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приступ по правилу заснован на принципу 
реципроцитета). Но, то је друго питање и не 
мора се нужно тицати тржишта јавних на-
бавки.

У контексту процеса европских интегра-
ција и приступања Европској унији тему јав-
них набавки треба разумевати и разматрати 
у контексту идеје да је слободно и једин-
ствено тржиште (single market) услов еко-
номског просперитета, а економски проспе-
ритет са своје стране услов очувања мира1 
јер, како се веровало и у тренутку оснивања 
европских заједница тј. ЕУ „трговинско-еко-
номска зависност смањује ризик за избијање 
непријатељстава у будућности“2. Сагласно 
томе „Уклањање трговинских баријера на 
тржишту јавних набавки је само један аспект 
политике изградње слободног тржишта, а 
управо ово представља ratio и основу пра-
вног режима јавних набавки“ у ЕУ.3 

Ово је разлог због кога се у процесу 
приступања ЕУ кроз преговоре о статусу јав-
них набавки и проверу ефикасности система 
јавних набавки испитује способност државе 
кандидата да њена територија постане и део 
јединственог тржишта јавних набавки ЕУ и 
да њени органи обезбеде ефикасну примену 
Заједничких тековина које се односе на јав-
не набавке. 

У истом контексту принцип доброг упра-
вљања везан је за испуњавање политичких 
критеријума за чланство, а принцип заштите 
конкуренције за ефикасно функционисање 
јединственог тржишта роба и услуга ЕУ. 

1 Уп. EU Public Procurement Law: An Introduction, ed. 
Sue Aerosmith, 2004, The EU-Asia Inter University 
Network for Teaching and Research in Public 
Procurement Regulation

2  ibid. с.16
3  ibid. с. 44

I
Унутар система јавних набавки који је 

успостављен у свакој земљи сусрећу се два 
принципа: принцип доброг управљања и 
принцип слободе трговине. Отуда сваки на-
ционални систем јавних набавки јесте одраз 
односа према успостављању функционалне 
(демократске) државе, с једне, и слободног 
тржишта с друге стране.  На националном 
нивоу интегритет система јавних набавки, 
односно добра и непротивречна правна ре-
гулатива, њена кохерентна примена и неза-
висност органа којима је поверено старање 
о јавним набавкама представља значајан 
инструмент за успостављање одговорног 
понашања владе, других државних органа, 
јавних установа и предузећа у трошењу јав-
них средстава, као и инструмент за превен-
цију корупције. У овом смислу успостављање 
интегритета система јавних набавки ради у 
корист принципа доброг управљања и од-
говорног вршења власти, а тиме и у корист 
успостављања функционалне демократске 
државе. Кредибилно функционисање сис-
тема јавних набавки ради наравно и у ко-
рист несметаног функционисања слобод-
ног тржишта на националном нивоу. Али, 
утврђивање стандарда колико национално 
тржиште треба да буде слободно, па и тр-
жиште јавних набавки, је унутрашња ствар 
сваке поједине земље све док не одлучи да 
постане део ширих тржишта.

Мера у којој је обезбеђена слобода трго-
вине на националном тржишту, једнакост 
приступа (без дискриминације) свим при-
вредним актерима (домаћим и страним), као 
и мера у којој је национално тржиште отво-
рено за слободну конкуренцију је од значаја 
за чланство у Светској трговинској организа-
цији, али и за приступ домаћих привредних 
актера на тржишта других земаља (јер је тај 
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се илустровати речима јавног правобрани-
оца Jacobs-a у једном поступку пред Европ-
ским судом правде4: „Уопштено посматрано, 
главни разлог правног регулисања јавних 
набавки је тај да се обезбеди да јавни новац/
фондови буду утрошени на поштен  и ефек-
тиван начин“. То значи да се средства из јав-
них фондова морају трошити наменски и у 
јавном интересу, што ће рећи на начин који 
ће обезбедити да се средствима из јавних 
извора прибаве радови, добра и услуге оп-
тималног квалитета у оптималном року по 
најповољнијој цени, а „на основу озбиљног 
процењивања и без икаквог фаворизовања 
или чињења противуслуга било финансијске 
или политичке природе“.5 У овим његовим 
речима сажет је принцип доброг управљања 
и одговорног вршења власти  без обзира да 
ли се ради о Влади, независним телима који-
ма су поверена посебна овлашћења за спро-
вођење и контролу поступка јавних набавки,  
или пак правосуђу (укључујући ту тужилаш-
тво и суд) као последњем бедему одбране 
интегритета система јавних набавки. Из по-
следњег исказа јавног правобраниоца је јас-
но да под quid pro quo услугама он циља и на 
корупцију. То иде у прилог широко распрос-
трањеном уверењу да систем јавних набав-
ки који има интегритет јесте и инструмент 
за сузбијање корупције, односно за вршење 
власти у јавном интересу. 

Али, оно што је врло важно за земље (по-
тенцијалне) кандидате је то да се правобра-
нилац Jacobs не зауставља на овоме, него 
наставља: „Главни разлог за хармонизацију 
са Унијом је тај да се додатно“, дакле куму-
лативно са првим разлогом, „осигура уки-
дање баријера и једнакост свих учесника у 
поступку (јавних набавки) кроз примену на-
чела транспарентности и објективности“.6

4  SIAC Construction Ltd. v. County Council of the 
County Mayo (c19/00; Opinion, par. 33): „The main 
purpose of regulating award of public procurement 
contract in general is to ensure the public funds are 
spent honestly and efficiently on the basis of serious 
assessment and without any kind of favoritism or quid 
pro quo whether financial or political.

 The main purpose of Community harmonization 
is to ensure in addition abolition of barriers and 
a level playing field by, inter alia, requirements of 
transparency and objectivity“.

5  ibid.
6  ibid. 

ЕУ регулатива у области јавних набавки 
успоставља стандарде слободног тржишта 
јавних набавки за цео простор ЕУ и инсисти-
ра на уклањању свих тарифних и нетариф-
них баријера у настојању да тржиште јавних 
набавки учини саставним делом јединстве-
ног европског тржишта. Захтев се заснива на 
две од четири слободе на којима се темељи 
Унија: слободи кретања роба и слободи кре-
тања услуга. 

II

Примарни (оснивачки уговори) и сада 
већ четврта генерација секундарних извора 
права ЕУ (директива)  дефинише стандар-
де које су државе чланице дужне да својим 
унутрашњим законодавством локализују 
и примењују на сопственој територији, од-
носно да своју регулативу и праксу хармо-
низују са стандардима и праксом у ЕУ. Њи-
хов основни циљ је да сузбију праксе које 
на јединственом тржишту јавних набавки 
фактички производе ефекте трговинских 
баријера. Такав ефекат по правилу произво-
де: заштита индустрија које немају компа-
ративну предност; заштита индустрија које 
би у будућности евентуално могле да имају 
компаративну предност; подршка оствари-
вању других друштвених циљева и циљева 
заштите околине на уштрб слободе тргови-
не; претерано и неоправдано позивање на 
разлог националне безбедности; корупција 
и клијентелизам; одсуство трговинских при-
тисака на јавне власти и тела (притиска да 
се за расположиви новац добије најбоља по-
нуда); недовољна транспарентност; и неефи-
касне процедуре јавних набавки.

Право ЕУ, као и право јавних набавки ЕУ 
допушта експлицитно, али и имплицитно 
одређена одступања и изузетке од општих 
правила али под претпоставком испуња-
вања одређених услова. Оправданост сваког 
одступања може се довести у питање или ос-
порити пред Европским судом правде. Због 
тога је јуриспруденција Европског суда прав-
де важан  извор за разумевање и нарочито 
за примену европских Заједничких текови-
на  у области јавних набавки 

Повезаност и сусретање принципа до-
брог управљања и слободне трговине може 
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ренције или ометати рад независних органа; 
Комисија за заштиту конкуренције чији те-
рет обавеза је вишеструко увећан због обима 
јавног сектора који доминира у обављању 
привредних активности и обима тржишта 
јавних набавки; Агенција за борбу против 
корупције или слично тело које се стара о 
спречавању сукоба интереса, што је услов за 
спречавање фаворизовања било ког понуђа-
ча; Државна ревизорска институција којој је 
поверена контрола поступка јавних набавки; 
Повереник за приступ информацијама од 
јавног значаја који има дужност да осигура 
слободан приступ информацијама везаним 
за поступак јавних набавки;  тужилаштва и 
судова који су обавезни да независно и не-
пристрасно поступају у случају постојања 
основа сумње, односно основане сумње да 
јавне набавке нису спроведене на законит 
начин. Испитивати испуњеност критеријума 
и овде значи проверавати да ли су правни 
стандарди ЕУ уграђени у домаће норме (хар-
монизација) и да ли су сви надлежни органи 
способни да их ефективно примењују и тако 
штите европски правни систем. 

Из овога је јасно да испуњеност крите-
ријума из Acquisa у области јавних набавки 
у великој мери зависи од стања у области 
заштите конкуренције, што је предмет ис-
питивања у оквиру поглавља 8 „Политика 
конкуренције“ преговора о чланству у ЕУ. 
У области заштите конкуренције претежни 
део правне регулативе ЕУ сачињен је од ди-
ректно применљивих норми. Приликом хар-
монизације својих прописа са стандардима 
ЕУ у облати јавних набавки земље чланице 
о њој морају водити посебну пажњу.  У том 
смислу за земље (потенцијалне) кандидате 

Преко овог исказа лако је раз-
умети садржај поглавља 5 о пре-
говорима за чланство у ЕУ на-
словљеног „Јавне набавке“. 

Регулатива ЕУ у области 
јавних набавки почива на и 
штити четири принципа: јед-
накост третмана, слободна кон-
куренцију, не-дискриминација и 
општи принцип транспарентно-
сти. Ови  принципи морају бити 
примењени у свим поступцима 
јавних набавки, независно од 
тога да ли се набавке спроводе 
кроз поступак јавног оглашавања  или пу-
тем погодбе. Такође се односе на концесије 
и јавне набавке на основу оквирних угово-
ра, а mutis mutandis и на јавно-приватно 
партнерство. 

У оквиру поглавља 5 ЕУ испитује се ис-
пуњеност критеријума за чланство који се 
односе на општи принцип транспа-
рентности, једнакост третмана, 
слободу конкуренције и принцип не-
дискриминације (у овом случају у погле-
ду земље порекла понуђача). У контексту 
преговора о чланству то треба разумети у 
ширем смислу тј. не само као оцену закон-
ске и фактичке транспарентности процедура 
јавних набавки и рада органа којима је по-
верено њихово спровођење (у случају Србије 
Управа за јавне набавке и Комисија за заш-
титу права понуђача), већ и транспарентност 
рада и капацитете других органа који могу 
утицати на ток, квалитет и законитост посту-
пака јавних набавки, али и остваривање пре-
дуслова од којих зависи поштовање наведе-
них принципа. 

Да би у поступцима јавних набавки било 
обезбеђено поштовање наведених принципа 
у земљама чија се тржишта тек либерализују 
и на којима је заштита конкуренције у по-
воју, монополски положај и државна помоћ 
више правило него изузетак, а корупција и 
клијентелизам системски проблем, потреб-
но је да бројни други органи одговорно врше 
своје послове како би уопште било успоста-
вљено тржиште јавних набавки. У круг тих 
других органа спада Влада која преко др-
жавне помоћи и разних форми клијентели-
зма може озбиљно угрозити слободу конку-
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стандарди судовања је кључ-
но за владавину права. То 
захтева чврсту посвећеност 
елиминисању спољних ути-
цаја на правосуђе, издвајање 
адекватних финансијских 
средстава и стручно усавр-
шавање. Морају постојати 
правне гаранције поштеног 
поступка. Такође, државе 
чланице се ефикасно морају 
борити против корупције, 
јер је она претња демокра-
тији и владавини права. Со-
лидан правни оквир и кре-
дибилне  институције…чији 

је задатак да подстичу кохерентне политике 
превенције и одвраћања од корупције“. Ако 
то преведемо на речи јавног правобрани-
оца Jacobs-a и вратимо се на поље јавних 
набавки, корупција и није ништа друго до 
„чињење противуслуга финансијске или по-
литичке природе“.7 

Веза поглавља 5 и 23 и чињеница да ју-
риспруденција ЕСП представља фактички  
терцијарни извор права  у регулисању јав-
них набавки и заштити принципа на којима 
она почива указује на неопходност да се већ 
у раним фазама преговора о чланству посеб-
на пажња поклони стручном усавршавању 
судија и тужилаца у овој области. Капаците-
ти правосуђа да суде у споровима насталим 
у вези јавних набавки биће критеријум sine 
qua non за затварање преговора и о погла-
вљу 5 и о поглављу 8, као и о поглављу 23. 

Коначно, у оквиру поглавља 5 захтева се 
постојање специјализованих органа 
за спровођење поступака јавних набавки. 
Пракса развијена током последње деценије 
даје предност органима који су по свом по-
ложају независни у односу на владу. Правне 
гаранције њихове оперативне и функцио-
налне независности су  предуслов интегри-
тета система јавних набавки, Али као што 
рече гувернер Централне банке Аустралије 
Фрејзер разматрајући независност централ-
них банака: „да ли ће њихова независност 
и кредибилност бити успостављена зави-

7 EU Enlargement - European Commission - Chapters 
of the acquis, http://ec.europa.eu/policy/coordinations-
membership/chapters-of-the-acquis/ 

је важно да не прибегавају заштити јавних 
монопола и скривеним облицима давања 
државне помоћи кроз регулисање и праксу 
јавних набавки.

У оквиру поглавља 5 додатно се испитује 
да ли постоји координација правила 
ЕУ . То значи да мора постојати усклађе-
ност правила која регулишу додељивање 
набавки роба, услуга и радова традици-
оналним ентитетима с оним правилима 
која се примењују у поступку набавки у по-
себним, или специјалним секторима (нпр. 
безбедност). Да би допуштена одступања и 
изузеци од  општих правила у предметима 
јавних набавки била легална, она морају 
задовољити два критеријума. Прво, сва-
ко одступање мора се заснивати на објек-
тивним разлозима и не сме представљати 
увођење скривене трговинске баријере. 
Друго, свако одступање или изузетак мора 
положити „тест пропорционалности“ (да-
кле, мора бити одговарајуће и нужно).

Проверавање да ли су прописани посту-
пци јавних набавки и установљена прак-
са  у складу са стандардима који чине део 
Заједничких тековина укључује и испити-
вање о расположивости правних ле-
кова, ван-судских и судских. То доводи 
поглавље 5 у везу са поглављем 23 прего-
вора о чланству у ЕУ. 

У оквиру поглавља 23 се између осталог 
испитује  квалитет правосуђа. У вези с тим 
се констатује: „Успостављање независног и 
ефикасног правосуђа је од највишег значаја. 
Судска непристрасност, интегритет и високи 
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жишта које нејаки механизми заштите кон-
куренције до сада нису успели да заштите. С 
друге стране сва питања везана за заштиту 
конкуренције требало би да заинтересују 
експертску и активистичку заједницу јер је 
ефикасна заштита конкуренције по себи зна-
чајан инструмент за превенцију корупције и 
сузбијање тајкунских и иних неформалних 
центара моћи . 

Експертска заједница, активистичке НВО 
које се баве надзором над јавним финансија-
ма и удружења привредника природно чине 
конституенцу о којој говори гувернер Фреј-
зер. Сви они би морали бити заинтересова-
ни за успостављање ефективне независности 
контролних тела у областима од којих зави-
си интегритет система јавних набавки; за од-
говорно вршење поверених им овлашћења; 
и за примену принципа на којима треба да 
почива тржиште јавних набавки  (независно 
од процеса ЕУ интеграција).

Отварање преговора о чланству у ЕУ је 
разлог више да се међу овим актерима ојача 
дијалог и заједничко деловање, јер њихове 
позиције и интереси се лако могу сукобити 
током преговора о чланству, нарочито када 
је у питању брзина и начин либерализације 
тржишта јавних набавки. Рокови за либера-
лизацију тржишта јавних набавки (кратки 
рокови могу бити интерес оних који се баве 
питањима сузбијања корупције и политиза-
ције) и припрема и политике прилагођавања 
стандардима ЕУ (неадекватне националне 
политике прилагођавања могу на различите 
начине угрозити нејаки привредни сектор, 
што свакако није интерес привредних акте-
ра) су две теме на којима ове две групације 
свакако могу и треба да сарађују. Потреба 
њихове сарадње, усклађивање акција и ин-

си од мере њихове сопствене одговорности 
у вршењу поверених овлашћења, али и од 
снаге актера који су заинтересовани за ус-
постављање и очување њене независности и 
интегритета“.8 

III

То нас доводи до питања ко су ти акте-
ри који могу бити заинтересовани за ин-
тегритет система јавних набавки. У земља-
ма (потенцијалним) кандидатима су до сада 
претежни интерес за изградњу и несметано 
функционисање непротивречног система 
јавних набавки и успостављање његовог ин-
тегритета показивале експертска заједница 
и активистичке НВО. Полазни мото у раду 
обе групације је била заштита јавног инте-
реса у смислу одговорног трошења јавних 
средстава, а циљ добро управљање. 

То је било природно, имајући у виду ши-
рину јавног сектора у привреди и ван ње, 
његову тоталну политизацију (управљач-
ке функције у јавним предузећима су нес-
кривено постале део изборног плена; зло-
употреба монополског положаја правило; 
одлив њиховог новца у партијске фондове 
норма; пословање с привредним субјектима 
које оптерећује конфликт интереса редовна 
појава; а добијање државне помоћи modus 
vivendi). Кроз експертски рад, watchdoging  
и акције заговарања настојале су да от-
крију, елиминишу, изложе јавној критици 
или да доведу до санкционисања покушаје 
да новоуспостављени системи јавних на-
бавки постану нови генератор системске 
корупције, клијентелизма, или извор за 
стицање имовинске и друге (политичке) ко-
ристи носилаца јавних овлашћења. 

Ова питања би морала доћи у фокус ан-
гажовања привредне заједнице, односно 
њихових удружења: националне и локал-
них привредних комора; удружења малих 
и средњих предузећа и сл, независно од 
процеса приступања ЕУ. Тим пре што несо-
лидно функционисање система јавних на-
бавки производи тешке дисторзије у односу 
на функционисање принципа слободе тр-

8 Central Bank Independence: What Does It Mean? Talk 
by the Governor, B.W.Fraser, to the 20th SEANZA 
Central Banking Course, Karachi, 23 November 1994
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свему и данас је заједничка карактеристика 
свих ових земаља нејакост и некомпетитив-
ност њихових привреда, широк обим држав-
не помоћи и висок степен протекционизма. 

Због тога динамика отварања и затварања 
појединачних и повезаних поглавља, спро-
вођење мера од значаја за јачање компети-
тивности привредних грана и субјеката које 
ће нарочито бити погођене даљом либера-
лизацијом тржишта представљају заједнич-
ко поље учења и размене искустава.

Пожељно је јер су државе овог региона, 
осим Албаније, настале из једне државе у 
којој су породичне и друге везе преживеле 
нестанак заједничке државе. Због тога кон-
фликти интереса и други разлози quid pro 
quo чињења могу сада и у будућности бити 
чешће извор дисторзије принципа једнаког 
третмана и не-дискриминације него на ни-
воу Уније као целине. Појачани регионални 
мониторинг корелација „прекограничног 
конфликта интереса“ и доделе јавних набав-
ки има свој пуни смисао, као што је показао 
пројекат Балканске анти-корупцијске мре-
же реализован 2009-11,10 као и друге праксе 
трансграничног клијентелизма и протекци-
онизма.

10 Balkan Anti-Corruption Civic Initiative (BACCI), 
Partnership for Social Development, Zagreb; Open 
Society Fund, Sarajevo; Open Society Foundation, 
Belgrade; Romanian Academic Society, Bucharest; 
2010.  

тервенција које се тичу преговора о погла-
вљима 5, 8 и 23; динамике и темпа њиховог 
отварања и затварања; и ефикасности до-
маћих политика у датим областима више је 
него очигледна.

IV

Коначно, зашто је оправдано и сврсисход-
но заједничко деловање и сарадња актера из 
земаља (потенцијалних) кандидата за члан-
ство у ЕУ9 на теми јавних набавки.

Оправдано је, јер је економично. Све ове 
земље дефинишу своје системе јавних на-
бавки у контексту изгледног приступања ЕУ. 
Све се налазе у колони, удаљене једна од 
друге једва за половину корака. То је ипак 
довољно да би оне на зачељу могле да ко-
ристе искуства оних које предводе колону у 
решавању ребуса који се тиче дефинисања, 
усклађивања и непротивречног спровођења 
политика везаних за поглавља 5, 8 и 23.  
Тим пре што су све оне чланице CEFT-е, али 
ниједна од њих није до краја разумела зна-
чај ове показне вежбе која је требало боље 
да их припреми за преговоре са ЕУ. Упркос 

9 Н.Б. У последње време поједини аналитичари на-
зивају земље (потенцијалне) кандидате за чланство 
у ЕУ збирним именом „Преостали/The Resters“, у 
смислу њихових интенција да постану чланице ЕУ 
и политичке воље ЕУ да се прошири на преостали 
простор Западног Балкана.
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