправка мптпрних впзила и мптпцикала 
[сектпр G]; Услуге смещтаја и исхране [сектпр I] и Сапбраћај и складищтеое [сектпр H]) и на шетири 
категприје велишина ппслпвних субјеката (микрп [1–9 заппслених лица]; мали (10–49 заппслених 
лица); средои [50–249 заппслених лица] и велики [вище пд 250 заппслених лица] ппслпвни 
субјекти). 
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Првп правилп кпје је билп узетп у пбзир ради прпцедуре узпркпваоа билп је да је за ппслпвне 
субјекте велике и средое велишине требалп изабрати минимални брпј пд 40 ппслпвних субјеката 
(нетп) пп велишини ппслпвнпг субјекта и сектпру. У пним сектприма где је брпј великих ппслпвних 
субјеката (250 и вище заппслених) маои пд 40, све јединице у пквиру биле су узете у узпрак. 

У слушају ппслпвних субјеката са вищеструким ппслпвним лпкалним јединицама, интервју је 
требалп пбавити у седищту ппслпвнпг субјекта, а сва питаоа у анкети су се пднпсила на активнпсти 
ппслпвнпг субјекта у свим оегпвим службеним прпстпријама. Ппслпвни субјекти са једним 
заппсленим (укљушујући и сампзаппслене) генералнп су били искљушени из узпрка, псим тамп где је 
другашије наведенп. Предузетници су били искљушени из узпрка.  

Кад је реш п тпме да ли су ппслпвни субјекти били жртве криминала, пет врста кривишних дела кпја 
су ппкривена истраживаоем дефинисана су у питаоима у анкети на следећи нашин:  

1. Прпвална крађа: „Да ли је некп прпвалип у прпстприје ващег ппслпвнпг субјекта какп би 
украп нещтп, без (физишкпг) кпнтакта са билп ким у прпстпријама ппслпвнпг субјекта 
(власникпм, заппсленима и клијентима)?“  

2. Вандализам: „Да ли је билп кпји деп пбјекта кпји припада ващем ппслпвнпм субјекту 
(зграде, ппрема, впзила или залихе) бип намернп пщтећен? УКЉУЧУЈЕ, на пример, 
пщтећеое упптребпм силе, ппдметаоем ппжара или исписиваоем графита. НЕ УКЉУЧУЈЕ 
се щтета кпја је настала другим видпвима криминала, нпр. прпвалпм.“  

3. Крађа мптпрних впзила: „Да ли је некп пд мптпрних впзила (аутпмпбила 
/кпмбија/камипна/аутпбуса или других мптпрних впзила) кпја су у власнищтву или кпја су 
изнајмљена пд стране ващег ппслпвнпг субјекта билп украденп?“ 

4. Превара пд стране лица кпја нису заппслена у ппслпвнпм субјекту: „Да ли је некп кп није 
заппслен у ващем ппслпвнпм субјекту (нпр. купац, дистрибутер или дпбављаш) финансијски 
пщтетип ващ ппслпвни субјект директнпм или индиректнпм преварпм (нпр. купац је пдбип 
да плати дпгпвпрену цену; дистрибутер/дпбављаш није исппрушип рпбу угпвпренпг 
квалитета или кплишину нарушене рпбе)? (УКЉУЧИТИ превару путем кприщћеоа 
електрпнске мреже за кпмуникацију или инфпрмаципнпг система)“ 

5. Изнуђиваое: „Да ли је некп уцеоивап ващ ппслпвни субјект тражећи нпвац или неке друге 
бенефиције (нпр. претећи рукпвпдипцима и/или заппсленима, укљушујући и претое п 
унищтаваоу импвине или прпизвпда или је нудип пднпснп дап ’пбећаое защтите’ ващем 
ппслпвнпм субјекту пд таквих щтета?“ 

Резиме карактеристика анкете у Србији дат је у табели 3. 

Табела 3. Кључне карактеристике Анкете, Србија (2012) 

Карактеристике Анкете  

Пдгпвпрна агенција Републишки завпд за статистику (РЗС) 

Перипд анкете Пд 15. пктпбра  дп 2. нпвембра 2012. гпдине 

Дизајн узпрка 

Стратификпван прпст слушајни узпрак. Стратификација је урађена према сектпру ппслпваоа 
и брпју заппслених. Пквир узпрка је припремљен из Статистишкпг ппслпвнпг регистра (СПР) 
на дан 14. августа 2012, искљушујући јединице са најмаоим прпметпм за сваки сектпр. 
Пптпун пбухват је бип за стратуме у категприји великих ппслпвних субјеката (ппслпвни 
субјекти са 250 и вище заппслених). 
Сектпри су били пквир за пцене, а Бетелпв алгпритам је кприщћен за алпкацију узпрка. 

Избпр испитаника Лице кпје је пдгпвпрнп за рукпвпђеое ппслпвним субјектпм. 

Метпда прикупљаоа 
ппдатака 

PAPI – интервјуисаое ппмпћу папира и плпвке. 

Мере кпнтрпле 
квалитета 

Кпнтрпла квалитета је била пбављена у три фазе: пд стране анкетара, супервизпра и 
пператера за унпс ппдатака. 
Кппрдинатпри рада на терену су ппнпвп прпверавали 17% интервјуа путем телефпна или 
лицем у лице. 
Пбављане су лпгишке прпвере тпкпм унпса ппдатака. 

Нетп велишина узпрка 1.725 

Стппа даваоа пдгпвпра 74,6% 
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Табела 4. Главни ппказатељи пп сектприма, Србија и регипн Западнпг Балкана (2012) 

Ппказатељ Сектпр ппслпваоа 

  
 
 
 
 
 
 

Прерађивачка 
индустрија, 
снабдеваое 
електричнпм 

енергијпм, 
гаспм и впдпм 

Грађе-
ви-

нарствп 

Тргпвина 
на великп 

и малп 

Услуге 
смештаја и 

исхране 

Сапбраћај 
и склади-

штеое 
Укупнп 

Стппа кпнтакта (Србија) 51,6% 67,2% 61,9% 54,6% 78,5% 59.7% 

Стппа кпнтакта (Западни 
Балкан) 

67,0% 72,1% 72,6% 72,5% 76,6% 71.8% 

Распрпстраоенпст 
ппдмићиваоа (Србија) 

12,0% 13,3% 18,9% 23,2% 17,0% 

Распрпстраоенпст 
ппдмићиваоа (Западни Балкан) 

9,2% 12,2% 10,3% 9,4% 10,2% 

Средоа велишина мита (Србија, 
у RSD) 

54.840 60.634 4.176 52.588 

Средоа велишина мита (Србија, 
у EUR-PPP) 

975 1,078 74 935 

Средоа велишина мита 
(Западни Балкан у EUR-PPP) 

910 1,066 105 881 

        

Распрпстраоенпст 
ппдмићиваоа међу ппслпвним 
субјектима (Србија) 

8,0% 7,3% 6,1% 5,0% 6,6% 

Распрпстраоенпст 
ппдмићиваоа међу ппслпвним 
субјектима (Западни Балкан) 

5,3% 6,2% 3,4% 2,5% 4,0% 
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Ппказатељ Сектпр ппслпваоа 

  
 
 
 
 

Прерађивачка 
индустрија, 
снабдеваое 
електричнпм 

енергијпм, 
гаспм и впдпм 

Грађе-
ви-

нарствп 

Тргпвина 
на великп 

и малп 

Услуге 
смештаја и 

исхране 

Сапбраћај 
и склади- 

штеое 
Укупнп 

Распрпстраоенпст прпвалне 
крађе (Србија) 

12,0% 12,0% 9,7% 6,6% 10,2% 

Распрпстраоенпст вандализма 
(Србија) 

11,3% 7,7% 10,1% 3,9% 9,5% 

Распрпстраоенпст преваре 
(Србија) 

44,6% 15,7% 39,7% 11,6% 35,5% 

        

Стппа пријављиваоа прпвалне 
крађа пплицији (Србија) 

82,5% 81,4% 87,8% 87,2% 85,5% 

Стппа пријављиваоа 
вандализма пплицији (Србија) 

49,8% 30,1% 44,2% 60,8% 45,2% 

Стппа пријављиваоа преваре 
пплицији (Србија) 

7,9% 3,8% 13,8% 9,9% 11,1% 

        

Прпценат ппслпвних субјеката 
кпји кпристе билп кпју врсту 
мера безбеднпсти (Србија) 

94,8% 89,3% 92,7% 
 

95,6% 
93,2% 

Прпценат ппслпвних субјеката 
кпји имају пплису псигураоа пд 
криминала (Србија) 

32,2% 33,2% 49,4% 67,1% 44,8% 

Наппмена: Распрпстраоенпст ппдмићиваоа се израшунава кап прпценат ппслпвних субјеката кпји су некпм државнпм/јавнпм 
службенику дали нпвац, ппклпн или ушинили прптивуслугу најмаое једнпм приликпм у перипду пд 12 месеци пре  
истраживаоа, пд укупнпг брпја  ппслпвних субјеката кпји су у истпм перипду имали макар један кпнтакт са неким 
државним/јавним службеникпм. Гпдищое стппе распрпстраоенпсти кад је реш п превари пд стране лица кпја нису 
заппслена у ппслпвнпм субјекту, прпвалнпј крађи и вандализму пдвпјенп се израшунавају кап прпценат ппслпвних 
субјеката кпји су искусили свакп пд пвих кривишних дела пд укупнпг брпја ппслпвних субјеката. Стппе пријављиваоа за 
ппдмићиваое пднпсе се на ппследое искуствп са ппдмићиваоем у перипду пд 12 месеци пре истраживаоа, кпје је 
пријављенп званишним прганима власти; за пстале видпве кривишних дела, стппе пријављиваоа пднпсе се на 
ппследое кривишнп делп кпје је дпживљенп у ппследое три гпдине и кпје је пријављенп пплицији. EUR-PPP је 
прпцеоен на пснпву прпцена WIIW-а. 
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