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Сажетак
Пред мет ис тра жи ва ња овог ра да је сте за шти та ефек тив не 

кон ку рен ци је и кон се квент но су зби ја ње ко руп ци је у по ступ ци ма 
јав них на бав ки, по сма тра но кроз при зму ле ги сла тив но-ин сти ту-
ци о нал них ре ше ња Ре пу бли ке Ср би је, и упо ред но, ко му ни тар ног 
пра ва. Ана ли за об у хва та два сег мен та: пр ви се од но си на за бра ње-
не до го во ре из ме ђу на ру чи о ца и по ну ђа ча, док дру ги об у хва та раз-
ли чи те прав не од но се да ва ла ца по ну де у тен дер ском по ступ ку. Те-
о риј ско-епи сте мо ло шки и ме то до ло шки при ступ ко ји је ко ри шћен 
у овом ра ду од го ва ра стан дар ди ма дру штве них, и по себ но прав них 
на у ка, уз пре вас ход ну упо тре бу де скрип тив ног и ком па ра тив ног 
ме то да, са јед не, и ве за ног, објек тив ног и си стем ског ту ма че ња, са 
дру ге стра не. Циљ ис тра жи ва ња је утвр ђи ва ње ко ре ла тив не ве зе 
из ме ђу сте пе на ефи ка сно сти, од но сно ефек тив но сти спро ве де ног 
по ступ ка јав не на бав ке и ни воа функ ци о нал не, од но сно ефек тив не 
кон ку рен ци је ко ји је у ње му био за сту пљен. Утвр ђе но је по сто ја-
ње два основ на кон цеп та по вре де кон ку рен ци је у по ступ ку јав не 
на бав ке: на ме шта ња по ступ ка и на ме шта ња по ну де. За кљу чак је 
да на ве де ни мо де ли зах те ва ју при ме ну раз ли чи тих прав них ме-
ра, у сми слу ком би но ва ња имо вин ских и лич но-прав них, а за тим 
пре вен тив них и ка зне них ме ра, као и раз ли чит ре до след њи хо ве 
им пле мен та ци је, што прет по ста вља раз ли чи те ни вое ин сти ту ци о-
нал ног по сту па ња, а то кон се квент но на ла же ви сок сте пен ко о пе-
ра ци је ствар но прав но над ле жних ор га на и ин сти ту ци ја у обла сти 

* Овај чла нак је ре зул тат ра да на про јек ту број 179076 Ми ни стар ства про све те, на у ке и 
тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је
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ефек тив ног спро во ђе ња јав них на бав ки - пре по ру ка је овог ра да, 
пу тем за кљу че ња ме мо ран ду ма о са рад њи. На кон са гле да ва ња и 
ана ли зе до ме на не у са гла ше но сти пра ви ла са др жа них у за ко ни ма 
о за шти ти кон ку рен ци је и јав ним на бав ка ма, ко ји ре зул ти ра ума-
ње ним сте пе ном ефи ка сно сти за шти те ефек тив не кон ку рен ци је у 
по ступ ци ма јав них на бав ки у на шој зе мљи, да та је пре по ру ка и 
ви ду ја сних смер ни ца за пре ва зи ла же ње прав них пра зни на и не-
кон зи стент них ре ше ња.
Кључ не ре чи: јав не на бав ке, на ме шта ње по ступ ка, на ме шта ње по ну да, 

тен дер ски кри те ри ју ми, су зби ја ње ко руп ци је, ин тер-ин-
сти ту ци о нал на са рад ња, ефек тив на за шти та кон ку рен ци је

1. РЕСТРИКТИВНИ СПОРАЗУМИ У 
ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Јав на на бав ка пред ста вља об лик тен дер ског по ступ ка у ко ме 
се као на ру чи лац ја вља ко ри сник бу џет ских сред ста ва, јав но пред-
у зе ће или прав но ли це ко је оба вља де лат ност у оп штем ин те ре су, 
чи ји је пред мет ку по ви на, за куп или ли зинг до ба ра, а ре а ли зу је се 
са ци љем по сти за ња што по вољ ни је, за на ру чи о ца ни же це не, ко ја 
се оства ру је де ло ва њем тр жи шног за ко на укр шта ња по ну да, што 
да ље прет по ста вља уче шће што ве ћег бро ја ква ли фи ко ва них по-
ну ђа ча, кон се квен то че му се из во ди за кљу чак о ефек тив ној кон ку-
рен ци ји као ну жном пред у сло ву ефек тив ног спро во ђе ња по ступ ка 
јав не на бав ке. До бро уре ђен и је дин ствен си стем јав них на бав ки 
обез бе ђу је усло ве за сло бод ну, не ди скри ми на тор ску, кон ку рент ску 
бор бу из ме ђу по ну ђа ча као уче сни ка у по ступ ку јав не на бав ке, чи-
ме се оства ру је ра ци о нал но и еко но мич но ко ри шће ње јав них сред-
ста ва. Са дру ге стра не, по ди за ње ни воа кон ку рент но сти и прав не 
си гур но сти у обла сти јав них на бав ки је зна ча јан под сти цај ино-
стра ним ула га њи ма. Спро во ђе ње по ступ ка јав не на бав ке ба зи ра-
но је на сле де ћим бит ним на че ли ма: прав на си гур ност, ко ја под ра-
зу ме ва пра вич но и за ко ни то про пи си ва ње усло ва тен де ра, и да ље 
по што ва ње утвр ђе не про це ду ре спро во ђе ња по ступ ка; сло бод на 
кон ку рен ци ја, ко ја се од но си на оба ве зу на ру чи о ца да у по ступ ку 
омо гу ћи уче шће што ве ћег бро ја по ну ђа ча, као и њи хо ву оба ве-
зу да не сту па ју у ме ђу соб не до го во ре о уса гла ше ном на сту па њу 
у по ступ ку; тран спа рент ност, ко је под ра зу ме ва јав ност по ступ ка, 
уз бла го вре ме но и пот пу но ин фор ми са ње свих уче сни ка о ње го-
вим бит ним еле мен ти ма; јед на кост по ну ђа ча, ко ју је на ру чи лац 
оба ве зан да обез бе ди у свим фа за ма по ступ ка; ефи ка сност, ко ја 



СањаМ.ДанковићСтепановић Заштитаконкуренцијеисузбијање...

13

прет по ста вља оба ве зу на ру чи о ца да до бра, услу ге или ра до ве од-
го ва ра ју ћег ква ли те та при ба ви по што ни жој це ни и уз ми ни мал не 
тро шко ве по ступ ка.1)

У прет ход ној (2013) го ди ни кон ста то ван је од ре ђен, али не 
зна ча јан на пре дак у до ме ну спро во ђе ња по сту па ка јав них на бав ки 
у Ре пу бли ци Ср би ји2), у по гле ду: оба ве зе на ру чи ла ца да на пра ве 
ра зу ман план на бав ки и исти об ја ве; спре ча ва ња зло у по тре ба пре-
го ва рач ког по ступ ка, ко ји је нај ма ње тран спа рен тан сег мент тен-
дер ског про це са; ан ти ко руп тив них ме ра, пр вен стве но у по ступ-
ци ма на бав ки ве ли ке вред но сти као што су ин фра струк ту рал ни 
про јек ти; ме ра ко ји ма би се спре чи ла зло у по тре ба пра ва по ну ђа ча 
на прав на сред ства и ле ко ве; ме ра ко је би фа во ри зо ва ле на бав ке 
енер гет ски ефи ка сних до ба ра; овла шће ња Упра ве за јав не на бав ке 
да пра ти ре а ли за ци ју до де ље них јав но-прав них уго во ра. Вред ност 
јав них на бав ки у Ре пу бли ци Ср би ји бе ле жи кон ти ну и ра ни тренд 
ра ста ре ла тив ног зна ча ја чи ји се на ста вак оче ку је.3) 

Основ на ре гу ла тор на пра ви ла за шти те ефек тив не кон ку рен-
ци је у до ме ну за бра не ре стрик тив них спо ра зу ма ко ји ма се де ле из-
во ри на бав ки у до ма ћем пра ву су уста но вље на За ко ном о за шти ти 
кон ку рен ци је (2009, 2013) и упот пу ње на ре ше њи ма За ко на о јав ним 
на бав ка ма (2012), ко ји ма се шти ти и ја ча прин цип кон ку рент но сти 
у овој ка те го ри ји тен дер ских по сту па ка. Јав на на бав ка пред ста вља 
вид тен дер ског по ступ ка, ко ји у тран зи ци о ном по слов ном си сте му 
Ср би је по ста је зна ча јан прав ни мо дел за спро во ђе ње при ва ти за-
ци о ног про це са од 2001. го ди не4), у ко ме се као јед но од основ них 
на че ла ја вља фор ми ра ње про дај не це не пре ма тр жи шним усло ви-
ма. Иако тран зи ци ја у срп ском дру штву ни је оства ри ла по ста вље-
не по ли тич ке и еко ном ске ци ље ва и же ље не ре зул та те5), прак са 
уста но вље на уво ђе њем пра ви ла и ло ги ком тен дер ског по ступ ка у 
при ва ти за ци ји у пр вој де це ни ји 21. ве ка зна чај но је ута ба ла пут 
ефи ка сном спро во ђе њу по сту па ка јав них на бав ки у де ка ди ко ја ће 
усле ди ти. Као цен трал на тач ка пре ло ма тен дер ских мо де ла при ва-
ти за ци је и јав них на бав ки ја вља се за шти та кон ку рен ци је. 

1) За кон о јав ним на бав ка ма, СлужбенигласникРС, бр. 124/12, чл. 9-12.

2) Белакњига–ПредлозизапобољшањепословногокружењауСрбији2013,Са вет стра-
них ин ве сти то ра, Бе о град, 2013, стр. 74 .

3) СтратегијаразвојајавнихнабавкиуРепублициСрбији, Вла да РС, 2011, тач. 1.1., до-
ступ но на: http://gs.gov.rs/strategije-vs.html (при сту пље но 03.02.2014)

4) За кон о при ва ти за ци ји, СлужбенигласникРС, бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07-др. 
За кон и 30/10 др. За кон

5) Жи во јин Ђу рић, „Со ци јал но-по ли тич ки осврт на мо дел при ва ти за ци је у Ср би ји“,Срп-
скаполитичкамисао бр. 4/2013, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, , стр. 122 



СПМброј1/2014,годинаXXI,свеска43. стр.11-28.

14

Уче шће на тен де ру мо же би ти у отво ре ном, пре го ва рач ком 
или ре стрик тив ном об ли ку по ступ ка. Нај ви ши ни во ефек тив не 
кон ку рен ци је се оства ру је у отво ре ном по ступ ку, у ко ме се сва ки 
по слов ни су бјект са прав ним ин те ре сом мо же ја ви ти као по ну ђач. 
Два су основ на кри те ри ју ма за до би ја ње по сла, од но сно јав но-
прав ног уго во ра у по ступ ку јав не на бав ке: нај ни жа це на и мо дел 
еко ном ски нај по вољ ни јих збир них усло ва.6) У до ма ћем по слов но-
прав ном ам би јен ту ла тент ну опа сност за очу ва ње ефек тив не кон-
ку рент но сти пред ста вља мо дел цен тра ли зо ва них јав них на бав ки 
ко ји, упр кос не спор ном до при но су си стем ској ра ци о на ли за ци ји, 
ну жно во ди ума ње њу бро ја по ну ђа ча, од но сно по ра сту кон цен три-
са но сти на стра ни по ну де, што кон се квент но по ве ћа ва ве ро ват но ћу 
кар тел них до го во ра ме ђу по ну ђа чи ма, ме ђу ко ји ма се, с об зи ром на 
зах тев не тен дер ске кри те ри ју ме уче шћа, на ла зе пр вен стве но они 
ко ји рас по ла жу зна чај ним тр жи шним уде лом. Дру ги не га ти ван 
ефе кат си сте ма цен тра ли зо ва них јав них на бав ки се од но си на на-
ру ша ва ње прин ци па рав но прав но сти по ну ђа ча у по ступ ку. 

Ва жан из вор ауто ном ног, ме ког пра ва у овој обла сти пред-
ста вља ју Смер ни це (2009) и Пре по ру ке за су зби ја ње на ме ште них 
по ну да и по сту па ка у по ступ ци ма јав них на бав ки (2012) Ор га ни-
за ци је за еко ном ску са рад њу и раз вој (ОЕCD). У Смер ни ца ма су 
на ве де не ме ре за ума ње ње ри зи ка на ру ша ва ња ефек тив не кон ку-
рен ци је, ме ђу ко ји ма и: под сти ца ње уче шћа ве ћег бро ја по ну ђа-
ча у по ступ ку, огра ни че ње ко му ни ка ци је из ме ђу по ну ђа ча, ја сни 
кри те ри ју ми уче шћа и ран ги ра ња по ну да, до бро по зна ва ње тр жи-
шних усло ва ко ји су од ути ца ја на кре и ра ње пра ви ла по ступ ка јав-
не на бав ке (та ко ви со ка кон цен три са ност тр жи шта или по сто ја ње 
ба ри је ра за ула зак зах те ва ју ви ши сте пен опре за при ли ком утвр ђи-
ва ња тен дер ских кри те ри ју ма и про це сних пра ви ла). У ис тра жи-
ва њу је ува же на и пре по ру ка Кон фе рен ци је Ује ди ње них на ци ја за 
тр го ви ну и раз вој ко ја се од но си на при пре му и им пле мен та ци ју 
на ци о нал не стра те ги је про тив на ме шта ња тен де ра у по ступ ци ма 
јав них на бав ки и по кре та ње ис тра ге у ре а ли зо ва ним слу ча је ви ма, 
у ци љу кре и ра ња управ не и суд ске прак се.7) За шти та ефек тив не 
кон ку рен ци је у по ступ ци ма јав них на бав ки као кон сти ту ти ван сег-
мент прет по ста вља су зби ја ње ко руп ци је. Две су гру пе фак то ра ко-
је опре де љу ју сте пен за сту пље ност ко руп тив ног де ло ва ња: нај пре: 
си стем ско-ин сти ту ци о нал ни пред у сло ви, од ко јих се као нај ва жни-

6) Chri stop her Bo vis, EUPublicProcurementLaw,Chel ten ham, UK-Nort hamp ton, USA, 2007, 
p. 75.

7) Експертскаанализаполитикезаштитеконкуренције:Србија, Кон фе рен ци ја Ује ди ње-
них на ци ја за тр го ви ну и раз вој, УН, Њу јорк и Же не ва, 2011, стр. 98.
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ји у обла сти јав них на бав ки ја вља огра ни че на по ну да ре сур са ко ја 
во ди мо но пол ском по на ша њу и до ми нант ном по ло жа ју, а за тим и 
по ли тич ко-кул тур ни раз ло зи.8) 

Ло гич ко-епи сте мо ло шка под струк ту ра ис тра жи ва ња под ра-
зу ме ва упо тре бу ком па ра тив ног ме то да у два ни воа: уну тра шњем 
и упо ред но-прав ном, за тим нор ма тив ни ме тод у до ме ну утвр ђи ва-
ња са др жи не и ефе ка та по зи тив них пра ви ла, уз де он то ло шки ме-
тод ко ји ува жа ва ди на мич ко свој ство прав ног уре ђе ња по слов не 
ствар но сти. У ис тра жи ва њу је при сту пље но ка ко ве за ном, та ко и 
сло бод ном ту ма че њу, за тим објек тив ном ту ма че њу у ци љу утвр ђи-
ва ња зна че ња прав не нор ме, али и су бјек тив ном аспек ту у по гле ду 
ствар не на ме ре за ко но дав ца при ли ком кре и ра ња пра ви ла, уз по-
се бан зна чај је зич ког, и при хва та ње ево лу ци о ни стич ког ту ма че ња. 
У сег мен ту ис тра жи ва ња ко ји се од но си на по твр ду хи по те за, из-
во ђе ње за кљу ча ка и на уч но об ја шње ње, као ре ле ван тан се ја вља 
ак си о ло шки ме тод, чи је ко ри шће ње во ди не са мо ис ка зи ма са ин-
ди ка тив ним (delegelata), већ и нор ма тив ним ка рак те ром (delege
ferenda). Нај зад, по се бан зна чај у ис тра жи ва њу има ју упо тре ба те-
ле о ло шког мо де ла ра ди утвр ђи ва ња ци ља и сми сла прав не нор ме, 
са јед не стра не, и ко ри шће ње си стем ског ме то да ра ди пре ва зи ла-
же ња про бле ма прав не пра зни не.

2. KOРУПТИВНО-ПОЛИТИЧКИ АСПЕКТ

Ефек тив на ан ти ко руп тив на стра те ги ја под ра зу ме ва ства-
ра ње ле ги сла тив ног и по слов ног ам би јен та у ко ме је ко руп тив но 
де ло ва ње са јед не стра не не при хва тљи во, а са дру ге не ис пла ти во, 
што прет по ста вља ре ду ко ва ње мо но пол ског по на ша ња, од но сно 
ста вља ње ак цен та на за шти ту ефек тив не тр жи шне кон ку рен ци је, 
као и су жа ва ње оп се га дис кре ци о них овла шће ња, уз па ра лел но по-
ди за ње ни воа мо рал не, по ли тич ке и кри вич не од го вор но сти.9) Су-
зби ја ње ко руп тив ног де ло ва ња у по ступ ци ма јав них на бав ки прет-
по ста вља по што ва ње сле де ћих стан дар да: уна пред ја сно утвр ђе ни 
усло ви уче шћа у по ступ ку, од ко јих нај ве ћи зна чај има па жљи во 
пла ни ра ње по ступ ка јав не на бав ке, ко је укљу чу је ана ли зу ствар-
них по тре ба на ру чи о ца, ре зул тант но че му се де фи ни шу кри те ри-
ју ми уче шће у по ступ ку; објек тив ни и уна пред утвр ђе ни кри те ри-
ју ми за се лек ци ју и до де лу уго во ра; тран спа рент ност ин фор ма ци ја 

8) Зо ран Сто јиљ ко вић, Државаикорупција, Фа кул тет по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду и Чи го ја штам па, Бе о град, 2013, стр. 223. 

9) Зо ран Сто јиљ ко вић, стр. 215.
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о про це ду ри јав не на бав ке (по себ но по зи ву за над ме та ње и усло-
ви ма до де ле уго во ра); ефек ти ван си стем уну тра шње кон тро ле, у 
ко ме цен трал но ме сто има де ло тво ран мо дел под но ше ња жал би и 
прав них ле ко ва.10)

По ла зне прет по став ке су зби ја ња, од но сно ре ду ко ва ња ко-
руп тив ног де ло ва ња је су до бра упра ва и кон со ли до ва на де мо кра-
ти ја. До бро упра вља ње (Goodadministration) схва ће но ди на мич ки, 
као про цес, у ко ме су бли ми ра но исту па ју јав ни и при ват ни сек-
тор, за сни ва се на чвр стој ин сти ту ци о нал ној мре жи, и пред ста-
вља основ ни пред у слов еко ном ског раз во ја, и ефек тив ног си сте ма 
јав них на бав ки у ње му, као и по ли тич ке ста бил но сти и ши ре дру-
штве не си гур но сти.11) На че ло до бре упра ве је за сно ва но на са ве-
сном, ра зум ном и про пор ци о нал ном по сту па њу пре ма уче сни ци ма 
по ступ ка, и из ње га про ис ти че кон цепт одр жи вог раз во ја си сте ма, 
из ме ђу оста лог и јав них на бав ки. До бро упра вља ње је пар ти ци па-
тив но, тран спа рент но и од го вор но, де ло твор но и не при стра сно и 
про мо ви ше вла да ви ну пра ва.12) По зи ци ја до ма ће при вре де на ре-
форм ском пу ту ка тр жи шној еко но ми ји и по ли тич кој де мо кра ти ји 
мо же се опи са ти као „тран зи ци о ни екви ли бри јум.“ И ви ше не го у 
по ли тич кој сфе ри, у обла сти при вре де при су тан је ре форм ски де-
фи цит. На су прот еко ном ској тр жи шној ло ги ци, др жа ва има уло гу 
глав ног по сло дав ца, зај мо дав ца и га ран та по сло ва ња.13) У та квом 
ам би јен ту, де ло ва ње тр жи шних, кон ку рен циј ских за ко на у до ме ну 
јав них на бав ки је ини ци јал но оте жа но и сто га зах те ва до да тан над-
зор у по гле ду ан ти ко руп тив ног по сту па ња.

Ин сти ту ци о нал на над ле жност пре вен тив ног де ло ва ња Аген-
ци је за бор бу про тив ко руп ци је има два бит на сег мен та: пра ће ње 
им пле мен та ци је На ци о нал не стра те ги је за бор бу про тив ко руп ци-
је у РС за пе ри од од 2013. до 2018. го ди не14) (и Ак ци о ног пла на 
за ње но спро во ђе ње) и над зор над из ра дом и при ме ном пла но ва 
ин те гри те та, ко ји се ини ци јал но од но се на про це ну ста ња и на-
зна ку ри зич них сег ме на та са ста но ви шта ко руп тив не де лат но сти 

10) Кон вен ци ја УН про тив ко руп ци је, За кон о ра ти фи ка ци ји Кон вен ци је Ује ди ње них на ци-
ја про тив ко руп ци је, СлужбенилистСЦГ–Међународниуговори, бр. 12/05.

11) Зо ран Сто јиљ ко вић, стр. 352.

12) Goodgovernanceand sustainablehumandevelopment, Uni ted Na ti ons De ve lop ment Pro-
gram me, 1997, New York, до ступ но на: http//mir ror.undp.org/mag net/po licy/chap ter1.htm 
(при сту пље но 03.03.2014)

13) Алек сан дар Но ва ко вић, „Тран зи ци ја, ре фор ме и пер цеп ци је о ре фор ма ма-по ре ђе ње 
срп ске и тран зи ци је зе ма ља ИЦЕ“,Српскаполитичкамисао, бр. 1/2012, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 43, 

14) На ци о нал на стра те ги ја за бор бу про тив ко руп ци је у Ре пу бли ци Ср би ји за пе ри од од 
2013. до 2018. го ди не, СлужбенигласникРС, бр. 57/13,
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у од ре ђе ној ин сти ту ци ји, као и утвр ђи ва ња и спро во ђе ња ме ра за 
ума ње ње од но сног ри зи ка, а ана лог но се при ме њу ју и у про це сном 
сег мен ту, укљу чу ју ћи и си стем јав них на бав ки.15) Основ на на че ла 
у до ме ну пре вен ци је и бор бе про тив ко руп ци је су: на че ло вла да ви-
не пра ва, на че ло од го вор но сти, на че ло ефи ка сно сти, на че ло тран-
спа рент но сти, на че ло (пу не) не то ле ран ци је на ко руп ци ју и на че ло 
све о бу хват но сти при ме не ме ра и са рад ње су бје ка та.16) До ми нан тан 
са вре ме ни кон цепт о уло зи др жа ве у до ме ну обез бе ђе ња јав ног ин-
те ре са у обла сти јав но-при ват ног сек то ра, па и јав них на бав ки или 
јав но-при ват ног парт нер ства, је сте кор по ра ти зам, ко ји под ра зу ме-
ва ње ну двој ну уло гу: за штит ни ка, са јед не, и опе ра те ра, са дру ге 
стра не, у до ме ну функ ци о нал ног обез бе ђе ња јав ног ин те ре са. Кор-
по ра ти зам суп сти ту и ше ни зак сте пен де ло ва ња тр жи шних ме ха-
ни за ма (ко ји за цен трал ну тач ку и мо тив има ју мак си ми за ци ју про-
фи та) ад ми ни стра тив ним ме ра ма оства ри ва ња јав ног ин те ре са.17) 

У си сте му пре вен тив них ме ра ко је тре ба да ре зул ти ра ју ми-
ни ми зи ра њем ве ро ват но ће по вре де кон ку рен ци је у по ступ ку јав-
них на бав ки кроз до го вор на ру чи о ца и по ну ђа ча у тен дер ском по-
ступ ку као нај зна чај ни ја се ја вља прет ход на кон тро ла кри те ри ју ма 
за уче шће, а он да и при хват по ну де, ко ја ре зул ти ра за кљу че њем 
уго во ра на тен де ру, с об зи ром да они кон се квент но ди рект но ути-
чу на при су ство и ефи ка сност кон ку рен ци је у од но сном по ступ ку. 
Усло ви тре ба да бу ду пре ци зно де фи ни са ни и све о бу хват ни, без 
дис кри ми на тор ног ефек та. При мар ну уло гу от кри ва ња си ту а ци је 
„на ме ште ног“ тен де ра има ју под но си о ци по ну да ко ји про пи са не 
кри те ри ју ме мо гу да оце не као не ра ци о нал не, од но сно не у о би ча је-
не с об зи ром на ствар ну свр ху и пред мет јав не на бав ке, по зна ју ћи 
спе ци фич но сти од но сног тр жи шта, и под не су зах тев за за шти ту 
пра ва. Мо гу ћа је, та ко ђе, си ту а ци ја да по ну ђач као уче сник до го-
во ра до ста ви ин фор ма ци је о ње го вом по сто ја њу и та ко се би обез-
бе ди из у зи ма ње од из ри ца ња санк ци ја; знат но је ма ње ве ро ват на 
мо гућ ност да та кву вр сту при ја ве под не се на ру чи лац по сла. Та ко-
ђе, це лис ход но је уста но ви ти оба ве зу прет ход не при ја ве про пи са-
них тен дер ских усло ва од стра не на ру чи о ца не за ви сном струч ном 

15) За кон о Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је, СлужбенигласникРС, бр. 97/08, 53/10, 
66/11-УС и 67/13-УС

16) НационалнастратегијазаборбупротивкорупцијеуРепублициСрбијизапериодод
2013.до2018.године, део III

17) Пре драг Цвет ко вић, Ср ђан Го лу бо вић, „Спо ра зум СТО о јав ним на бав ка ма“, Правни
живот, бр. 11/2012, стр. 251.
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над ле жном ор га ну за спро во ђе ње по ступ ка јав них на бав ки.18) У 
по ступ ку јав не на бав ке на ру чи лац је оба ве зан да од би је по ну ду и 
под не се при ја ву о слу ча ју над ле жним ор га ни ма у си ту а ци ја ма ко је 
са др же еле мен те ко руп тив ног де ло ва ња, пра ња нов ца, кри ми нал-
ног ор га ни зо ва ња и пре ва ре.19)

3. KОНКУРЕНЦИЈСКО-ПРАВ НИ АСПЕКТ

Пот пу на кон ку рен ци ја је иде ал ко ме се те жи, да се ни ка да 
трај но не до сег не. За то су пра ви ла о за шти ти кон ку рен ци је усме-
ре на на оства ри ва ње ефек тив не кон ку рен ци је, као прав ног стан-
дар да ко ји је уста но вљен ком про ми сом из ме ђу пу не кон ку рен ци је 
као иде а ла и до њег пра га ис по ља ва ња тр жи шне мо ћи ис под ко јег 
се ни је мо гло ићи, а да се не угро зе прин ци пи сло бо де на удру жи-
ва ње и по ве ћа ња ефи ка сно сти по сло ва ња, jeр „Сло бо да је пра во да 
се чи ни све што за ко ни до пу шта ју“.

Уну тра шња ло ги ка тен дер ског мо де ла по чи ва на прет по став-
ци да се по ну де под но се на ба зи ин ди ви ду ал ног еко ном ског ин-
те ре са и про ра чу на, са ци љем до би ја ња по сла, а не до го во ра са 
дру гим уче сни ком, ина че на по зи ци ји тр жи шног кон ку рен та, ко ји 
не рет ко укљу чу је и од лу ку о до бро вољ ном од у ста ја њу од тран сак-
ци о ног уго во ра.20) Са дру ге стра не, сход но за ко но мер но сти ма еко-
но ми је оби ма, ни жу це ну и по вољ ни ју ин ди ви ду ал ну по ну ду да је 
уче сник са ве ћим тр жи шним уде лом21), а сли чан ефе кат се оства ру-
је пу тем за јед нич ке по ну де. Број под но си ла ца по ну да у по ступ ку 
обр ну то је сра зме ран ве ро ват но ћи по сто ја ња ре стрик тив не прак-
се, с об зи ром да је кар тел ни до го вор лак ше оства ри ти у си ту а ци ји 
ма лог бро ја уче сни ка тен де ра. Ком пе ти тив ни тен дер ски по сту пак 
има два основ на об ли ка: тен дер у ко ме се под но се за тво ре не по-
ну де и кри те ри ју ми уче шћа су ре ла тив но сло же ни, а це на се ја вља 
као нај ва жни ји али не и је ди ни па ра ме тар за до би ја ње по сла, или - 
отво ре ни аук циј ски по сту пак над ме та ња, у ко ме су усло ви уче шћа 
ни ско по ста вље ни, а це на се ја вља као је ди ни кри те ри јум за за кљу-
че ње тран сак ци о ног уго во ра. По ступ ци јав не на бав ке, по сма тра но 

18) Овај пред лог под ра зу ме ва про ши ре ње де ло кру га по сту па ња Упра ве за јав не на бав ке, и 
до пу ну чл. 136, ст. 1 За ко на о јав ним на бав ка ма.

19) UNCITRALModelLawonPublicProcurement, 2011, до ступ но на: http:// un ci tral.org/un ci-
tral/texts&sta tus/pro cu re ment&in fra struc tu re de ve lop ment (при сту пље но 05.02.2014)

20) Ariel Ezrac hi, EUCompetitionLaw, Ox ford, UK-Por tland, USA, 2010, p. 111.

21)  Ni co la Di mi tri, Gu sta vo Pi ga, Gi an car lo Spag no lo, HandbookofProcurement, Cam brid ge 
Uni ver sity Press, Cam brid ge, UK, 2006, p. 8.
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са аспек та за шти те прин ци па кон ку рент но сти, кла си фи ку ју се у 
три гру пе: на бав ка стан дард не ро бе и услу га, у ко јој се као је ди ни 
кри те ри јум од лу чи ва ња ја вља це на; јав ни ра до ви ве ли ке вред но-
сти, ка да се по сту пак спро во ди у две фа зе: у пр вој, ква ли фи ка ци ја 
по ну ђа ча усло вље на је ком пе тент но шћу и зах те вом ми ни мал ног 
фи нан сиј ског по тен ци ја ла, на осно ву кри те ри ју ма ко ји су ја сно 
и пре ци зно де фи ни са ни, док се у дру гој фа зи ко нач на од лу ка о 
за кљу че њу уго во ра до но си на осно ву по ну де о це ни (до ста вље-
не у за тво ре ним ко вер та ма); спе ци фич не, ви со ко спе ци ја ли зо ва не 
и кон сул тант ске услу ге, за ко је се тен дер ски по сту пак спро во ди 
на ба зи кри те ри ју ма ко ји се при мар но од но се на ком пе тент ност 
и про фе си о нал но ис ку ство.22) Сход но кон цеп ту „пра ви ла ре зо на“ 
(Ruleofreason), флек си бил ни ји став пре ма ко о пе ра ци ји кон ку ре на-
та мо же се за у зе ти у две си ту а ци је: ка да је збир на вред ност њи хо-
вих тр жи шних уде ла ма ња од 20% и уко ли ко је реч о ре ле вант ном 
тр жи шту ис тра жи ва ња и раз во ја.23)

Обим пре вен тив них ме ра ко је је мо гу ће и по треб но пред-
у зе ти у слу ча је ви ма по тен ци јал не по вре де прин ци па кон ку рент-
но сти кроз до го вор по ну ђа ча у тен дер ском по ступ ку у од но су на 
си ту а ци ју „на ме шта ња по ступ ка“ је знат но ши ри. При мар ну уло гу 
кон тро ле има на ру чи лац по сла: у слу ча ју сум ње у по сто ја ње не-
до зво ље ног до го ва ра ња, он u дру гом сте пе ну под но си при ја ву и 
пред мет да ље пре да је Упра ви за јав не на бав ке, од но сно Ко ми си ји 
за за шти ту кон ку рен ци је, с тим да на тре ћем ни воу слу чај би ва 
окон чан у суд ском по ступ ку. И у овој прав ној си ту а ци ји мо гу ће је 
да ин фор ма ци ју о по сто ја њу спо ра зу ма под не се је дан од уче сни-
ка, са ци љем оства ри ва ња иму ни те та од санк ци ја за ре стрик тив-
но спо ра зу ме ва ње. Нај зна чај ни је ме ре ко је на ру чи лац спро во ди у 
окви ру при пре ме по ступ ка јав не на бав ке у ци љу ума ње ња ри зи ка 
од „на ме шта ња по ну де“ од но се се на: па жљи ву и пра во вре ме ну 
при пре му по ступ ка пре вас ход но у сми слу при ку пља ња ин фор ма-
ци ја о оби му и струк ту ри по ну де, пла ни ра ње по ступ ка са ци љем 
мак си ми за ци је бро ја пра во ва ља них по ну да, кре и ра ње про це сног 
ам би јен та ко ји ће ко му ни ка ци ју ме ђу уче сни ци ма све сти на објек-
тив ни ми ни мум и из ра ду пра вил ни ка о ин ди ци ја ма и по сту па њу 
у слу ча је ви ма по сто ја ња осно ва не сум ње о „на ме ште ним по ну да-
ма“.24)

22) Експертскаанализаполитикезаштитеконкуренције:Србија, стр. 87.

23) Tho mas Sul li van, Her bert Ho ven kamp, AntitrustLaw.PolicyandProcedure:Cases,Materi-
als,Problems, Le xi sNe xis, Ne wark, USA, 2003, p. 187.

24) Упутствозаоткривањенамештенихпонудаупоступцимајавнихнабавки, Ко ми си ја за 
за шти ту кон ку рен ци је РС, 2011, до ступ но на: http://кзк.гов.рс (при сту пље но 08.02.2014)
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На ру чи лац ре зер ви ше овла шће ње да уго вор у тен дер ском 
по ступ ку не бу де за кљу чен уко ли ко по сто ји сум ња да ре зул тат 
над ме та ња ни је ре зул тат ефек тив не кон ку рен ци је. У слу ча ју ка да 
се утвр ди по сто ја ње по вре де учи ње но ре стрик тив ним спо ра зу ме-
ва њем, Ко ми си ја за за шти ту кон ку рен ци је од ре ђу је ме ру за шти те 
кон ку рен ци је и, оп ци о но, ме ру от кла ња ња по вре де кон ку рен ци је. 
Ме ра за шти те кон ку рен ци је се од но си на пла ћа ње нов ча не ка зне 
за учи ње ну рад њу по вре де кон ку рен ци је, чи ја се ви си на утвр ђу је 
за ви сно од на ме ре, те жи не, на сту пе лих по сле ди ца и тра ја ња по-
вре де. У слу ча ју да је по вре да на ста ла као ре зул тат удру же ног де-
ло ва ња уче сни ка на тр жи шту, од го вор ност за је со ли дар на. Скуп 
ме ра ко је тре ба да ми ни ми зи ра ју ве ро ват но ћу кре и ра ња си ту а ци је 
не до пу ште них до го во ра у тен дер ском про це су мо ра би ти па жљи во 
из ба лан си ран из ме ђу зах те ва за за шти том прин ци па кон ку рент но-
сти, за шти том тран спа рент но сти по ступ ка и на че лом ефи ка сно сти 
и ра ци о нал но сти си сте ма јав не на бав ке. У до ма ћем пра ву кон ку-
рен ци је, прак са Ко ми си је за за шти ту кон ку рен ци је, па сход но ни 
суд ска прак са, још увек не рас по ла жу слу ча јем пра во сна жно утвр-
ђе не по вре де по осно ву кар тел ног спо ра зу ме ва ња у обла сти јав них 
на бав ки. 2013. го ди не от по чет је пр ви по сту пак у тој ка те го ри ји 
по вре де кон ку рен ци је. Ја ча ње кон ку рент но сти оства ру је се пре-
вас ход но кроз стан дар ди за ци ју про це ду ре, од но сно до ку мен та ци је 
и по ди за ње ни воа тран спа рент но сти по ступ ка. Исто вре ме но, по-
сту пак јав не на бав ке тре ба при ла го ди ти спе ци фич но сти ма сва ког 
по је ди нач ног слу ча ја и пред ме та јав не на бав ке. До го вор по ну ђа ча, 
ко руп ци ја, пре ва ра, при ну да и оп струк ци ја пред ста вља ју прав не 
осно ве за од би ја ње по ну де или по ни шта ва ње по ступ ка јав не на-
бав ке.

4. ЈАВНИ ИНТЕРЕС СУЗБИЈАЊА КАРТЕЛНИХ 
СПОРАЗУМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Ре стрик тив ни спо ра зу ми пред ста вља ју нај те жу по вре ду 
прин ци па сло бод не тр жи шне кон ку рен ци је – прет по ста вље но је 
по сто ја ње на ме ре, за бра ње ни су perse, а по сле ди ца је ни шта вост. 
Би ло да су за кљу че ни у ви ду уго во ра или ње го вих по је ди них од-
ре да ба, да су из ри чи ти или пре ћут ни, у ви ду уса гла ше не прак се 
или од лу ка удру же ња тр жи шних уче сни ка, ре стрик тив ни спо ра-
зу ми има ју зна чај ну по вре ду кон ку рен ци је за циљ или по сле ди цу. 
Ре стрик тив ни спо ра зу ми су за бра ње ни, осим у за ко ном пред ви ђе-
ним слу ча је ви ма из у зе ћа.25) Ни шта вост мо но пол ске кла у зу ле кон-

25)  За кон о за шти ти кон ку рен ци је РС, чл. 10, ст. 3 – чл.13 
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се квент но не зна чи и ни шта вост уго во ра26). Ко му ни тар но пра во27) 
утвр ђу је, а до ма ће пра во28) усва ја, пет ка те го ри ја до го ва ра ња ко је се 
aprioriква ли фи ку ју као ре стрик тив но спо ра зу ме ва ње, а од но се се 
на: по де лу тр жи шта или из во ра на бав ки, не по сред но или по сред но 
утвр ђи ва ње це на или дру гих усло ва тр го ва ња; огра ни ча ва ње или 
кон тро лу про из вод ње, ис по ру ка, тех нич ког раз во ја или ула га ња; 
при ме ну раз ли чи тих усло ва на исте оба ве зе са раз ли чи тим тр го-
вин ским парт не ри ма; усло вља ва ње за кљу че ња уго во ра до дат ним 
оба ве за ма, ко је по сво јој при ро ди или по слов ним оби ча ји ма ни су 
ве за не за пред мет уго во ра.

Нај те жи вид по вре де ефек тив не кон ку рен ци је пред ста вља-
ју кар те ли - ка те го ри ја хо ри зон тал них спо ра зу ма ба зи ра на на из-
ри чи том, а че шће пре ћут ном до го во ру су бје ка та ко ји деј ству ју на 
истом про из вод ном, од но сно про мент ном по слов ном ни воу, ко јим 
се ис кљу чу је њи хо ва при ро дан и прет по ста вљен од нос кон ку рент-
но сти и уса гла ша ва ју бит ни по слов ни па ра ме три, са ци љем да се 
пу тем кон тро ле пре те жног де ла по слов не ак тив но сти оста лим су-
бјек ти ма на мет ну усло ви по сло ва ња и оства ри екс тра про фит. Три 
су основ на кон сти ту тив на еле мен та кар те ла: мо но пол ски пред у-
сло ви, ко ји се пр вен стве но од но се на по сто ја ње суп сти ту та про-
из во да, од но сно услу га, по сто ја ње ба ри је ра за ула зак на од но сно 
тр жи ште, обим об у хва ће но сти тр жи шних уче сни ка и ела стич ност 
тра жње; дру гу гру пу чи не струк тур ни пред у сло ви, ко ји узи ма ју у 
об зир број уче сни ка спо ра зу ма, тр жи шну дис пер зо ва ност, аспект 
на бав ки и прав ни ре жим у сег мен ту санк ци о ни са ња кар тел них 
спо ра зу ма; нај зад, тре ћи сег мент по на ша ња се од но си на раз ме-
ну ин фор ма ци ја из ме ђу чла но ва кар тел ног спо ра зу ма, а цен трал но 
ме сто има це нов ни аспект – њи хо во од ре ђи ва ње и над гле да ње.29) 
У по ступ ку јав не на бав ке по ну ђа чи се до го ва ра ју о за јед нич ком 
на сту пу као од го во ру на по зив за уче шће на тен де ру30), нај че шће у 
фор ми уса гла ше ног по на ша ња, са ци љем оства ри ва ња ви ше тран-

26)  С об зи ром да је у прак си број уго во ра у ко ји ма је ин кор по ри са на ре стрик тив на кла у зу ла 
зна ча јан, њи хо ва ап со лут на ни шта вост, јер су то по пра ви лу од ред бе ко је се од но се на 
бит не са стој ке уго во ра - уне ла би зна чај ну до зу прав не не си гур но сти у прав ни про мет, 
па се ру шљи вост ја вља као ре ше ње, сход но чл. 105 За ко на о обли га ци о ним од но си ма 
РС, СлужбенилистСФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – од лу ка УС и 57/89, Службенилист
СРЈ, бр. 31/93 и СлужбенилистСЦГ, бр. 1/03 – УП)

27) Члан 101, став 1 Уго во ра о функ ци о ни са њу Европ ске уни је

28) Чл. 10, ст. 2 За ко на о за шти ти кон ку рен ци је РС

29) Бо рис Бе го вић, Вла ди мир Па вић: Уводуправоконкуренције, Прав ни фа кул тет Уни вер-
зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2012, стр. 48.

30) Ric hard Whish, Da vid Ba i ley, CompetitionLaw, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, UK-New 
York, USA, 2012, p. 536.
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сак ци о не це не, од но сно дру гих по слов них бе не фи та (нпр. сма ње-
ња опе ра тив них тро шко ва). 

Из у зи ма ње од санк ци о ни са ња ре стрик тив ног спо ра зу ме ва-
ња тр жи шних уче сни ка (Leniency) пред ста вља ин сти тут про ис те-
као из при ме не пра ви ла ре зо на, праг ма тич но сти и ефи ка сно сти у 
до ме ну ис тра жи ва ња кар тел ног до го ва ра ња. Због раз ли чи тих фор-
ми ко је мо гу да по при ме, а пи са на ће у прак си би ти пре из у зе так 
не го пра ви ло, док упра во су прот но ва жи за при су ство џентлмен-
ских спо ра зу ма у до ме ну кар тел ног до го ва ра ња - от кри ва ње и до-
ка зи ва ње ре стрик тив ног спо ра зу ме ва ња се по ста вља као ве о ма 
сло жен за да так. Сто га, из аме рич ког пра ва у ко му ни тар но, а из 
ње га он да 2005. у до ма ће пра во кон ку рен ци је се уво ди ин сти тут 
осло ба ђа ња од од го вор но сти уче сни ка ре стрик тив ног спо ра зу ма 
ко ји ње го во по сто ја ње при ја ви, од но сно до ста ви аде кват не до ка-
зе, ор га ну ко ји оства ру је при мар ну за шти ту кон ку рен ци је. Да ва ње 
иму ни те та или ума ње ње ка зни за од ре ђе ног уче сни ка ре стрик тив-
ног уго во ра, у за ме ну за до бро вољ но да ва ње ин фор ма ци ја или до-
ка за у ве зи са од но сним за бра ње ним спо ра зу мом, ко ји за до во ља-
ва ју уна пред де фи ни са не кри те ри ју ме пре или то ком спро во ђе ња 
ис тра жног по ступ ка, пред ста вља да нас нај ва жни ји ин стру мент у 
бор би про тив кар тел них до го во ра. Три су бит на кри те ри ју ма ко ја 
опре де љу ју успе шну им пле мен та ци ју про гра ма иму ни те та у до ме-
ну кар тел них спо ра зу ма: ја сна и јед но став на ре гу ла тор на пра ви ла, 
си гур ност и из ве сност у по гле ду бе не фи та ко је тр жи шни уче сник 
до би ја и пра во при о ри те та, у сми слу да пу ну ко рист при ја ве оства-
ру је са мо пр во по сту па ју ћи.31) Јав ни ин те рес је ста вљен ис пред це-
лис ход но сти ка жња ва ња јед ног уче сни ка, ко ме се да је иму ни тет 
или ума њу је ка зна, у за ме ну за до би ја ње ин фор ма ци ја и до ка за о 
кар тел ном по слу, пре или то ком по ступ ка.

Ин сти тут (де ли мич ног) из у зи ма ње од санк ци о ни са ња ре-
стрик тив ног спо ра зу ме ва ња тр жи шних уче сни ка на ла зи се на осе-
тљи вом прав ном те ре ну, на ко ме се укр шта ју деј ства на че ла прав ног 
опор ту ни те та и обли га ци о но-прав ног прин ци па рав но прав но сти, 

31) Уче сник спо ра зу ма ко ји пле ди ра на ужи ва ње пу ног иму ни те та од из ри ца ња санк ци је 
у ви ду оба ве зе пла ћа ња нов ча ног из но са ме ре за шти те кон ку рен ци је, а ко ја мо же да 
из но си нај ви ше 10% од оства ре ног укуп ног го ди шњег при хо да у го ди ни ко ја прет хо ди 
учи ње ној по вре ди, мо же га оства ри ти на два на чи на: уко ли ко Ко ми си ји за за шти ту кон-
ку рен ци је пр ви при ја ви да је од но сни спо ра зум за кљу чен, или уко ли ко до ста ви до ка зе 
аде кват не да про пра те до но ше ње ре ше ња о по вре ди кон ку рен ци је услед ре стрик тив ног 
спо ра зу ме ва ња. Уче сник спо ра зу ма ко ји ни је пр ви при ја вио по сто ја ње спо ра зу ма, од-
но сно до ста вио аде кват не до ка зе, нов ча на оба ве за по осно ву из ре че не ме ре за шти те 
кон ку рен ци је мо же би ти ума ње на уко ли ко до ста ви до ка зе ко ји Ко ми си ји до тог тре нут-
ка ни су би ли до ступ ни, кон се квент но че му ће би ти мо гу ће окон ча ње по ступ ка, од но сно 
до но ше ње ре ше ња о по вре ди кон ку рен ци је услед ре стрик тив ног спо ра зу ме ва ња. (чл. 
68, ст. 1 За ко на о за шти ти кон ку рен ци је РС).
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и из ње га из ве де ног над прин ци па пра вич но сти. У кон крет ном слу-
ча ју - при мат до би ја ра ци о нал ни ути ли та ри зам, да ва њем пред но-
сти оп штој у од но су на по је ди нач ну прав ну вред ност. Чи ње ни ца да 
је уче сник у по слу при ја вио по сто ја ње ре стрик тив ног спо ра зу ма о 
ко ме Ко ми си ја за за шти ту кон ку рен ци је ни је има ла са зна ње, и про-
це су и ра ње та квог слу ча ја у сми слу за шти те прин ци па ефек тив не 
кон ку рент но сти има ве ћу спе ци фич ну те жи ну, дру штве ну и прав-
ну, у од но су на гу би так ко ји се огле да у осло ба ђа њу од оба ве зе пла-
ћа ња нов ча ног из но са ме ре за шти те кон ку рен ци је јед ног уче сни ка 
по сла, оног ко ји је под нео од но сну при ја ву. 

Јед но од нај ва жни јих пи та ња успе шног при вред ног и тр жи-
шног раз во ја, укљу чу ју ћи бу џет ску ста бил ност, Ср би је је сте ефек-
тив но и ефи ка сно спро во ђе ња по сту па ка јав них на бав ки, у ко ји-
ма се за шти та ефек тив не кон ку рен ци је ја вља као те жи шна тач ка. 
Ре стрик тив но спо ра зу ме ва ње пред ста вља нај те жи об лик по вре де 
кон ку рен ци је, а до го во ри за кљу че ни у по ступ ку јав не на бав ке, по-
сма тра но са ста но ви шта јав ног ин те ре са, с об зи ром да је не по сред-
но реч о јав ним сред стви ма – пред ста вља ју нај о збиљ ни ји об лик 
кар тел них спо ра зу ма. За то је ис тра жи ва ње овог про бле ма у до ма-
ћем по слов но-прав ном ам би јен ту у вре ме ну ко је до ла зи пи та ње не 
са мо пр во ра зред не дру штве не и на уч не оправ да но сти, већ и дру-
штве не од го вор но сти.
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PROTECTION OF COMPETITION AND 
SUPPRESSION OF CORRUPTION IN THE 
PUBLIC PROCUREMENT PROCEDURES

Re su me
Re gu la ted pu blic pro cu re ment system pro vi des the con di ti ons 

for a free and non-di scri mi na tory com pe ti ti ve fight bet we en bid ders 
as par ti ci pants in the ten der pro ce du re that is in the pu blic pro cu re-
ment pro ce du re, thus ac hi e ving a ra ti o nal and eco no mi cal use of pu blic 
funds. On the ot her hand, the sa me va lue is pro tec ted with the sup pres-
sion of cor rup tion ac ti vity in the pro ce du re. At the sa me ti me, in ac cor-
dan ce with the ef fects they pro du ce, the most va lue-se ri o us vi o la tion of 
com pe ti tion are fa ced in the pu blic pro cu re ment pro ce du res, pri ma rily 
in the area of car tel ar ran ge ments.

This pa per exa mi ned the in flu en ce of va ri o us ele ments on the le-
vel of com pe ti tion in the pu blic pro cu re ment pro ce du re that is the le vel 
of pro ba bi lity of dis tor tion of ef fec ti ve com pe ti tion. Analyzed fac tors, 
in the ca u sal se ri es, are di vi ded in to two ca te go ri es: ob jec ti ve, which 
are of pro ce du ral na tu re and in which the par ti ci pa tion cri te ria emer ges 
as the most im por tant cri te ria, and su bjec ti ve, which are of con trac-
tual na tu re and in which the com pe ti tor agre e ment emer ges as the most 
im por tant form. Star ting from the open ness and the com ple xity of the 
pu blic pro cu re ment pro ce du res as its most es sen tial cha rac te ri stics, a 
spe cial in te rest in re se arch is de vo ted to the is sue of dyna mic ba lan ce 
that is to the ma in te nan ce and adjust ment mec ha nisms wit hin the sys-
tem of ru les of com pe ti tion.

The re sults of re se arch in di ca te the exi sten ce of two ba sic types 
of il li cit be ha vi ors which re sult in a vi o la tion of ef fec ti ve com pe ti tion 
in the ten der pro ce du re. In the first ca se of „bid rig ging“, the pro cu ring 
en tity and the bid der ari se as su bjects, and the ba sic met hod is the use 
of terms and cri te ria which ob jec ti vely re sult in mi ni mi zing the num ber 
of par ti ci pants in the pro ce du re. This, in di rectly, re pre sents a form of 
re stric ti ve agre e ment be ca u se both con sti tu ent ele ments are cu mu la ti-
vely ful fil led: the first ele ment is su bjec ti ve - it is the mat ter of en ti ti es, 
na tu ral or le gal, who par ti ci pa te, di rectly or in di rectly, in the tra de of 
go ods or ser vi ces, pu blic aut ho ri ti es and lo cal go vern ments may al so 
par ti ci pa te, and the se cond ob jec ti ve ele ment - it is the mat ter of agre-
e ment that may be con clu ded in the form of ex press or ta cit con sent of 
the will, and which has a sig ni fi cant dis tor tion of com pe ti tion wit hin 
the ter ri tory of the Re pu blic of Ser bia as its ef fect. Hig her tran sac tion 
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pri ce re pre sents the har mful ef fects - with the con sent of the pro cu ring 
en tity, due to li mi ted that is pre ven ted com pe ti tion, which con se qu ently 
pri ma rily the in te rest of the sta te, and the in te rests of po ten tial bid ders - 
mar ket par ti ci pants and con su mers. San cti ons are of per so nal, cri mi nal-
law, and pro perty na tu re. Le gal pro tec tion is ac hi e ved in the area of   ru-
les on sup pres sion of cor rup tion and the pro tec tion of com pe ti tion. The 
se cond mo del of „bid rig ging“ re fers to mu tual agre e ment of bid ders 
on the mat ter how to par ti ci pa te in the pro ce du re and on the out co me 
of pro ce du re which by its na tu re re pre sent a form of a re stric ti ve agre e-
ment, mo re pre ci sely a clas sic car tel. Its par ti ci pants re pla ce the na tu ral 
sta te com pe ti tion, which in he rently in vol ves com pe ti tion and ri va lry, 
with il li cit agre e ment on di vi sion of mar kets or the di vi sion of so ur ces 
of supply. Hig her tran sac tion pri ce re pre sents the har mful ef fects - re a-
li zed wit ho ut the con sent of the pro cu ring en tity, due to li mi ted that is 
pre ven ted com pe ti tion, which con se qu ently vi o la tes pri ma rily the in te-
rest of the sta te and in te rests of ot her bid ders out si de of car tel, as well as 
the in te rests of con su mers. San cti ons are pri ma rily of ma te rial na tu re, 
in the form of me a su res for pro tec tion of com pe ti tion and me a su res for 
eli mi na tion that is pre ven tion of vi o la tion of com pe ti tion. Le gal pro tec-
tion is pri ma rily exer ci sed in the area of   ru les of com pe ti tion.

The con clu sion of this pa per is that each of the se mo dels as su mes 
the ap pli ca tion of dif fe rent ru les and com plex cor pus of le gal me a su-
res in terms of com bi ning of pre ven ti ve me a su res and cri mi nal na tu re, 
as well as pro perty and per so nal-le gal san cti ons and it al so in clu des, 
in terms of ef fec ti ve ness and ra ti o na lity of tre at ment, a spe ci fic or der 
of the ir im ple men ta tion, which con se qu ently in clu des va ri o us le vels of 
in sti tu ti o nal prac ti ces. In the ca se of „pro ce du re rig ging“, a pre ven ti ve 
ef fect has the pri mary ro le in terms of the pre vi o us con trol of cri te ria for 
eva lu a tion and ac cep tan ce of the of fer re sul ting in the con clu sion of the 
con tract in the ten der pro ce du re. Con di ti ons sho uld be cle arly de fi ned 
and com pre hen si ve with no di scri mi na tory ef fect. The pri mary ro le in 
de tec ting ele ments of vi o la tion of the ru les of the pro ce du re ha ve bid-
ders who may eva lu a te the cri te ria as ir ra ti o nal gi ven the real pur po se 
and ob ject of the pu blic pro cu re ment, and apply for the pro tec tion of 
the ir rights. In the ca se of „bid rig ging“, the pro cu ring en tity has the 
main sup por ting ro le: in the event of su spi cion of il li cit agre e ment, it 
shall sub mit an ap pli ca tion and re fer the ca se to the com pe tent re gu la-
tory bo di es for pu blic pro cu re ment and pro tec tion of com pe ti tion, whi le 
the co urt acts in the third le vel of pro tec tion. San cti ons are de ter mi ned 
in an ad mi ni stra ti ve, ci vil and cri mi nal pro ce du re.

Star ting from the over prin ci pal of the ru le of the law in the area 
of ef fec ti ve im ple men ta tion of pu blic pro cu re ment, and be a ring in mind 
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the in te rest tri nity which is the su bject of pro tec tion: the sta te that is 
the bud get funds, on one hand, equ a lity of the mar ket par ti ci pants, on 
the ot her, and the in te rests of con su mers, as the third party - the re com-
men da tion of this pa per is two-si ded, and is gi ven in the le gi sla ti ve and 
in sti tu ti o nal con text.

Re gu la tory non-com pli an ce of re gu la ti ons on pu blic pro cu re-
ment and pro tec tion of com pe ti tion exists in terms of the right to par-
ti ci pa te in le gally in de pen dent en ti ti es that, ho we ver, re pre sent re la ted 
mar ket par ti ci pants wit hin the me a ning of exi sten ce of de ci si ve con trol 
of one par ti ci pant in re la tion to bu si ness prac ti ce of ot her par ti ci pants. 
In such si tu a tion, de spi te the ini tial lack of in ter fe ren ce for par ti ci pants 
to ap pe ar in the pro cu re ment pro ce du re, a fol lo wing sce na rio is re cor-
ded: ina bi lity to de li ver true ob jec ti vely gro un ded sta te ment on in de-
pen dent bid by the si de of par ti ci pant over which the re is a con trol ling 
in flu en ce of anot her re la ted en tity. Al so, the de ci sion on man da tory pro-
vi sion of sta te ment on in de pen dent of fer is in com ple te be ca u se it do es 
not re gu la te the ca se of fal se sta te ment and in this sen se it is ne ces sary 
to amend it by esta blis hing the cri mi nal li a bi lity of the bid der that is the 
re spon si ble per son ma king the sta te ment. Furt her mo re, cen tra li zed pro-
cu re ment mo del, alt ho ugh un do ub tedly con tri bu tes to the ra ti o na li za-
tion of the pro ce du re, it con se qu ently le ads to re duc tion of the num ber 
of bid ders, that is to in cre a se of con cen tra tion on the supply si de, thus 
in cre a sing the le vel of co or di na tion of mar ket par ti ci pants, and the le vel 
of pro ba bi lity of the con clu sion of re stric ti ve agre e ments. On the ot her 
hand, this mo del sup pres ses smal ler mar ket par ti ci pants in the pu blic 
pro cu re ment pro ce du re, ex cept in the event of a jo int of fer, which sig-
ni fi cantly un der mi nes the prin ci ple of equ a lity. Fi nally, a de ci sion that 
di rectly fa vors do me stic bid der in re spect to fo re ign bu si ness en tity, in 
the event of applying the cri te ria of eco no mi cally most su i ta ble of fer, (if 
the dif fe ren ce of the of fers in the fi nal sum of the we ights do es not ex-
ce ed ten) is in com pa ti ble with the con sti tu ti o nal pro vi si ons on na ti o nal 
tre at ment of fo re ign per sons who are mar ket par ti ci pants.

This pa per po in ted out the im por tan ce of im pro ving the fun cti o-
nal in sti tu ti o nal fra me work, pri ma rily in the area of   ef fec ti ve in ter - in-
sti tu ti o nal co o pe ra tion, as a ne ces sary pre con di tion of the ef fec ti ve pro-
tec tion of com pe ti tion and pre ven tion of cor rup tion in the area of pu blic 
pro cu re ment pro ce du res. In that sen se, a re com men da tion is to ap pro-
ach to for ma li za tion of co o pe ra tion in terms of con clu ding agre e ments 
on jo int par ti ci pa tion, in for ma tion sha ring and co or di na tion, which wo-
uld be sig ned by the Com mis sion for Pro tec tion of Com pe ti tion, An-
ti- Cor rup tion Agency, Re pu blic Com mis sion for the Pro tec tion of the 
Rights in Pro ce du res, Pu blic Pro cu re ment Of fi ce and ot her in sti tu ti ons 
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who se fi eld of ju ris dic tion in clu des, di rectly or in di rectly, the ef fec ti ve 
im ple men ta tion of pu blic pro cu re ment pro ce du res.
Key words: Pu blic pro cu re ment, Bid rig ging, Pro ce du re rig ging, Ten der cri-

te ria, Sup pres sion of cor rup tion, In ter-in sti tu ti o nal co o pe ra tion, 
Ef fec ti ve com pe ti tion en for ce ment
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