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ОБ ЛИ ЦИ И МО ДЕ ЛИ ЗА ШТИ ТЕ  
КОН КУ РЕН ЦИ ЈЕ У УПО РЕД НОМ ПРА ВУ

Са же так: Пред сто је ћи рад раз ма тра основ не об ли ке и мо де ле за шти-
те кон ку рен ци је са упо ред но-прав ног ста но ви шта. На са мом по чет ку овог 
ра да од ре ђу је се по јам за шти те кон ку рен ци је, а кон ку рен ци ја се по сма тра 
са раз ли чи тих аспе ка та, све у ци љу де фи ни са ња ње не су шти не и од ре ђи-
ва ња ње ног дру штве ног зна ча ја. За тим ће би ти ри је чи о ка рак те ри стич ним 
об ли ци ма за шти те кон ку рен ци је, ко ји ће у овом ра ду би ти гру пи са ни под 
оп ште ка те го ри је не по сред не и по сред не за шти те кон ку рен ци је. Оба ова 
об ли ка обез бје ђу ју за шти ту кон ку рен ци је кроз раз ли чи те пра вом ре гу ли са-
не про це ду ре, од ко јих ће на ро чи та па жња би ти по све ће на при сту пи ма 
за шти ти кон ку рен ци је при сут ним у ком па ра тив ном пра ву. На кон то га, 
би ће из вр шен кра так увид у нај зна чај ни је упо ред но прав не мо де ле за шти те 
кон ку рен ци је, њи хо ву исто риј ску ге не зу, те при ка за не основ не ка рак те ри-
сти ке ових мо де ла. Као ис ход пред у зе тог ис тра жи ва ња у за кључ ним раз-
ма тра њи ма ће би ти ис так ну ти еле мен ти мо де ла за шти те кон ку рен ци је 
при мје њи вог у прав ним си сте ми ма др жа ва на ста лих на про сто ру бив ше 
Ју го сла ви је.

Кључ не ре чи: за шти та кон ку рен ци је; не по сред на и по сред на за шти та 
кон ку рен ци је; аме рич ки мо дел за шти те кон ку рен ци је; евр оп ски мо дел за-
шти те кон ку рен ци је.

1. УВОД

Еко ном ски од но си у XXI ви је ку, го то во без из у зет ка по чи ва ју на кон-
цеп ту тр жи шне при вре де. Без об зи ра на ме ђу соб не раз ли ке, др жа ве са вре-
ме ног сви је та су се ли стом опре ди је ли ле за тр жи шну при вре ду као те мељ 
њи хо вог раз во ја. С тим у ве зи се као је дан од при мар них за да та ка ре гу ла то ра 
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еко ном ских про це са (др жа ва и ме ђу др жав них асо ци ја ци ја) из два ја под сти-
ца ње и очу ва ње од го ва ра ју ћег сте пе на кон ку рен ци је на тр жи шту. С об зи ром 
да кон ку рен ци ја под ра зу ми је ва стал но так ми че ње, па и су ко бља ва ње тр жи-
шних ак те ра, нео п ход но је из гра ди ти аде кват на пра ви ла игре, ка ко би од ви-
ја ње тр жи шне утак ми це оста ло у дру штве но при хва тљи вим окви ри ма. Та ко 
се као нај ва жни је сред ство за шти те кон ку рен ци је ја вља ју раз ли чи те прав но 
ре гу ли са не про це ду ре, ко је се ма ни фе сту ју кроз не ко ли ко об ли ка. Да нас је 
ма ло др жа ва чи ји прав ни си сте ми не са др же по себ не ре гу ле о за шти ти кон-
ку рен ци је, а пра во кон ку рен ци је се не пре ста но на до гра ђу је и уса вр ша ва. 
Сто га се у овом ра ду на сто је иден ти фи ко ва ти об ли ци и мо де ли за шти те кон-
ку рен ци је ко ји су за сту пље ни у упо ред ном пра ву. 

2. ПО ЈАМ И ЗНА ЧАЈ ЗА ШТИ ТЕ КОН КУ РЕН ЦИ ЈЕ

Тер мин кон ку рен ци ја има ви ше зна че ња и мо же се до ве сти у ве зу ка ко 
са раз ли чи тим дру штве ним дје лат но сти ма, та ко и са од ре ђе ним про це си ма 
у при ро ди. Из раз кон ку рен ци ја (лат. con cu ren tia – су пар ни штво, так ми че ње, 
над ме та ње)1 по ста вљен у кон текст тр жи шних при вред них од но са, пред ста вља 
„си стем у ко ме сва ки при вред ни су бјект на сту па на тр жи шту сво јом при-
вред ном ини ци ја ти вом, та ко да ме ђу њи ма на ста је при вред но так ми че ње“2. 
Иа ко се ра ди о еко ном ској ка те го ри ји, кон ку рен ци ја је про у ча ва на не са мо 
у окви ри ма еко ном ске те о ри је, не го и од стра не по сле ни ка прав них, те по-
ли тич ких на у ка.

По јам кон ку рен ци је на ре ле вант ном тр жи шту се мо же од ре ди ти као 
про цес над ме та ња при вред них су бје ка та3, при че му сва ки од тих су бје ка та 
на сто ји да куп ци ма по ну ди ро бу по ци је ни, ко ли чи ни и ква ли те ту ко ји ће му 
омо гу ћи ти да при сво ји мак си ма лан еко ном ски про фит. Усљед та квих ме ђу соб-
них од но са, при вред ни су бјек ти су из ло же ни при ти ску за стал ним уса вр-
ша ва њем и уна пр је ђе њем ефи ка сно сти. Дје ло ва ње кон ку рент ског при ти ска, 
до при но си ства ра њу усло ва за еко ном ску ефи ка сност по је ди нач них при-
вред них су бје ка та, али и при вре де као цје ли не, чи ме се по зи тив но дје лу је 
на при вред ни раст и дру штве но бла го ста ње. Ме ђу тим, кон ку рент ски при-
ти сак мо же да до ве де и до не же ље них ефе ка та. На и ме, по је ди ни при вред ни 
су бјек ти на сто је да ума ње дје ло ва ње кон ку рент ског при ти ска, пред у зи ма ју ћи 
од ре ђе не ак тив но сти усмје ре не про тив од ви ја ња кон ку рен ци је на тр жи шту, 

1 Еко ном ски лек си кон, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град 1975, 594.
2 Прав на ен ци кло пе ди ја, I, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град 1985, 649.
3 Под при вред ним су бјек ти ма у овом ра ду под ра зу ми је ва мо про из во ђа че до ба ра, пру-

жа о це услу га, ди стри бу те ре, те дру ге су бјек те ко ји се ја вља ју на стра ни по ну де ро бе/услу га.
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би ло да је огра ни ча ва ју, на ру ша ва ју или у пот пу но сти спр је ча ва ју4. По сто-
ја ње при ка за них ам би ва лент них мо ти ва по на ша ња при вред них су бје ка та под 
деј ством кон ку рент ског при ти ска за хтје ва раз ви ја ње аде кват них ме ха ни за-
ма за шти те кон ку рен ци је, у ци љу афир ми са ња ње них по зи тив них ефе ка та 
и су зби ја ња мо гу ћих не га тив них по сље ди ца.

Са вре ме на дру штва, од но сно др жа ве по зна ју раз ли чи те ме то де и об ли ке 
ре гу ла ци је по на ша ња при вред них су бје ка та, ко ји об у хва та ју ши рок спек тар 
нор ми, стан дар да и пра ви ла по на ша ња, фор мал них и не фор мал них, ме ђу 
ко ји ма се из два ја ју јав но прав не и при ват но прав не нор ме, ван прав на пра ви ла 
про фе си о нал них ор га ни за ци ја и удру же ња, те при вред на прак са5. Укуп ност 
про пи са, мје ра и дру гих ак тив но сти др жа ве (али и од ре ђе них об ли ка по ве-
зи ва ња др жа ва) ко је се усва ја ју и пред у зи ма ју ра ди за шти те кон ку рен ци је 
озна ча ва ју се пој мом – по ли ти ка за шти те кон ку рен ци је. Без об зи ра на плу ра-
ли тет ме то да и об ли ка ре гу ла ци је, пра во оста је основ ни ин стру мент ре гу-
ла ци је тр жи шних при вре да и при мар но сред ство за шти те кон ку рен ци је. 
Не по сто ја ње од го ва ра ју ћег прав ног окви ра или из о ста нак ње го ве до сљед не 
ре а ли за ци је у прак си, по ве ћа ва ју опа сност од по вре да кон ку рен ци је и штет них 
по сље ди ца по од ви ја ње еко ном ског жи во та. О то ме свје до чи гло бал на еко-
ном ска кри за ко ја је еска ли ра ла 2008. го ди не, а чи ји се ко ри је ни мо гу на ћи 
у не а де кват ном ре гу ла тор ном окви ру и из и гра ва њу про пи са о фи нан сиј ским 
тр жи шти ма. Као ре зул тат сви је сти о по тре би од го ва ра ју ћег прав ног окви ра 
за од ви ја ње кон ку рен ци је на тр жи шту, ви ше од сто др жа ва је из гра ди ло 
ка па ци те те сво јих прав них си сте ма за за шти ту кон ку рен ци је6. 

Прав на ре гу ла ци ја тр жи шне кон ку рен ци је се усмје ра ва ка ко на ма те-
ри јал но-прав на, та ко и на про це сно-прав на пи та ња. Та ко је ство ре но пра во 
кон ку рен ци је, као по себ на гра на пра ва, чи је ма те ри јал но-прав не нор ме по-
ста вља ју основ не за хтје ве за шти те кон ку рен ци је, од но сно за бра не ње ног 
огра ни ча ва ња, на ру ша ва ња или спр је ча ва ња. Ипак, прав ни по ре дак то ле ри ше 
од ре ђе не по вре де кон ку рен ци је ко је, узи ма ју ћи у об зир кри те ри јум про те ка 
вре ме на, има ју по зи тив не ефек те на дру штве но бла го ста ње, а ко је се из у зи-
ма ју из ре жи ма санк ци о ни са ња пу тем ин сти ту та из у зе ћа ре стрик тив них спо-
ра зу ма. Успје шност за шти те кон ку рен ци је, из ме ђу оста лог, за ви си од си сте ма 
про це сно-прав них нор ми ко је тре ба да оси гу ра ју пре вен ци ју и санк ци о ни-
са ње по на ша ња ко ји ма се по вре ђу је кон ку рен ци ја. Нај ва жни је ме ђу тим нор-
ма ма су управ но-про це сне, гра ђан ско-про це сне и кри вич но-про це сне нор ме. 

4 Бо рис Бе го вић, Вла ди мир Па вић, Увод у пра во кон ку рен ци је, Прав ни фа кул тет 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град 2012, 11-16.

5 Та тја на Јо ва нић, Про цес ре гу ла ци је, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
Бе о град 2014, 185-262.

6 Вид. Web стра ни цу Ме ђу на род не кон ку рен циј ске мре же, http://www.in ter na ti o nal-
com pe ti ti on net work.or g, 21. ја ну ар 2016.
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На те ме љу прет ход них по став ки, „пра во кон ку рен ци је мо же да се де фи ни-
ше као скуп про пи са ко ји тре ба да обез бе де да се кон ку рен ци ја на тр жи шту 
не на ру ша ва на на чин ко јим се ума њу је дру штве но бла го ста ње“7. Ва ља на-
по ме ну ти да по је ди ни ау то ри раз ли ку ју пра во кон ку рен ци је у ужем сми слу 
(ко је об у хва та ре гу ли са ње за бра ње них спо ра зу ма, за бра не зло у по тре бе до-
ми нант ног по ло жа ја и кон тро ле кон цен тра ци ја) и пра во кон ку рен ци је у 
ши рем сми слу (об у хва та кон тро лу др жав не по мо ћи, тзв. не ло јал ну кон ку-
рен ци ју и јав не на бав ке) 8.

Тр жи шна кон ку рен ци ја има ви ше стру ки зна чај у са вре ме ним тр жи-
шним при вре да ма. С об зи ром да пред ста вља мо тор при вред ног ра ста, ње на 
за шти та је по ста ла им пе ра тив не са мо у на ци о нал ним др жа ва ма, не го и у 
ме ђу др жав ним асо ци ја ци ја ма, ме ђу ко ји ма пред ња чи Европ ска уни ја (да ље: 
ЕУ). Ре цеп ци ја ac qu is com mu na u ta i re у обла сти за шти те кон ку рен ци је је 
је дан од нај ва жни јих за хтје ва ко је Европ ска ко ми си ја по ста вља пред др жа-
ве кан ди да те за члан ство у ЕУ, што по ка зу ју из вје шта ји Европ ске ко ми си је 
ко ји ма се оцје њу је на пре дак др жа ва кан ди да та и по тен ци јал них кан ди да та 
за члан ство у ЕУ у про це су европ ских ин те гра ци ја9. У том по гле ду, ва жно 
је да др жа ве кан ди да ти за члан ство у ЕУ не при бјег ну не кри тич ком пре у-
зи ма њу прав них рје ше ња из ино стран ства, што мо же до ве сти до прав не 
не си гур но сти и на но ше ња ве ће ште те по јав не ин те ре се10.

По ли ти ка за шти те кон ку рен ци је тре ба да до при не се оства ре њу ра зно-
вр сних ци ље ва. У цен тру ње ног ин те ре со ва ња је по тре ба за очу ва њем оп-
ти мал ног сте пе на кон ку рент ског при ти ска. Та ко ђе, по ли ти ка за шти те кон-
ку рен ци је има за циљ да уна при је ди ко лек тив ну за шти ту по тро ша ча од 
прак си и рад њи ко ји ма се по вр је ђу је кон ку рен ци ја, из раз ло га што се ти ме 
на ру ша ва ју пра ва и ин те ре си по тро ша ча. Па ра лел но са ко лек тив ном за шти-
том, по је ди нач ни ин те ре си по тро ша ча се шти те не по сред ни јим пу те ви ма, 
кроз дру ге ви до ве (управ но)прав не за шти те по тро ша ча11. По ред то га, за-
шти та кон ку рен ци је до при но си си гур но сти и пред ви ди во сти по сло ва ња 
при вред них су бје ка та, што иде у при лог ства ра њу по вољ ног ам би јен та за 

7 Б. Бе го вић, В. Па вић, 23-24.
8 Ка ни та Има мо вић-Чи змић, „Мо да ли те ти прав не ре гу ла ци је тр жи шне кон ку рен ци је 

и њи хо ва ве за са еко ном ском уло гом др жа ве“, Го ди шњак Прав ног фа кул те та у Са ра је ву, 
LV-2012, 267.

9 Вид. Из вје шта је Европ ске ко ми си је о на прет ку Ср би је (по себ но стр. 36) и Бо сне и 
Хер це го ви не (по себ но стр. 41-42) у про це су европ ских ин те гра ци ја из но вем бра 2015. го ди не, 
Stra tegy and Re ports, http://ec.eu ro pa.eu /en lar ge ment/co un tri es/stra tegy-and-pro gress-re port/
in dex_en .ht m, 22. ја ну ар 2016.

10 Ди ја на Мар ко вић-Ба ја ло вић, „Прав на си гур ност и пра во кон ку рен ци је“, Пра во и 
при вре да, XLVII, 7-9/2013, 67.

11 Т. Јо ва нић, „Управ но прав на за шти та по тро ша ча“, Ана ли Прав ног фа кул те та у Бео-
гра ду, LXI, 2/2013.
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ин ве сти ци је. Оп ти ма лан ни во кон ку рент ског при ти ска је бла го тво ран за 
ин ве сти ра ње у ис тра жи ва ње и ино ва ци је, чи ме се по сти жу зна чај не ко ри сти 
за при вре ду и дру штво. По сто ји ста но ви ште да по ли ти ка кон ку рен ци је тре-
ба да оси гу ра су зби ја ње ин фла ци је, ин те гри са ње тр жи шта, за шти ту ма лих 
и сред њих пред у зе ћа и др12. На су прот то ме, по је ди ни ау то ри сма тра ју да је 
глав ни циљ пра ва и по ли ти ке за шти те кон ку рен ци је оне мо гу ћа ва ње на ру-
ша ва ња кон ку рен ци је ко је до во ди до ума ње ња дру штве ног бла го ста ња, док 
се оства ре ње дру гих ци ље ва оста вља дру гим по ли ти ка ма13.

За штит на функ ци ја по ли ти ке и пра ва кон ку рен ци је нај при је је усмје ре на 
ка омо гу ћа ва њу од ви ја ња тр жи шних од но са ко је ка рак те ри ше по сто ја ње 
оп ти мал ног кон ку рент ског при ти ска, те што „здра ви је“ кон ку рен ци је ме ђу 
при вред ним су бјек ти ма, све у ци љу по ве ћа ња дру штве ног бла го ста ња. Ипак, 
не мо же се не ги ра ти чи ње ни ца да се истим пу тем омо гу ћа ва оства ре ње дру гих, 
по ве за них ци ље ва. Ко ри сти од ефи ка сне за шти те кон ку рен ци је ће у пр вом 
ре ду има ти по тро ша чи, а уве ћа ње дру штве ног бла го ста ња, као по сље ди ца 
ефи ка сне за шти те кон ку рен ци је, би ће од ути ца ја и на бор бу про тив си ро ма-
штва, по ди за ње жи вот ног стан дар да гра ђа на, су зби ја ње ин фла ци је и дру ге 
јав не по ли ти ке. Уо ста лом, по ред за шти те кон ку рен ци је на тр жи шту као основ-
ног ци ља, у упо ред ном пра ву екс пли цит но су при хва ће ни и дру ги ци ље ви, 
као што су: за шти та по тро ша ча (та ко је у за кон ским про пи си ма о за шти ти 
кон ку рен ци је у Ка на ди, НР Ки ни, Пољ ској, Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци, Ру-
му ни ји, Дан ској, Ма ђар ској, Ин ди ји, Ре пу бли ци Ир ској, Ја па ну, Ма ке до ни ји 
и Ср би ји), оси гу ра ње ефи ка сно сти при вре де, од но сно тр жи шта (у Ка на ди, 
НР Ки ни, Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци, Ру ској Фе де ра ци ји, Ма ђар ској и Ма ке-
до ни ји), ства ра ње усло ва за рад и раз вој ма лих и сред њих пред у зе ћа (у Ка на ди 
и Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци), за шти та јав них ин те ре са (у НР Ки ни, Ју жно-
африч кој Ре пу бли ци и Ма ђар ској), дру штве но и/или еко ном ско бла го ста ње и 
раз вој (у Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци, Ма ђар ској, Ин ди ји и Ја па ну), оси гу ра ње 
је дин стве ног еко ном ског про сто ра (у Ру ској Фе де ра ци ји), ефи ка сна ало ка ци ја 
дру штве них ре сур са (у Дан ској) и по ве ћа ње ни воа за по сле но сти (у Ја па ну).

3. ОБ ЛИ ЦИ ЗА ШТИ ТЕ КОН КУ РЕН ЦИ ЈЕ

По сто ји ви ше об ли ка пу тем ко јих се вр ши за шти та кон ку рен ци је, ме ђу 
ко ји ма се ис ти чу управ но-про це сна, гра ђан ско-про це сна и ка зне но-про це сна 
за шти та кон ку рен ци је14. Пре ма кри те ри ју му пре вас ход ног ци ља по ступ(а)ка  

12 К. Има мо вић-Чи змић, 278-280.
13 Б. Бе го вић, В. Па вић, 24.
14 Зна че ње из ра за „ка зне но“, у овом ра ду је схва ће но у сми слу мо гућ но сти из ри ца ња 

ка зне (кри вич не или пре кр шај не санк ци је) по чи ни о ци ма ака та ко ји има ју ан ти кон ку рен-
циј ски пред знак.
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ко јим се шти ти кон ку рен ци ја мо гу ће је раз ли ко ва ти: 1) не по сред ну за шти-
ту кон ку рен ци је, ко ја се оства ру је пред ор га ни ма над ле жним за за шти ту 
кон ку рен ци је, у управ ном или од го ва ра ју ћем суд ском по ступ ку и 2) по сред ну 
за шти ту кон ку рен ци је, ко ја се оства ру је пред над ле жним су до ви ма и дру гим 
ор га ни ма у гра ђан ским, кри вич ним, пре кр шај ним и управ ним по ступ ци ма, 
ко ји за при ма ран циљ има ју дру га пи та ња (на кна ду ште те, утвр ђи ва ње кри-
вич не/пре кр шај не од го вор но сти, кон тро лу по сту па ка јав них на бав ки и др жав-
не по мо ћи и др.).

3.1. Не по сред на за шти та кон ку рен ци је

Кључ на оби љеж ја не по сред не за шти те кон ку рен ци је огле да ју се у по сто-
ја њу по себ них ор га на и по себ них про це ду ра ко ји ма је основ ни циљ за шти та 
кон ку рен ци је. Ге не рал но по сма тра но, из два ја ју се два при сту па не по сред ној 
за шти ти кон ку рен ци је: 1) при ват но прав ни мо дел за шти те кон ку рен ци је и 
2) јав но прав ни (управ но прав ни) мо дел за шти те кон ку рен ци је.

При ват но прав ни мо дел за шти те кон ку рен ци је је пр ви сту пио на исто-
риј ску сце ну, а по че ци му се мо гу пра ти ти од 1890. го ди не и усва ја ња Шер-
ма но вог за ко на у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма (да ље: САД). Пре ма 
овом мо де лу, цен трал на уло га у за шти ти кон ку рен ци је је на ми је ње на су до-
ви ма ко ји ис пи ту ју евен ту ал но по сто ја ње по вре де кон ку рен ци је, нај че шће 
при мје ном гра ђан ско-про це сних нор ми, а пра во по кре та ња по ступ ка је оси-
гу ра но ши ро ком кру гу прав них и фи зич ких ли ца. Да нас се из ра зи тим пред-
став ни ци ма овог мо де ла за шти те кон ку рен ци је сма тра ју САД и Ка на да, иа ко 
су у овим др жа ва ма исто вре ме но при хва ће ни од ре ђе ни еле мен ти јав но прав ног 
(управ но прав ног) мо де ла.

Ве ћи на са вре ме них др жа ва се опре ди је ли ла за јав но прав ни (управ но-
прав ни) мо дел за шти те кон ку рен ци је. Цен трал ну уло гу у ова квом си сте му 
за у зи ма ју не за ви сна и/или са мо стал на ти је ла спе ци ја ли зо ва на за за шти ту 
кон ку рен ци је, ко ја по сту па ју у скла ду са оп штим и по себ ним управ но-про-
це сним нор ма ма, при че му се не сми је за не ма ри ти зна чај ком пле мен тар не 
при мје не гра ђан ско-прав них и ка зне но-прав них нор ми као до пу на овог мо-
де ла15. Овај об лик за шти те кон ку рен ци је је, mu ta tis mu tan dis, при хва ћен у 
НР Ки ни, ЕУ и ве ћи ни др жа ва европ ског кон ти нен та.

Ана ли зом про пи са о за шти ти кон ку рен ци је у 27 др жа ва16, по себ но од-
ред би ко је се од но се на над ле жне ор га не, по сту пак и кон тро лу од лу ка у 

15 Б. Бе го вић, В. Па вић, 131.
16 За по тре бе овог ра да ана ли зи ра не су по је ди не од ред бе про пи са о за шти ти кон ку-

рен ци је у Ал ба ни ји, Ау стри ји, Бо сни и Хер це го ви ни, Бра зи лу, Бу гар ској, Грч кој, Дан ској, 
Ин ди ји, Ита ли ји, Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци, Ка на ди, Ма ђар ској, Ма ке до ни ји, Мек си ку, НР 
Ки ни, Пољ ској, Ре пу бли ци Ир ској, Ру му ни ји, Ру си ји, САД, Сло ве ни ји, Ср би ји, СР Ње мач кој, 
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по ступ ци ма за шти те кон ку рен ци је, за кљу чи ли смо да се да нас не мо же го во-
ри ти о оштрим и не пре мо сти вим гра ни ца ма из ме ђу при ват но прав ног и јав но-
прав ног (управ но прав ног) мо де ла не по сред не за шти те кон ку рен ци је. Еви-
дент но је да се раз ли ке из ме ђу мо де ла сма њу ју, те да се си сте ми уза јам но 
до пу њу ју, све у ци љу из на ла же ња нај бо љих рје ше ња за за шти ту кон ку рен-
ци је. За јед нич ко за оба мо де ла је да се за шти та кон ку рен ци је схва та као дје-
лат ност од јав ног ин те ре са (при че му се, у пра ви лу, не за не ма ру је пра во за ин-
те ре со ва них ли ца да за шти те сво ја пра ва и прав не ин те ре се), те да се нор ми ра 
за кон ским пу тем, углав ном уз упо тре бу управ но-про це сних ин стру ме на та 
и зна чај ну уло гу су до ва17. Из пред у зе те ком па ра тив не ана ли зе про из ла зи 
не ко ли ко за кљу ча ка о осо бе но сти ма не по сред не за шти те кон ку рен ци је. 

Све по сма тра не др жа ве фор ми ра ле су по себ не ор га не, ко ји се мо гу свр ста-
ти у окви ре јав не упра ве, а чи ји је основ ни за да так за шти та кон ку рен ци је. 
У ве ћи ни ана ли зи ра них за ко но дав ста ва ри јеч је о не за ви сним и/или са мо-
стал ним ко ле ги јал ним ор га ни ма са свој ством прав ног ли ца, ко ји има ју 5, 6, 
7 или 8 чла но ва.18 Из у зе так пред ста вља швај цар ска Кон ку рен циј ска ко ми-
си ја (има 12 чла но ва), иа ко по сло ву за ко на не за ви сна од управ них вла сти, 
ад ми ни стра тив но је у са ста ву Са ве зног одје ље ња за еко ном ске по сло ве, 
обра зо ва ње и ис тра жи ва ње.19 Ин те ре сант но је да се истом од ред бом швај-
цар ског за ко на оста вља мо гућ ност ор га ни зо ва ња Кон ку рен циј ске ко ми си је 
у ви је ћа, ко ја има ју не за ви сна овла шће ња за од лу чи ва ње. По је ди не др жа ве 
има ју не за ви сне и/или са мо стал не ор га не за за шти ту кон ку рен ци је ко ји има-
ју ино ко сни об лик, али у чи јем са ста ву функ ци о ни шу ко ле ги јал на ти је ла (у 
Ау стри ји ово ти је ло има са вје то дав ни ка рак тер)20. Дру ге др жа ве ове ор га не 

Хр ват ској, Цр ној Го ри, Че шкој и Швај цар ској. Из во ри ма ин фор ма ци ја је при сту пље но пу тем 
web стра ни це Ме ђу на род не кон ку рен циј ске мре же: Mem ber Di rec tory, http://www.in ter na ti o nal-
com pe ti ti on net work.or g/mem bers/mem ber-di rec tory.aspx, 3. фе бру ар 2016.

17 Са ња Дан ко вић-Сте па но вић, „Ефек тив на за шти та кон ку рен ци је (пра во, при вре да 
и др жа ва)“, Пра во и при вре да, XLVII, 7-9/2013, 92.

18 Вид. чл. 18 ал бан ског За ко на о за шти ти кон ку рен ци је, чл. 20-22 За ко на о кон ку рен-
ци ји БиХ, чл. 3-4 бу гар ског За ко на о за шти ти кон ку рен ци је, чл. 12 грч ког За ко на о за шти ти 
сло бод не кон ку рен ци је, чл. 7-8 За ко на о кон ку рен ци ји Ин ди је, чл. 12 За ко на о кон ку рен ци ји 
и за шти ти по тро ша ча Ре пу бли ке Ир ске, чл. 10 ита ли јан ског За ко на о кон ку рен ци ји и сло бод-
ној тр го ви ни, чл. 26 ма ке дон ског За ко на о за шти ти кон ку рен ци је, чл. 10 мек сич ког Са ве зног 
за ко на о еко ном ској кон ку рен ци ји, чл. 16-17 ру мун ског За ко на о кон ку рен ци ји, чл. 1 За ко на 
о Фе де рал ној тр го вин ској ко ми си ји САД, чл. 12 сло ве нач ког За ко на о спре ча ва њу огра ни-
ча ва ња кон ку рен ци је, чл. 20 За ко на о за шти ти кон ку рен ци је Ср би је, као и чл. 27 За ко на о 
за шти ти тр жи шног на тје ца ња Хр ват ске.

19 Вид. чл. 19 швај цар ског Са ве зног за ко на о кар те ли ма и дру гим огра ни че њи ма кон-
ку рен ци је.

20 Вид. чл. 16 ау стриј ског За ко на о кон ку рен ци ји, чл. 14 дан ског За ко на о кон ку рен ци ји, 
чл. 35 ма ђар ског За ко на о за бра ни не пра вич них и ре стрик тив них тр жи шних прак си, као и 
чл. 40 За ко на о за шти ти кон ку рен ци је Ру ске Фе де ра ци је.
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фор ми ра ју на ино ко сном прин ци пу, од ко јих су јед ни ор га ни за ци о но не за ви-
сни и/или са мо стал ни21, а дру ги дје лу ју у са ста ву ре сор них ми ни стар ста ва22. 
Спе ци фи чан је при ступ ор га ни зо ва њу ти је ла над ле жних за за шти ту кон ку-
рен ци је у НР Ки ни, гдје дје лу ју: Ми ни стар ство фи нан си ја (над ле жно за 
кон тро лу кон цен тра ци ја), На ци о нал на ко ми си ја за раз вој и ре фор ме (има 
овла шће ња у по гле ду ан ти кон ку рен циј ских по на ша ња ко ја се од но се на пи-
та ње ци је на) и Др жав на упра ва за ин ду стри ју и тр го ви ну (над ле жна за ан ти-
мо но пол ско дје ло ва ње не цје нов ног ка рак те ра), а сви су не по сред но од го вор ни 
ки не ској вла ди23. 

Сље де ћа за јед нич ка ка рак те ри сти ка од но си се на ка рак тер по ступ(а)ка  
ко ји над ле жни ор га ни во де у ци љу за шти те кон ку рен ци је. Све по сма тра не 
др жа ве при хва та ју управ ни по сту пак као, нај че шће је ди ни, пут до ме ри тор ног 
од лу чи ва ња у ци љу за шти те кон ку рен ци је. У мно гим зе мља ма се из ри чи то 
нор ми ра суп си ди јар на при мје на пра ви ла оп штег управ ног по ступ ка24. Дру-
ге др жа ве шти те кон ку рен ци ју у по ступ ци ма про пи са ним кон ку рен циј ским 
за ко ни ма, уз сход ну при мје ну пра ви ла управ ног, кри вич ног и/или гра ђан ског 
по ступ ка, у за ви сно сти од кон крет них про це сних рад њи (нпр. Бра зил, Ита ли ја, 
Ју жно а фрич ка Ре пу бли ка, Ка на да, Ма ђар ска, Мек си ко, НР Ки на, Пољ ска, 
Ре пу бли ка Ир ска, Ру му ни ја, Ру ска Фе де ра ци ја, САД, СР Ње мач ка и Швај цар-
ска). У Бра зи лу и Ру ској Фе де ра ци ји се у по ступ ци ма про пи са ним за ко ни ма 
о за шти ти кон ку рен ци је суп си ди јар но при мје њу ју оп ште гра ђан ско про це сне 
од ред бе25, док се у Грч кој и Дан ској при мје њу ју и пра ви ла ко ја до но се кон-
ку рен циј ска ти је ла26. У ве ћи ни по сма тра них за ко но дав ста ва, управ ни по-
сту пак је јед но сте пен (нпр. у Ал ба ни ји, БиХ, Бра зи лу, Бу гар ској, Грч кој, 

21 Вид. чл. 19-20 За ко на о кон ку рен ци ји Ју жно а фрич ке Ре пу бли ке, чл. 7 За ко на о кон-
ку рен ци ји Ка на де, чл. 29 пољ ског За ко на о за шти ти кон ку рен ци је и по тро ша ча, чл. 19 За ко на 
о за шти ти кон ку рен ци је Цр не Го ре, те чл. 1 че шког За ко на о окви ру над ле жно сти Кан це-
ла ри је за за шти ту кон ку рен ци је.

22 Вид. чл. 1 ау стриј ског За ко на о кон ку рен ци ји, чл. 4 бра зил ског За ко на о за шти ти 
кон ку рен ци је и чл. 51 За ко на про тив огра ни че ња кон ку рен ци је СР Ње мач ке.

23 Вид. чл. 9 Ан ти мо но пол ског за ко на НР Ки не, као и текст: Com pe ti tion Po licy and 
En for ce ment in Chi na, https://www.uschi na.org/si tes/de fa ult/fi les/AM L%202014%20Re port%20
FI NAL_0.pd f, 4. фе бру а ра 2016.

24 Вид. чл. 32 ал бан ског За ко на о за шти ти кон ку рен ци је, чл. 26 За ко на о кон ку рен ци-
ји БиХ, чл. 31 ма ке дон ског За ко на о за шти ти кон ку рен ци је, чл. 15 сло ве нач ког За ко на о спре-
ча ва њу огра ни ча ва ња кон ку рен ци је, чл. 34 За ко на о за шти ти кон ку рен ци је Ср би је, чл. 35 
За ко на о за шти ти тр жи шног на тје ца ња Хр ват ске, чл. 26 За ко на о за шти ти кон ку рен ци је 
Цр не Го ре, чл. 25а че шког За ко на о за шти ти кон ку рен ци је и чл. 39 швај цар ског За ко на о 
кар те ли ма и дру гим огра ни че њи ма кон ку рен ци је.

25 Вид. чл. 115 За ко на о за шти ти кон ку рен ци је Бра зи ла и чл. 2 За ко на о за шти ти кон-
ку рен ци је Ру си је.

26 Вид. чл. 16 грч ког За ко на о за шти ти сло бод не кон ку рен ци је и чл. 15 дан ског За ко на 
о кон ку рен ци ји.
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Ита ли ји, Ма ђар ској, Ма ке до ни ји, НР Ки ни, Пољ ској, Ру му ни ји, САД, Сло-
ве ни ји, Ср би ји, Хр ват ској, Цр ној Го ри и Швај цар ској), а по је ди на за ко но дав ства 
пред ви ђа ју мо гућ ност по би ја ња не ме ри тор них од лу ка у истом по ступ ку27. 
Дво сте пе ност управ ног по ступ ка је пред ви ђе на у Че шкој у скла ду са чл. 81-83 
За ко на о управ ном по ступ ку из 2004. го ди не, ко ји се суп си ди јар но при мје-
њу је на осно ву чл. 25 че шког За ко на о за шти ти кон ку рен ци је. Жал ба се 
из ја вљу је ди рек то ру Кан це ла ри је за за шти ту кон ку рен ци је, у од но су на 
пр во сте пе не управ не ак те ру ко во ди о ца уну тра шње ор ган за ци о не је ди ни це 
за за шти ту кон ку рен ци је. У по је ди ним др жа ва ма над ле жни ор га ни има ју 
овла шће ња на во ђе ње по ступ ка за шти те кон ку рен ци је и утвр ђи ва ње чи ње-
нич ног ста ња, док се до но ше ње ме ри тор них од лу ка у нај ве ћој мје ри пре пу-
шта (ква зи)суд ским ор га ни ма (нпр. у Ау стри ји, Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци, 
Ка на ди и дје ли мич но у САД). Ин те ре сант но је да у ве ћи ни др жа ва управ ни 
по сту пак има ка рак те ри сти ке управ ног ин спек циј ског по ступ ка28, са овла-
шће њи ма над ле жних ор га на на из ри ца ње управ них мје ра и нов ча них ка зни. 
Осим то га, у по је ди ним др жа ва ма се ком пле мен тар но при мје њу ју пра ви ла 
управ ног и пре кр шај ног по ступ ка29. 

Ко нач но, раз ли ке из ме ђу по је ди них прав них ре жи ма мо гу се уо чи ти у 
по гле ду кон тро ле ме ри тор них од лу ка до не се них у по ступ ци ма за шти те 
кон ку рен ци је. У прав ним си сте ми ма ко ји по зна ју ме ри тор но до но ше ње од-
лу ка од стра не ор га на јав не упра ве по про ве де ном управ ном по ступ ку, суд-
ска кон тро ла се, по пра ви лу, оба вља у управ ном спо ру од стра не управ них 
су до ва или ре дов них су до ва30. Из у зе ци од овог при сту па су за сту пље ни у 
Бра зи лу, Ма ђар ској, Мек си ку, СР Ње мач кој, Пољ ској31 и Ру ској Фе де ра ци ји, 

27 Вид. чл. 81-82 ма ђар ског За ко на о за бра ни не пра вич них и ре стрик тив них тр жи шних 
прак си, као и чл. 38 За ко на о за шти ти кон ку рен ци је Ре пу бли ке Ср би је.

28 С. Дан ко вић-Сте па но вић, До бро сав Ми ло ва но вић, „Ин сти тут по рав на ња и пре кид 
по ступ ка за шти те тр жи шне кон ку рен ци је од зло у по тре бе до ми нант ног по ло жа ја“, Прав на 
ри јеч, XI, 39/2014, 268-270.

29 Вид. чл. 31 За ко на о за шти ти кон ку рен ци је Ма ке до ни је, чл. 81-86 За ко на про тив 
огра ни че ња кон ку рен ци је СР Ње мач ке, чл. 35 За ко на о за шти ти тр жи шног на тје ца ња Хр ват-
ске и чл. 26 За ко на о за шти ти кон ку рен ци је Цр не Го ре.

30 Вид. чл. 40 ал бан ског За ко на о за шти ти кон ку рен ци је, чл. 46 За ко на о кон ку рен ци ји 
БиХ, чл. 64 За ко на о за шти ти кон ку рен ци је Бу гар ске, чл. 30 грч ког За ко на о за шти ти сло-
бод не кон ку рен ци је, чл. 33 ст. 1 За ко на о кон ку рен ци ји и сло бод ној тр го ви ни Ита ли је, чл. 
53 За ко на о за шти ти кон ку рен ци је Ма ке до ни је, чл. 53 Ан ти мо но пол ског за ко на НР Ки не, 
чл. 20 ст. 6 ру мун ског За ко на о кон ку рен ци ји, чл. 54 сло ве нач ког За ко на о спре ча ва њу огра-
ни ча ва ња кон ку рен ци је, чл. 71-72 За ко на о за шти ти кон ку рен ци је Ср би је, чл. 67 За ко на о 
за шти ти тр жи шног на тје ца ња Хр ват ске, чл. 64 За ко на о за шти ти кон ку рен ци је Цр не Го ре, 
чл. 4 ст. 1 че шког За ко на о ад ми ни стра тив ној прав ди и чл. 44-47 швај цар ског Са ве зног за-
ко на о управ ном по ступ ку.

31 Вид. чл. 115 За ко на о за шти ти кон ку рен ци је Бра зи ла у ве зи са чл. 5 XXXV бра зил-
ског Уста ва, чл. 327 и 339 ма ђар ског За ко на о гра ђан ском по ступ ку у ве зи са чл. 83 ст. 4 
За ко на о за бра ни не пра вич них и ре стрик тив них тр жи шних прак си, чл. 2 ме ксич ког Ам па ро 
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гдје се кон тро ла вр ши пре ма од ред ба ма за ко на ко јим се ре гу ли ше пар нич ни 
по сту пак. Мек сич ко пра во по зна је по себ но прав но сред ство am pa ro, ко јим 
се пред са ве зним су до ви ма по кре ће по сту пак за шти те пра ва, а ко је се мо же 
под ни је ти и про тив од лу ка ор га на јав не упра ве. У Пољ ској кон трол ну функ-
ци ју вр ши по се бан Суд за кон ку рен ци ју и за шти ту по тро ша ча32, док је у Ру ској 
Фе де ра ци ји кон трол на уло га по вје ре на по себ ним ар би тра жним су до ви ма (чл. 
52 у ве зи са чл. 2 ру ског За ко на о за шти ти кон ку рен ци је). Сма тра мо да при мје-
на пра ви ла пар нич ног по ступ ка при ли ком кон тро ле од лу ка кон ку рен циј ских 
ти је ла ни је оп ти мал но рје ше ње, има ју ћи у ви ду да се ра ди о по је ди нач ним 
ак ти ма ор га на јав не упра ве ко ји ма се рје ша ва о пра ви ма и оба ве за ма фи зич ких 
или прав них ли ца. Осим то га, знат но је при су ство јав них ин те ре са у кон ку рен-
циј ској ма те ри ји, те би сто га би би ло аде кват ни је ову кон тро лу вр ши ти пре ма 
пра ви ли ма управ но-суд ског по ступ ка, што на ро чи то ва жи за зе мље ко је усва-
ја ју јав но прав ни (управ но прав ни) мо дел за шти те кон ку рен ци је. Ко нач но, у 
Ау стри ји, Дан ској, Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци, Ин ди ји, Ка на ди, Ре пу бли ци 
Ир ској, дје ли мич но у САД, те у дру гим др жа ва ма ко је при хва та ју пре те жно 
при ват но прав ни мо дел за шти те кон ку рен ци је, над ле жност за за шти ту кон ку-
рен ци је ка ко пу тем ме ри тор ног од лу чи ва ња, та ко и кроз кон тро лу та квог од-
лу чи ва ња од стра не ор га на јав не упра ве над ле жних за за шти ту кон ку рен ци је, 
при па да (ква зи)суд ским ор га ни ма. Гра ђан ско прав на суд ска за шти та кон ку-
рен ци је као до пу на управ но прав ној је при сут на и у др жа ва ма ко је усва ја ју 
јав но прав ни мо дел за шти те кон ку рен ци је (нпр. у Ал ба ни ји, Бу гар ској, Ита ли-
ји, Ма ке до ни ји, Мек си ку, НР Ки ни, Сло ве ни ји, Ср би ји, Хр ват ској, Цр ној Го ри 
и Швај цар ској), а углав ном се сво ди на мо гућ ност обра ћа ња су ду ра ди до су-
ђи ва ња на кна де ште те ко ја је при чи ње на ан ти кон ку рен циј ским дје ло ва њем.

Очи глед но је да, без об зи ра на мо да ли те те не по сред не за шти те кон ку-
рен ци је, за јед нич ко свој ство ор га на за за шти ту кон ку рен ци је је њи хо ва 
пр вен стве на усмје ре ност на пру жа ње (у)прав не за шти те тр жи шној кон ку-
рен ци ји. У то ме се огле да dif fe ren tia spe ci fi ca не по сред не у од но су на по-
сред ну за шти ту кон ку рен ци је.

3.2. По сред на за шти та кон ку рен ци је

Под пој мом по сред на за шти та кон ку рен ци је под ра зу ми је ва мо од ре ђе-
не по ступ ке ко ји ни су при мар но усмје ре ни на за шти ту кон ку рен ци је, али 

за ко на у ве зи са чл. 103 и 107 ст. 1 тач. IV мек сич ког Уста ва, чл. 73 За ко на про тив огра ни че ња 
кон ку рен ци је СР Ње мач ке и Ma te usz Błac huc ki, Po lish com pe ti tion law-com men tary, ca se law 
and texts, Of fi ce of Com pe ti tion and Con su mer Pro tec tion, War saw 2013, 74.

32 Из у зет но, управ ни су до ви вр ше кон тро лу због нер је ша ва ња и од ре ђе них по вре да 
управ но-про це сних пра ви ла учи ње них од стра не Кан це ла ри је за кон ку рен ци ју и за шти ту 
по тро ша ча. M. Błac huc ki, 30-31.
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ре зул тат њи хо вог про во ђе ња мо же би ти санк ци о ни са ње по на ша ња ко ји ма 
се по вр је ђу је тр жи шна кон ку рен ци је или се не га тив но ути че на ње но од ви-
ја ње. Из два ја ју се гра ђан ско-про це сна за шти та кон ку рен ци је, ка зне но-про-
це сна за шти та кон ку рен ци је, те кон тро ле јав них на бав ки и др жав не по мо ћи.

Гра ђан ско-про це сна за шти та кон ку рен ци је се од ви ја у два прав ца. Пр во, 
кроз при ват но прав ни мо дел не по сред не за шти те кон ку рен ци је, и то у прав-
ним си сте ми ма ко ји суд ским ор га ни ма пре пу шта ју уло гу глав них су бје ка та 
за шти те кон ку рен ци је. С дру ге стра не, гра ђан ско-про це сна за шти та кон ку-
рен ци је има по сре дан об лик у слу ча је ви ма во ђе ња по сту па ка на кна де ште те 
про у зро ко ва не ак ти ма и рад ња ма ко ји ма се на ру ша ва или огра ни ча ва кон ку-
рен ци ја на тр жи шту, те у ве зи са пи та њем утвр ђи ва ња ни шта во сти ре стрик-
тив них спо ра зу ма у пар нич ном по ступ ку33. Гра ђан ско-про це сни вид за шти те 
кон ку рен ци је је нај ста ри ји и ви ше од јед ног ви је ка се при мје њу је у САД, а 
у по сљед ње ври је ме се ко ри сти у прак си Су да прав де ЕУ34.

Ка зне но-про це сна за шти та кон ку рен ци је се ја вља у два ви да: 1) као 
до пу на управ но-про це сној за шти ти кон ку рен ци је, у прав ним си сте ми ма 
ко ји санк ци о ни са ње по вре да кон ку рен ци је утвр ђе них у управ ном по ступ ку 
омо гу ћа ва ју пу тем пре кр шај ног по ступ ка (нпр. у Цр ној Го ри) и 2) као кри вич-
но-прав на за шти та кон ку рен ци је, у сми слу по сто ја ња кри вич не од го вор но-
сти су бје ка та пра ва ко ји из вр ше нај те же по вре де кон ку рен ци је, по ја ча ва ју ћи 
за шти ту кон ку рен ци је у прав ном си сте му, ка ко са ста но ви шта ге не рал не, 
та ко и по пи та њу спе ци јал не пре вен ци је35. 

Ути цај јав них на бав ки на од ви ја ње тр жи шне утак ми це про из ла зи из 
чи ње ни це да су др жа ва, као и ор га ни ло кал не са мо у пра ве ме ђу нај ве ћим 
куп ци ма ро бе и услу га на тр жи шту36. Ово по себ но до ла зи до из ра жа ја у др жа-
ва ма ко је пред у зи ма ју „кеј нзи јан ске“ мје ре по кре та ња еко ном ских ак тив но-
сти. Сто га је фор му ли са ње пре ци зних и тран спа рент них про це ду ра о јав ним 
на бав ка ма, нео п хо дан пред у слов за шти те јав них и при ват них ин те ре са уче-
сни ка у по ступ ци ма јав них на бав ки, али и по сре дан фак тор за шти те кон ку-
рен ци је на тр жи шту. Пре ма то ме, је дан од основ них ци ље ва по ли ти ке јав них 
на бав ки се од но си на за шти ту кон ку рен ци је. Та ко се за бра њу је фа во ри зо ва ње 
од ре ђе них до ба вља ча, пру жа ла ца услу га и вр ши ла ца ра до ва, ка ко би се јав-
на сред ства ко ри сти ла за за до во ља ва ње јав них по тре ба, а не ко руп тив ним 
ак тив но сти ма усмје ра ва ла у њи хов екс тра про фит37. 

33 Б. Бе го вић, В. Па вић, 140-141.
34 С. Дан ко вић-Сте па но вић, 81.
35 Б. Бе го вић, В. Па вић, 141-142.
36 Вид. Si ze of pu blic pro cu re ment mar ket, http://dx.doi.org/10.1787/888932391013, 6. фе бру ар 

2016.
37 Т. Јо ва нић (2014), 167.
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Нај зад, је дан од по јав них об ли ка по сред не за шти те кон ку рен ци је сре-
ће мо у ма те ри ји пру жа ња др жав не по мо ћи, као спе ци фич ног ви да ути ца ја 
др жа ве на од ви ја ње тр жи шне кон ку рен ци је38. На и ме, ни су ри јет ке си ту а ци је 
у ко ји ма др жа ва сво јим ак тив но сти ма по ма же од ре ђе не при вред не су бјек те, 
чи ме на ру ша ва кон ку рен ци ју ума њу ју ћи кон ку рент ски при ти сак. Ка ко би 
се та кве ак тив но сти спри је чи ле или огра ни чи ле, по себ ни ор га ни у управ ном 
по ступ ку кон тро ли шу пру жа ње др жав не по мо ћи,39 ис то вр ме но до при но се ћи 
и за шти ти кон ку рен ци је.

4. УПО РЕД НО-ПРАВ НИ МО ДЕ ЛИ ЗА ШТИ ТЕ КОН КУ РЕН ЦИ ЈЕ

Исто риј ски по сма тра но, пр ви по јав ни об ли ци за шти те кон ку рен ци је се 
мо гу уо чи ти још у пе ри о ду ан тич ког Ри ма (Lex Iu lia de An no na) и сред ње вје-
ков ној кон ти нен тал ној Евро пи (lex mer ca to ria). Ипак, ди рект на ин спи ра ци ја 
ства ра о ци ма аме рич ког ан ти мо но пол ског пра ва би ла је док три на огра ни че ња 
тр го ви не (re stra int of tra de), ко ја је на ста ла у ен гле ском оп штем пра ву (com mon 
law)40. Под ути ца јем ове док три не, по чев ши од кра ја XIX ви је ка, раз ви ја се 
аме рич ки мо дел за шти те кон ку рен ци је. Од дру ге по ло ви не XX ви је ка, пре-
ма ис ку стви ма аме рич ког узо ра, а у окви ри ма Европ ских за јед ни ца, на ста је 
европ ски мо дел за шти те кон ку рен ци је, ко ји ће из вр ши ти ути цај на на ци о-
нал на пра ва ве ћи не др жа ва Евро пе.

4.1. Аме рич ки мо дел за шти те кон ку рен ци је

По че ци прав ног ре гу ли са ња за шти те кон ку рен ци је у САД се ве зу ју за 
крај XIX ви је ка. У овом пе ри о ду ја ча ју кор по ра ци је, по ја вљу ју се мо но по ли 
на тр жи шту, а фор ми ра ју се и пр ве ре гу ла тор не аген ци је, чи ји је за да так от кла-
ња ње не са вр ше но сти тр жи шта. То је до ба ин тен зив ног раз во ја аме рич ког 
управ ног пра ва, ко је ће од 30-их го ди на XX ви је ка по ста ти ва жно сред ство 
ин тер вен ци је др жа ве у еко но ми ји41.

Пр вим фе де рал ним про пи сом о за шти ти кон ку рен ци је, тзв. Шер ма но-
вим за ко ном (Sher man’s Act) из 1890. го ди не42, за бра ње ни су мо но по ли. Ина че, 

38 Б. Бе го вић, В. Па вић, 108-120.
39 У по је ди ним др жа ва ма, функ ци је кон тро ле др жав не по мо ћи оба вља ју ти је ла ко ја су 

над ле жна за за шти ту кон ку рен ци је (та ко је у Дан ској, Ма ке до ни ји, Пољ ској, Че шкој и Шпа ни ји).
40 Pa o lo Buc ci ros si (ed.), Hand bo ok of An ti trust Eco no mics, The MIT Press, Cam brid ge-Mas-

sac hu setts, 2008, xi.
41 Мар ко Да ви нић, Кон цеп ци ја управ ног пра ва Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, До си је, 

Бе о град 2004, 64.
42 An Act To Pro tect Tra de and Com mer ce Aga inst Un law ful Re stra ins and Mo no po li es – 

Sher man An ti trust Act, U.S. Co de, Ti tle 15, 1-7; По зна то је обра зло же ње за до но ше ње овог 
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је дан од основ них раз ло га ње го вог до но ше ња би ла је по ја ча на мо но по ли за-
ци ја у при вред ном жи во ту САД кра јем XIX ви је ка (не ка од име на та да шњих 
во де ћих мо но по ли ста су при сут на и да нас, као што су Рок фе лер, Џ.П. Мор ган, 
Форд и дру ги). На осно ву Шер ма но вог за ко на, фи зич ка и прав на ли ца ко ја 
су би ла по го ђе на мо но пол ским по на ша њем су мо гла до би ти за шти ту пред 
фе де рал ним су до ви ма, а по сту пак је по кре тао над ле жни јав ни ту жи лац, од-
но сно Ан ти мо но пол ско одје ље ње Ми ни стар ства прав де. Клеј то но вим за ко ном 
(Clayton’s Act) из 1914. го ди не је уса вр шен си стем прав не за шти те кон ку рен-
ци је43, а исте го ди не је усво јен и За кон о фе де рал ној тр го вин ској ко ми си ји 
(Fe de ral Tra de Com mi sion Act), ко јим је пред ви ђе но фор ми ра ње Фе де рал не 
тр го вин ске ко ми си је и по ста вље не ин сти ту ци о нал не осно ве дје ло твор ни је 
за шти те кон ку рен ци је у САД. На ве де ни про пи си су, уз дру ге про пи се, до 
да нас оста ли те ме љи прав не за шти те кон ку рен ци је у САД, за бра њу ју ћи 
кар те ле и зло у по тре бу до ми нант ног по ло жа ја, те омо гу ћа ва ју ћи кон тро лу 
кон цен тра ци ја. Од 60-их го ди на XX ви је ка је при мјет на тен ден ци ја по вје ра-
ва ња ши ро ких дис кре ци о них овла шће ња из вр шним ор га ни ма (у скла ду са 
док три ном ru le of re a son, а под ути ца јем схва та ња тзв. чи ка шке шко ле)44, од 
чи је про цје не за ви си до но ше ње од лу ка о до пу ште но сти од ре ђе них ака та и 
по на ша ња, чи ме се пре ма по је ди ним ау то ри ма „од сту пи ло од ап со лут них 
за бра на из Шер ма но вог за ко на под ути ца јем еко ном ског ло би ја мул ти на цио-
нал них ком па ни ја“ 45. На овај на чин је не сум њи во у зна чај ној мје ри отво рен 
про стор под ре ђи ва њу јав них ин те ре са и по тре ба дру штва ин те ре си ма бо га тих 
и моћ них кор по ра ци ја.

Као ре зул тат ви ше де це ниј ског раз во ја, за шти та кон ку рен ци је у САД 
је пред мет ре гу ла ци је ка ко на фе де рал ном ни воу, та ко и на ни воу са ве зних 
др жа ва. Основ ни су бјек ти за шти те кон ку рен ци је на фе де рал ном ни воу су: 
Ан ти мо но пол ско одје ље ње Ми ни стар ства прав де (у да љем тек сту: АОМП), 

за ко на, ко је је ње гов глав ни ау тор, се на тор Џон Шер ман дао у го во ру Кон гре су САД: „Ако 
не тр пи мо кра ља као по ли тич ку власт не би смје ли да тр пи мо кра ља у обла сти про из вод ње, 
тран спор та и про да је би ло ко је од жи вот них по тре ба“. Нав. пре ма: Бог дан Ге цић, „Но ви 
за кон о за шти ти кон ку рен ци је“, Прав ни ин фор ма тор, XII, 9, Бе о град 2009, 48.

43 Д. Мар ко вић-Ба ја ло вић, Ива на Стан ко вић, „Пра во кон ку рен ци је у Сје ди ње ним Аме-
рич ким Др жа ва ма“, Увод у пра во САД (ур. Јо ван Ћи рић), Ин сти тут за упо ред но пра во, Бео град 
2008, 183-184.

44 Ibid., 186.
45 Или ја Зин до вић, „Пот пу на кон ку рен ци ја и раз ло зи ње ног огра ни че ња у по зи тив-

но-прав ним си сте ми ма“, Пра во и при вре да, 7-9/2010, 377. На том тра гу, ука зу је мо са мо на 
при мјер кон цен тра ци је мул ти на ци о нал них кор по ра ци ја Ex xon и Mo bi le 1999. го ди не, чи ме је 
ство ре на нај ве ћа кор по ра ци ја из обла сти нафт не и га сне ин ду стри је у сви је ту – Ex xon Mo bi le. 
У овом слу ча ју, ви дљи во је „укруп ња ва ње“ ве ли ких кор по ра ци ја, при че му не тре ба за бо-
ра ви ти да су ове дви је кор по ра ци је не ка да би ле ди је ло ви кор по ра ци је Џо на Д. Рок фе ле ра 
под на зи вом Stan dard Oil, ко ја је 1911. го ди не санк ци о ни са на и по ди је ље на на не ко ли ко 
одво је них при вред них су бје ка та у скла ду са Шер ма но вим за ко ном.
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Фе де рал на тр го вин ска ко ми си ја (у да љем тек сту: ФТК) и фе де рал ни су до ви 
(окру жни су до ви и Вр хов ни суд САД).

АОМП и ФТК ди је ле из вр шне (управ не) над ле жно сти и ста ра ју се о 
при мје ни ре ле вант них про пи са о за шти ти кон ку рен ци је. Ка ко би се из бје гао 
су коб над ле жно сти АОМП и ФТК, при је отва ра ња по ступ ка се про во де 
оба ве зне кон сул та ци је из ме ђу ових аген ци ја. Уоп ште но узев ши, при ро да 
кон крет не ства ри опре дје љу је над ле жан ор ган, с об зи ром да су АОМП и 
ФТК спе ци ја ли зо ва не за од ре ђе не вр сте пи та ња (нпр. АОМП је над ле жно 
за кри вич но го ње ње пре кр ши ла ца ан ти мо но пол ских пра ви ла, док ФТК вр ши 
функ цу ју кон тро ло ра кон цен тра ци ја). За јед нич ко овим ор га ни ма је да во де 
управ не по ступ ке и до но се по је ди нач не управ не ак те, ко ји ма се оства ру је 
за шти та кон ку рен ци је. О за ко ни то сти њи хо вих ко нач них управ них ака та је 
обез бје ђе на суд ска кон тро ла пред фе де рал ним окру жним су до ви ма, те у 
крај њој ли ни ји пред Вр хов ним су дом САД46. Ипак, спе ци фич ност си сте ма 
за шти те кон ку рен ци је у САД је мо гућ ност фи зич ких и прав них ли ца да суд-
ским пу тем за хтје ва ју спр је ча ва ње ак тив но сти ко ји ма се по вр је ђу је кон ку рен-
ци ја47. У крај њој ли ни ји, о по сто ја њу по вре де, од но сно огра ни че ња кон ку-
рен ци је, ко нач ну ри јеч да ју суд ски ор га ни.

Иа ко су у по чет ним фа за ма раз во ја ан ти мо но пол ског пра ва у САД, нај-
ва жни је функ ци је за шти те кон ку рен ци је би ле по вје ре не над ле жним су до-
ви ма, то ком XX ви је ка је по сте пе но по рас тао ути цај из вр шних ор га на. Ипак, 
при мат суд ских ор га на у овој обла сти ни ка да ни је оспо рен, о че му свје до че 
пре су де Вр хов ног су да САД ко је се од но се на пи та ње при мје не док три не 
при мар не над ле жно сти аген ци ја48. Управ ни пут за шти те пред ста вља са мо 
до пу ну суд ској за шти ти кон ку рен ци је, па не ма јед на ку уло гу и зна чај као у 
окви ри ма европ ског мо де ла за шти те кон ку рен ци је.

4.2. Европ ски мо дел за шти те кон ку рен ци је

Прав на ре гу ла ти ва за шти те кон ку рен ци је на европ ском кон ти нен ту 
на ла зи сво ју осно ву у по је ди ним од ред ба ма осни вач ких уго во ра Европ ских 
за јед ни ца49, при том не гу бе ћи из ви да ути цај аме рич ког мо де ла и рудeмен-
тарних об ли ка ре гу ла ци је за шти те кон ку рен ци је у по је ди ним европ ским 
др жа ва ма. Европ ски мо дел за шти те кон ку рен ци је у окви ри ма ЕУ да нас 

46 М. Да ви нић, 164.
47 Вид. Gu i de to An ti trust Laws – The En for cers, http://www.ftc.gov/tips-advi ce/com pe ti-

tion-gu i dan ce/gu i de-an ti trust-laws/en for cers, 11. фе бру ар 2016.
48 М. Да ви нић, 178-180.
49 У том сми слу, основ ни из вор пра ва кон ку рен ци је Европ ских за јед ни ца су би ли чл. 

81 и 82 Уго во ра о Европ ској еко ном ској за јед ни ци из 1957. го ди не (тзв. Рим ски спо ра зум). 
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по чи ва на од ред ба ма чл. 101-109 Уго во ра о функ ци о ни са њу Европ ске уни је50, 
а до дат но је раз ра ђен ни зом се кун дар них из во ра пра ва Европ ске уни је51 и 
ван прав них до ку ме на та, те при ми је њен кроз прак су Европ ске ко ми си је (по-
себ но ње ног Ге не рал ног ди рек то ра та за кон ку рен ци ју) и Су да прав де ЕУ, али 
и ин сти ту ци ја над ле жних за за шти ту кон ку рен ци је у др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ52. 

ЕУ је у по гле ду за шти те кон ку рен ци је из гра ди ла сло жен си стем ин сти-
ту ци ја и њи хо вих ме ђу соб них од но са. При том се раз ли ку ју су бјек ти ко ји 
про пи су ју пра ви ла и уче ству ју у њи хо вом до но ше њу, од оних ко ји об је ди њу-
ју ре гу ла тор не и из вр шне функ ци је, те су бјек ти ко ји вр ше кон трол ну уло гу. 
У пр ву гру пу мо гу се свр ста ти Са вјет ЕУ, Европ ски пар ла мент и Еко ном-
ско-со ци јал ни са вјет. Као цен трал ни су бјект у при мје ни пра ва и по ли ти ке 
за шти те кон ку рен ци је, из два ја се Европ ска ко ми си ја, од но сно њен Ге не рал ни 
ди рек то рат за кон ку рен ци ју (да ље: ГДК), у чи јем са ста ву су ор га ни зо ва не 
по себ не ор га ни за ци о не је ди ни це (за по ли ти ке и стра те ги је кон ку рен ци је, 
кар те ле и зло у по тре бу до ми нант ног по ло жа ја, кон тро лу кон цен тра ци ја и 
кон тро лу др жав не по мо ћи). По ред ових, у ГДК по сто је и ор га ни за ци о не је-
ди ни це фор ми ра не на сек тор ском (хо ри зон тал ном) прин ци пу, чи је се над-
ле жно сти од но се на раз ли чи те сег мен те је дин стве ног тр жи шта (енер ге ти ку 
и жи вот ну сре ди ну; ин фор ма ти ку, ко му ни ка ци је и ме ди је; фи нан сиј ске услу-
ге; основ ну ин ду стри ју, про из вод њу и по љо при вре ду; са о бра ћај, по штан ске 
и дру ге услу ге). Ко нач но, уло гу кон тро ло ра при мје не ко му ни тар ног пра ва 
кон ку рен ци је вр ше Оп шти суд ЕУ и Суд прав де ЕУ. Сви ови ор га ни, за јед но 
са на ци о нал ним кон ку рен циј ским ти је ли ма и су до ви ма др жа ва чла ни ца 
тре ба да оства ру ју ци ље ве по ли ти ке кон ку рен ци је ЕУ53.

50 Из два ја мо чл. 101, ко ји за бра њу је спо ра зу ме, од лу ке и до го во ре не прак се ко ји мо гу 
по ре ме ти ти кон ку рен ци ју на је дин стве ном тр жи шту ЕУ, од но сно тр го ви ну из ме ђу др жа ва 
чла ни ца ЕУ, те чл. 102, ко ји за бра њу је зло у по тре бу до ми нант ног по ло жа ја на је дин стве ном 
тр жи шту ЕУ или ње го вом знат ном ди је лу, али и са др жи прав ни основ кон тро ле кон цен тра-
ци ја у ЕУ.

51 На во ди мо не ке од њих: Уред ба Са вје та ЕУ 1/2003/ЕC од 16. де цем бра 2002. о им пле-
мен та ци ји пра ви ла о кон ку рен ци ји про пи са них чл. 81 и 82 Уго во ра, са ка сни јим из мје на ма 
и до пу на ма; Уред ба Европ ске ко ми си је 773/2004/ ЕC од 7. апри ла 2004. у ве зи са во ђе њем 
по ступ ка пред Ко ми си јом у скла ду са чл. 81 и 82 Уго во ра, са из мје на ма и до пу на ма; Уред ба 
Са вје та ЕУ (ЕС) бр. 139/2004 од 20. ја ну а ра 2004. о кон тро ли кон цен тра ци ја из ме ђу пред у-
зе ћа (енг. скр. the EC Mer ger Re gu la tion). Вид. Re se arch in the fi eld of com pe ti tion po licy, http://
ec.eu ro pa.eu /com pe ti tion/pu bli ca ti ons/re se arch_en .html, 14. фе бру ар 2016.

52 Иа ко су основ не по став ке европ ског мо де ла за шти те кон ку рен ци је при хва ће не не 
са мо у ЕУ и ве ћи ни ње них др жа ва чла ни ца, не го и у дру гим др жа ва ма Евро пе и сви је та, 
ов дје ће украт ко би ти при ка за не ње го ве основ не ка рак те ри сти ке у окви ри ма ЕУ, као ре пре-
зен та тив ног пред став ни ка овог мо де ла.

53 Ра ди успје шне са рад ње ин сти ту ци ја ЕУ и др жа ва чла ни ца над ле жних за за шти ту 
кон ку рен ци је, ус по ста вље на је Европ ска кон ку рен циј ска мре жа (енг. Eu ro pean Com pe ti tion 
Net work), чи ји је циљ ефи ка сна по дје ла ра да и ус по ста вља ње ме ха ни зма ко ор ди на ци је у 



306

Бо јан Н. Вла шки, Облици и модели заштите конкуренције у упоредном праву (стр. 291–310)

Прак тич но оства ре ње за шти те кон ку рен ци је у ЕУ је у нај ве ћој мје ри 
пред мет ре гу ла ци је Уред бе Са вје та ЕУ 1/2003/ЕC, ко јом се омо гу ћа ва ре а-
ли за ци ја од ред би чл. 101 и 102 Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ. По сту пак 
за шти те кон ку рен ци је ко ји во ди Европ ске ко ми си ја (уз евен ту ал но уче шће 
над ле жних ор га на др жа ва чла ни ца ЕУ) има пре те жна оби љеж ја управ ног 
(по го то во ин спек циј ског) по ступ ка, иа ко му се не мо гу оспо ри ти од ре ђе не 
слич но сти са кри вич ним по ступ ком. Овај по сту пак за по чи ње ис тра гом ко ју 
отва ра Европ ска ко ми си ја по слу жбе ној ду жно сти или по при го во ру др жа-
ве чла ни це ЕУ, од но сно прав ног или фи зич ког ли ца ко је за то има ле ги ти ман 
ин те рес. На са мом по чет ку по ступ ка, над ле жна сек тор ска ор га ни за ци о на 
је ди ни ца ГДК об ја вљу је по зив на до ста вља ње из ја ва или дру гих нео п ход них 
ин фор ма ци ја од стра не при вред них су бје ка та или њи хо вих удру же ња, а све 
у ве зи са ста њем кон ку рен ци је у пред мет ном еко ном ском сек то ру или по ве-
за ним сек то ри ма. По ред ових управ них рад њи, ГДК мо же пред у зи ма ти мје ре 
пре ма при вред ним су бјек ти ма у од но су на ко је је упра вљен по сту пак, пре ма 
при вред ним су бјек ти ма по ве за ним с њи ма, па чак и пре ма фи зич ким ли ци-
ма, укљу чу ју ћи пре трес њи хо вих ку ћа или ста но ва54. У сље де ћој про це сној 
фа зи, оба вља се усме но са слу ша ње при вред ног су бјек та пре ма ко јем је упра-
вљен по сту пак. Ово са слу ша ње вр ше по себ ни слу жбе ни ци за са слу ша ња, ко ји 
су ор га ни за ци о но не за ви сни од ГДК, што има за циљ да пру жи га ран ци је 
објек тив но сти. На ли ни ји оси гу ра ња пра ва на од бра ну и фер по ступ ка су 
про це сни ин сти ту ти пра ва на при ступ до ку мен ти ма Европ ске ко ми си је, те 
за шти те по слов них тај ни стра на ка. На кон на ве де них ак тив но сти, слу жбе ни-
ци за са слу ша ња про сли је ђу ју из вје штај о са слу ша њу у ГДК, а овла шће ни 
слу жбе ни ци ГДК из ра ђу ју на црт од лу ке Европ ске ко ми си је. Од лу ка Ко ми-
си је се об ја вљу је у Слу жбе ном гла сни ку ЕУ, а уко ли ко је утвр ђе на по вре да 
кон ку рен ци је, од при вред ног су бјек та се тра жи да пре ста не са ан ти кон ку-
рен циј ским по на ша њем. У том ци љу Ко ми си ја мо же из ре ћи од го ва ра ју ће 
мје ре по на ша ња, струк тур не мје ре, али и нов ча не ка зне. Уред ба Са вје та ЕУ 
1/2003/ЕC про пи су је и мо гућ ност по на вља ња по ступ ка, као ван ред ног прав ног 
сред ства у по ступ ку за шти те кон ку рен ци је, на рав но, уз ис пу ње ње про пи-
са них усло ва. По себ но ефи ка сно сред ство „у ру ка ма“ Ко ми си је пред ста вља 
мо гућ ност из ри ца ња раз ли чи тих нов ча них ка зни. Раз ли ку је мо лак ше нов ча не 

при мје ни кон ку рен циј ског пра ва ЕУ. Вид. Си ни ша Вар га, „Ор га ни вла сти над ле жни за 
при ме ну пра ва кон ку рен ци је ЕУ“, Прав ни жи вот, 14/2007, 230-234.

54 По след ње од ових овла шће ња има из ра зит кри вич но-про це сни ка рак тер, те је за 
пред у зи ма ње та кве мје ре нео п ход но да је прет по ста вље на по вре да кон ку рен ци је озбиљ на, 
да ГДК из да обра зло жен на лог, ко ји је по твр дио Суд прав де ЕУ, за тим прет ход но кон сул-
то ва ње са кон ку рен циј ским ти је лом др жа ве чла ни це на чи јој се те ри то ри ји на мје ра ва пред-
у зе ти ова мје ра, те оба ве зно одо бре ње за ње но пред у зи ма ње из да то од стра не над ле жног 
су да кон крет не др жа ве чла ни це ЕУ.
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ка зне (до 1% укуп ног го ди шњег при хо да или до 5% укуп ног днев ног при хо да 
при вред ног су бјек та у прет ход ној по слов ној го ди ни), ко је слу же успје шном 
упра вља њу по ступ ком и те же нов ча не ка зне (до 10% укуп ног го ди шњег 
при хо да при вред ног су бјек та у прет ход ној по слов ној го ди ни), ко ји ма се санк-
ци о ни шу ан ти кон ку рен циј ска по на ша ња. Су жа ва њу про сто ра за дис кре цио-
но од лу чи ва ње Ко ми си је до при но се од ред бе о од мје ра ва њу нов ча не ка зне, 
пре ма ко ји ма Ко ми си ја узи ма у об зир озбиљ ност по вре де кон ку рен ци је 
(раз ли ку ју се ма ње, сред ње и ве о ма озбиљ не по вре де кон ку рен ци је), тра ја ње 
по вре де кон ку рен ци је (у за ви сно сти од ко јег се по ве ћа ва ви си на нов ча не 
санк ци је), као и оте жа ва ју ће и олак ша ва ју ће окол но сти. Још је дан од ин сти-
ту та кри вич но-про це сног ка рак те ра у по ступ ку за шти те кон ку рен ци је је 
тзв. про грам из у зи ма ња од санк ци о ни са ња ре стрик тив ног спо ра зу мје ва ња 
тр жи шних уче сни ка (енг. le ni ency pro gram), ко ји омо гу ћа ва иму ни тет од 
ка жња ва ња или бла же санк ци о ни са ње уче сни ци ма кар тел них и дру гих ре-
стрик тив них спо ра зу ма ко ји пру же Ко ми си ји од го ва ра ју ће до ка зе и ин фор-
ма ци је о по сто ја њу тих спо ра зу ма55. Све од лу ке Ко ми си је до не се не у по ступ-
ку за шти те кон ку рен ци је под ли је жу кон тро ли пред Оп штим су дом ЕУ (не ка-
да шњи Суд пр ве ин стан це), а ње го ве суд ске од лу ке су из так са тив но прав но 
утвр ђе них раз ло га да ље на па дљи ве пред Су дом прав де ЕУ. У по ступ ку кон-
тро ле, су до ви мо гу по ни шти ти од лу ке Ко ми си је, а има ју овла шће ње да вр ше-
њем пу не суд ске ју рис дик ци је по ве ћа ју или сма ње из нос из ре че не нов ча не 
ка зне56.

Од ред бе о кон тро ли кон цен тра ци ја из ме ђу пред у зе ћа са др жа не су у 
Уред би Са вје та ЕУ (ЕC) бр. 139/2004. По сту пак кон тро ле кон цен тра ци ја мо же 
има ти дви је фа зе. У пр вој, оба ве зној фа зи, пред у зе ћа има ју ду жност оба вје-
шта ва ња Ко ми си је о кон цен тра ци ја ма ко је има ју ко му ни тар ну ди мен зи ју. 
По при је му оба вје ште ња о кон цен тра ци ји, Ко ми си ја при ку пља ре ле вант не 
ин фор ма ци је, а за тим ис пи ту је ис пу ње ност усло ва за до зво лу кон цен тра ци је57. 
На кра ју пр ве фа зе, Ко ми си ја мо же до ни је ти од лу ку да кон крет на кон цен тра-
ци ја ни је пред мет ре гу ли са ња Уред бе 139/2004, од лу чи ти да одо бри кон цен-
тра ци ју или по кре ну ти дру гу фа зу по ступ ка у слу ча ју да пред мет на кон-
цен тра ци ја иза зи ва озбиљ ну сум њу у ње ну до пу ште ност. У дру гој фа зи овог 
по ступ ка вр ши се де таљ ни је ис пи ти ва ње до зво ље но сти пред мет не кон цен-

55 Без об зи ра на мо гућ ност ова квог трет ма на при вред них су бје ка та ко ји (са)уче ству ју у 
по вре да ма кон ку рен ци је, а ко ји има оби љеж ја спо ра зу ма о при зна њу кри ви це у кри вич ном 
по ступ ку, ови при вред ни су бјек ти под ли је жу гра ђан ско-прав ној од го вор но сти за ште ту 
при чи ње ну дру гим су бјек ти ма уче шћем у та квим спо ра зу ми ма.

56 S. Var ga,“The  ad mi ni stra ti ve pro ce du re for the en for ce ment of the EU an ti-trust law”, 
Re vi ja za evrop sko pra vo, VII (2005) 2-3, 33-50.

57 С тим у ве зи, Ко ми си ја мо же тра жи ти до ста вља ње ин фор ма ци ја од пред у зе ћа, вр ши ти 
мје ре ин спек циј ског над зо ра, а у ове ак тив но сти мо гу би ти укљу че ни и над ле жни ор га ни 
др жа ва чла ни ца ЕУ.
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тра ци је од стра не истих ор га на као у пр вој фа зи, за тим се об ја вљу је де кла-
ра ци ја о ин ком па ти бил но сти кон цен тра ци је са ко му ни тар ним пра вом, уз 
пра во стра на ка на при ступ до ку мен ти ма и усме ну рас пра ву, те се при ба вља 
ми шље ње Са вје то дав ног ко ми те та др жа ва чла ни ца ЕУ. На осно ву прет ход-
них рад њи у по ступ ку, Ко ми си ја до но си ко нач ну од лу ку о одо бре њу или за-
бра ни пред мет не кон цен тра ци је58. Ова од лу ка се у ро ку од два мје се ца мо же 
по би ја ти жал бом пред Оп штим су дом ЕУ, чи ја је од лу ка под ло жна пре и спи-
ти ва њу пред Су дом прав де ЕУ59.

Мо дел за шти те кон ку рен ци је сат кан од управ но-про це сних и ква зи 
кри вич но-про це сних прав них нор ми и овла шће ња при мје њу је се у мно гим 
др жа ва ма Евро пе и сви је та. По се бан ути цај овог мо де ла је ви дљив у од но су 
на др жа ве чла ни це ЕУ и по тен ци јал не чла ни це ЕУ. На и ме, пра ви ла о за шти ти 
кон ку рен ци је се ди рект но при мје њу ју у ци је лој ЕУ, а по ли ти ка за шти те кон-
ку рен ци је је пред мет по себ ног по гла вља у пре го во ри ма др жа ве кан ди да та 
са ЕУ60. Сто га је европ ски мо дел за шти те кон ку рен ци је за сту пљен у прав ним 
ре гу ла ма о за шти ти кон ку рен ци је у Ре пу бли ци Ср би ји, Бо сни и Хер це го ви ни 
и дру гим др жа ва ма на ста лим на про сто ру бив ше СФРЈ.

5. ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

За шти та кон ку рен ци је пред ста вља ва жну дје лат ност са вре ме них др жа-
ва, нео п ход ну за нор мал но функ ци о ни са ње тр жи шних при вре да, те обез бје-
ђе ње оп ти мал них усло ва за при вред ни раст и по ве ћа ње дру штве ног бла го-
ста ња. По ред оси гу ра ња оп ти мал ног кон ку рент ског при ти ска на тр жи шту, 
за шти та кон ку рен ци је до при но си оства ре њу дру гих зна чај них дру штве них 
ци ље ва. Да кле, ри јеч је о дје лат но сти ко ја је не сум њи во про же та јав ним ин те-
ре си ма и као та ква је пред мет за кон ског ре гу ли са ња у ве ћи ни прав них си сте-
ма да на шњи це. У та квом дру штве ном ми љеу, кон ку рен ци ја се шти ти кроз 
два оп шта об ли ка: 1) не по сред ну и 2) по сред ну за шти ту кон ку рен ци је. Не-
по сред ну за шти ту кон ку рен ци је ка рак те ри ше по сто ја ње по себ них ор га на, 
спе ци ја ли зо ва них да пу тем од го ва ра ју ћих прав но про пи са них про це ду ра 

58 Та од лу ка мо же има ти раз ли чи те мо да ли те те: 1) од лу ка о одо бре њу кон цен тра ци је; 
2) од лу ка о одо бре њу уз из ри ца ње усло ва и оба ве за ка ко би се кон цен тра ци ја ускла ди ла са 
ко му ни тар ним пра вом; 3) од лу ка о за бра ни кон цен тра ци је; 4) од лу ка о раз вр га ва њу кон цен-
тра ци је; 5) од лу ка о при вре ме ним мје ра ма; 6) од лу ка о опо зи ву због кр ше ња од лу ке о услов-
ном одо бре њу кон цен тра ци је.

59 Co un cil Re gu la tion (EC) No 139/2004 of 20 Ja nu ary 2004 on the con trol of con cen tra ti ons 
bet we en un der ta kings, http://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /?uri =CE LEX:32004R0139, 
18. фе бру ар 2016.

60 Вид. Пре го ва рач ка по гла вља – 35 ко ра ка ка Европ ској уни ји, http://eu ro pa.rs /ima ges/
pu bli ka ci je/34-35_ko ra ka_ka _EU .pd f, 18. фе бру ар 2016.
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санк ци о ни шу по вре де тр жи шне кон ку рен ци је ко је ума њу ју дру штве но бла-
го ста ње. Иа ко не по сред на за шти та кон ку рен ци је по зна је раз ли чи те мо де ле, 
при ват но прав не (аме рич ких ко ри је на) и јав но прав не (европ ског по ри је кла), 
упо ред но-прав на ана ли за про пи са о за шти ти кон ку рен ци је је по ка за ла да 
се раз ли ке из ме ђу мо де ла сма њу ју. 

На те ме љу пред у зе тог ис тра жи ва ња, мо гу ће је иден ти фи ко ва ти еле-
мен те по жељ ног мо де ла за шти те кон ку рен ци је, при мје њи вог у прав ним 
си сте ми ма Ре пу бли ке Ср би је и др жа ва са про сто ра бив ше Ју го сла ви је. Сма-
тра мо да је по сто ја ње ко ле ги јал ног ти је ла над ле жног за за шти ту кон ку рен-
ци је оп ти мал но са ор га ни за ци о ног аспек та, а у по гле ду пра ви ла по ступ ка 
за за шти ту кон ку рен ци је аде кват не су оп ште и по себ не управ но-про це сне 
нор ме. Ва ља ло би раз мо три ти мо гућ ност ра да ко ле ги јал ног кон ку рен циј ског 
ти је ла у ви је ћи ма. Та ко би ви је ћа са ста вље на од ма њег бро ја чла но ва ко ле-
ги ју ма до но си ла пр во сте пе не од лу ке, док би кон тро лу њи хо вог од лу чи ва ња 
у дру гом сте пе ну вр шио пле нум ко ле ги јал ног ти је ла. На овај на чин би се ка-
квој-та квој кон тро ли подврглo вр ше ње зна чај них дис кре ци о них овла шће ња 
ко ја по сје ду ју кон ку рен циј ска ти је ла, а ко ја су из ван до ме та управ но-суд ске 
кон тро ле. Кон тро ла за ко ни то сти ко нач них од лу ка вр ши ла би се у управ ном 
спо ру. Пред ла же мо де таљ ни је уре ђе ње за шти те ли ца оште ће них ан ти кон-
ку рен циј ским по на ша њи ма у гра ђан ским по ступ ци ма пред ре дов ним су до-
ви ма. Су до ви би по ред од лу чи ва ња о на кна ди ште те, из ри чи то тре ба ли 
би ти овлашћни за ста вља ње ван сна ге ни шта вих од ред би уго во ра ко ји ма се 
спр је ча ва или огра ни ча ва кон ку рен ци ја, од но сно на на ла га ње стран ка ма да 
уго вор не од ред бе и прак се уса гла се са јав ним по рет ком и та ко от кло не њи-
хо во ан ти кон ку рен циј ско деј ство. Пред у слов за ефи ка сну суд ску кон тро лу 
од лу ка кон ку рен циј ских ти је ла је спе ци ја ли за ци ја су ди ја у обла сти пра ва 
кон ку рен ци је.
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Forms and Mo dels of Pro tec tion of Com pe ti tion  
in Com pa ra ti ve Law

Ab stract: A for thco ming work con si ders the ba sic forms and mo dels of pro-
tec tion of com pe ti tion from com pa ra ti ve le gal stand po int. At the be gin ning of this 
work the very con cept of pro tec tion of com pe ti tion is de ter mi ned, whi le the com-
pe ti tion is ob ser ved from dif fe rent aspects, in or der to de fi ne its es sen ce and 
de ter mi na tion of its so cial sig ni fi can ce. Then, the cha rac te ri stic forms of com pe-
ti tion pro tec tion will be di scus sed, which will in this pa per be gro u ped un der the 
ge ne ral ca te go ri es of di rect and in di rect com pe ti tion pro tec tion. Both of the se 
forms pro vi de pro tec tion of com pe ti tion thro ugh dif fe rent pro ce du res re gu la ted 
by law, of which spe cial at ten tion will be gi ven to ap pro ac hes to pro tect com pe ti tion 
in com pa ra ti ve law. Af ter that, a bri ef over vi ew of the most im por tant com pa ra-
ti ve law mo dels of the pro tec tion of com pe ti tion will be do ne, and the ir hi sto ri cal 
ge ne sis and ba sic cha rac te ri stics will be pre sen ted. As a re sult of this pa per, 
еlements of the mo del of pro tec tion of com pe ti tion that is ap pli ca ble in the le gal 
systems of the co un tri es for med on the ter ri tory of the for mer Yugo sla via will be 
hig hlig hted in the con clu ding re marks.

Key words: pro tec tion of com pe ti tion; di rect and in di rect pro tec tion of com-
pe ti tion; Ame ri can mo del of pro tec tion of com pe ti tion; Eu ro pean mo del of pro-
tec tion of com pe ti tion.
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