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ПРЕ ДА ТОР СКЕ ЦЕ НЕ КАО ОБ ЛИК ЕКС КЛУ ЗИ О НЕ  
ЗЛО У ПО ТРЕ БЕ ДО МИ НАНТ НОГ ПО ЛО ЖА ЈА  

У ПРАК СИ СУ ДО ВА ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ*

Са же так: У прак си је те шко раз гра ни чи ти кон ку рент ско сни жа ва ње 
це на и пре да ци ју. Пре да тор ско по на ша ње по сто ји ка да до ми нант ни уче сник 
на тр жи шту свој про из вод ну ди по це на ма, ко је су ни же од ње го вих тро-
шко ва про из вод ње и ти ме при хва та да у од ре ђе ном, огра ни че ном вре ме ну 
сно си гу бит ке у ци љу ис кљу че ња јед ног или ви ше сво јих ствар них или по-
тен ци јал них кон ку ре на та са тр жи шта да би одр жао или по ве ћао сво ју 
тр жи шну моћ. На ве де на зло у по тре ба пред ста вља екс клу зи о ну, це нов ну 
зло у по тре бу ко ју до ми нант ни уче сник вр ши на тр жи шту на ко јем има до-
ми нан тан по ло жај. 

Пре да тор ско по на ша ње прет по ста вља по сто ја ње две фа зе. У пр вој фази, 
ко ја се на зи ва фа за жр тво ва ња, до ми нант ни уче сник на тр жи шту сма њу је 
це не сво јих про из во да та ко да по слу је са гу би ци ма. Ово по на ша ње мо же 
би ти из вр ше но са ци љем да при мо ра кон ку рен те да сма ње це не сво јих про-
из во да, по слу ју са гу би ци ма и, на кра ју, на пу сте тр жи ште или мо же би ти 
стра те ги ја за ди сци пли но ва ње по сто је ћих кон ку ре на та на тр жи шту или 
мо же пред ста вља ти од бра ну од ула за ка у гра ну по тен ци јал них кон ку ре на та. 
У дру гој фа зи – фа зи опо рав ка, ка да је циљ пре да ци је оства рен, пре да тор 
по ди же це не сво јих про из во да из над це на ко је би мо гао да на пла ћу је да на 
тр жи шту по сто ји кон ку рен ци ја и на тај на чин оства ру је ве ћи про фит.

Пред мет ана ли зе је зло у по тре ба до ми нант ног по ло жа ја пу тем пре да-
тор ских це на. У ра ду ће би ти из ло же на док три нар на схва та ња, те при ка за-
на и ана ли зи ра на прак са су до ва ЕУ у ве зи са пре да тор ским фо р ми ра њем це на. 

Кључ не ре чи: до ми нант ни по ло жај, зло у по тре ба до ми нант ног по ло-
жа ја, пре да тор ске це не, тро шко ви.

* Рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња у 2018. го ди ни у окви ру про јек та „Прав на тра-
ди ци ја и но ви прав ни иза зо ви“ чи ји је но си лац Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду.
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1. УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

По сто ја ње до ми нант ног по ло жа ја, као и ње го во ја ча ње ни је за бра ње но. 
Оно што је сте за бра ње но је ње го ва зло у по тре ба.1 Сва ки уче сник на тр жи шту,2 
па и онај ко ји има до ми нант ни по ло жај, сме да се так ми чи са дру ги ма у по-
гле ду це на сво јих про из во да. По ред то га, сва ки уче сник на тр жи шту на сто-
ји да уве ћа сво ју тр жи шну моћ и упра во то пред ста вља глав ни под сти цај за 
ње го во де ло ва ње. 

До ми нант ни по ло жај не ис кљу чу је по сто ја ње кон ку рен ци је на тр жи-
шту.3 Ипак, на тр жи шту на ко јем по сто ји уче сник ко ји има до ми нант ни 
по ло жај кон ку рен ци ја је, по при ро ди ства ри, ква ли та тив но дру га чи ја и у 
од ре ђе ној ме ри осла бље на у од но су на тр жи ште на ко јем не по сто ји та кав 
уче сник. Упра во због сво је тр жи шне сна ге уче сни ци на тр жи шту са до ми-
нант ним по ло жа јем има ју и ве ћу од го вор ност за сво је по ступ ке. У суд ској 
прак си је при хва ћен став да до ми нант ни уче сник на тр жи шту има по себ ну 
од го во р ност да не до зво ли да ње го во по на ша ње на ру ши ствар ну кон ку рен-
ци ју на уну тра шњем тр жи шту.4

Основ ни про блем код по сто ја ња пре да тор ских це на је сте утвр ђи ва ње 
шта је за до ми нант ног уче сни ка на тр жи шту до зво ље но сни жа ва ње це на, а 
шта пре да ци ја. Сни жа ва ње це на пред ста вља ди рек тан и ви дљи ви део пре-
да тор ског по на ша ња, али је и обе леж је кон ку рен ци је на тр жи шту и бла го-
ста ња по тро ша ча.5 На и ме, сни жа ва ње це на је је дан од нај бо љих и нај по-
жељ ни јих на чи на за под сти ца ње кон ку рен ци је на тр жи шту и мо же да има 
број не по зи тив не ефек те. Пр во, у од но су на кон ку рен те ства ра кон ку рент ски 
при ти сак и ути че на ало ка тив ну, про из вод ну и ди на мич ку ефи ка сност. По-
ред то га, мо же да има и се лек тив ну функ ци ју што је од кључ не ва жно сти за 
по ди за ње еко ном ске ефи ка сно сти и уна пре ђе ње дру штве ног бла го ста ња. 
Дру го, сни же ње це на има по зи тив не ефек те на по тро ша че и ти ме до во ди до 
по ве ћа ња дру штве ног бла го ста ња. У од ре ђе ним слу ча је ви ма по сто ја ње из-
ра зи то ни ских це на, по го то во у кра ћем пе ри о ду, мо же би ти оправ да но нпр. 

1 Чл. 102(1) Уго вор о функ ци о ни са њу Евр оп ске уни је – пре чи шће ни текст (Con so li-
da ted Ver sion of the Tre aty on the Fun cti o ning of Eu ro pean Union; да ље у фу сно та ма: УФЕУ), 
Of fi cial Jo u r nal of the Eu ro pean Union C 202, 7.6.2016, 1–388.

2 О пој му уче сни ка на тр жи шту у пра ву Евр оп ске уни је вид. ви ше код Сан дра Фи шер 
Шо бот, „Кон цен тра ци је спа ја њем уче сни ка на тр жи шту и кон цен тра ци је сти ца њем кон тро-
ле у пра ву кон ку рен ци је Ср би је и Евр оп ске уни је“, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у 
Но вом Са ду (Збо р ник ПФНС), 2/2016, 535.

3 Вид. Сан дра Фи шер Шо бот, „Ма те ри јал но прав ни тест за оце ну кон цен тра ци ја у 
пра ву Европ ске уни је – тест зна чај ног огра ни ча ва ња кон ку рен ци је“, Збо р ник ПФНС, 4/2017, 1657.

4 Вид. пре су ду у пред ме ту Ca se 322/81 Mic he lin v Com mis sion EC LI:EU :C:1983:313, 
па ра. 59. 

5 Вид. ви ше Jo nat han Fa ull, Ali Nik pay, The EU Law of Com pe ti tion, Ox ford 2014, 398.
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ка да је по треб но про да ти за ли хе од ре ђе не ро бе или ка да за од ре ђе ном ро бом 
на гло опад не тра жња. Исто та ко, сни жа ва ње це на мо же би ти по треб но ра ди 
уво ђе ња но вог про из во да на тр жи ште или ра ди ула ска на но во тр жи ште. 
Пре ма то ме, са ма чи ње ни ца да је до ми нант ни уче сник на тр жи шту сни зио 
це не не зна чи ау то мат ски и пре да ци ју. На су прот то ме, сни жа ва ње це на пред-
ста вља ће зло у по тре бу до ми нант ног по ло жа ја ка да је учи ње но са ци љем да 
се до ми нант ни по ло жај за др жи или оја ча. 

Од го вор ка да по сто ји до зво ље но кон ку рент ско по на ша ње (енг. com pe-
ti tion on the me rits) а ка да за бра ње на зло у по тре ба до ми нант ног по ло жа ја 
на ла зи мо у суд ској прак си. С об зи ром на тан ку ли ни ју из ме ђу зло у по тре бе 
и до зво ље ног по на ша ња пра ви ла за утвр ђи ва ње пре да ци је мо ра ју да бу ду 
ја сна јер би у су прот ном мо гле да на ста ну ви ше стру ке не га тив не по сле ди це. 
На и ме, мо гу ће је да до ми нант ни уче сник на тр жи шту не сма њи це не сво јих 
про из во да, иа ко објек тив но има мо гућ но сти, из стра ха да ти ме не из вр ши 
зло у по тре бу до ми нант ног по ло жа ја. Та кво по на ша ње би во ди ло сла бље њу 
кон ку рен ци је на тр жи шту и ште ти ло би по тр о ша чи ма. С дру ге стра не, мо-
гу ће је да се уче сник по на ша пре да то р ски, а да у не до стат ку аде кват них пра-
ви ла, та кво по на ша ње бу де оце ње но као до пу ште но.6

Пред мет ана ли зе у овом ра ду су пре да тор ске це не као вр ста екс клу зи о не 
зло у по тре бе до ми нант ног по ло жа ја. У те о ри ји и прак си по сто је раз ли чи ти 
ста во ви о то ме ко ји па ра ме три су ме ро дав ни за утвр ђи ва ње по сто ја ња пре да-
то р ских це на. У ра ду ће би ти из ло же на док три нар на схва та ња, те при ка за на 
и ана ли зи ра на прак са су до ва ЕУ у ве зи са пре да тор ским фор ми ра њем це на.

2. ПРЕ ДА ТОР СКО ФОР МИ РА ЊЕ ЦЕ НА 

До ми нант ни по ло жај је мо гу ће зло у по тре би ти пу тем пре да тор ских 
це на, ко је су обу ва ће не чл. 102(1) Уго во ра о функ ци о ни са њу Европ ске уни-
је (да ље у тек сту: УФЕУ) ко јим се за бра њу је сва ка злу по тре ба до ми нант ног 
по ло жа ја на уну тра шњем тр жи шту или на ње го вом зна чај ном де лу од стра-
не јед ног или ви ше уче сни ка на тр жи шту као не спо ји ва са уну тра шњим 
тр жи штем уко ли ко мо же ути ца ти на тр го ви ну из ме ђу др жа ва чла ни ца.7

Пре да тор ско фор ми ра ње це на (енг. pre da tory pri cing) пред ста вља зло-
у по тре бу до ми нант ног по ло жа ја ко ја има сле де ће ка рак те ри сти ке. Пр во, 
ра ди се о екс клу зи о ној (ис кљу чу ју ћој) зло у по тре би (енг. ex clu si o nary abu se), 

6 О вр ста ма гре ша ка у пра ву кон цен тра ци ја и њи хо вим по сле ди ца ма вид. С. Фи шер 
Шо бот (2017), 1652.

7 У те о ри ји вид. Hel muth Schröter, Thi nam Ja kob, Ro bert Klotz, Wol fgang Me de rer 
(Hrsg.), Europäisches Wet tbe wer bsrecht, Gros skom men tar, 2. Au fla ge, Ba den-Ba den 2014, 919; 
To bi as Lettl, Kar tel lrecht, 3. neu be ar be i te te Au fla ge, München 2013, 120.
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од но сно о вр сти зло у по тре бе ко ја је усме ре на про тив кон ку ре на та. Основ ни 
циљ на ве де них зло у по тре ба је пот пу на или де ли мич на ели ми на ци ја ствар-
не или по тен ци јал не кон ку рен ци је. Пре ма ста ву Европ ске ко ми си је сва ко 
пр о тив кон ку рент ско ис кљу чи ва ње8 (an ti-com pe ti ti ve fo rec lo su re) пред ста-
вља та кву по вре ду ако има за циљ да се по ве ћа тр жи шни удео до ми нант ног 
уче сни ка на тр жи шту на тај на чин што ће се сма њи ти тр жи шни удео кон-
ку ре на та или ће они у пот пу но сти би ти ели ми ни са ни са тр жи шта. Да кле, 
екс клу зи о ним зло у по тре ба ма се ди рект но и не по сред но вр ши по вре да кон-
ку рен ци је на тр жи шту, а мо гу да до ве ду и до про ме не тр жи шне струк ту ре. 
Дру го, пре да тор ско фор ми ра ње це на, с об зи ром на на чин на ко ји се зло у по-
тре ба вр ши, пред ста вља це нов ну зло у по тре бу. И по след ње, пре ма то ме ко је 
кон ку рен те до ми нант ни уче сник на тр жи шту сво јим рад ња ма по ку ша ва да 
ис кљу чи, пре да ци ја пред ста вља зло у по тре бу ко ја се оства ру је на тр жи шту 
на ко јем уче сник на тр жи шту има до ми нан тан по ло жај. Ова кве злу по тре бе 
има ју за по сле ди цу хо ри зон тал но за тва ра ње тр жи шта (енг. ho ri zon tal fo rec-
lo su re). То зна чи да до ми нант ни уче сник на тр жи шту по ку ша ва да ис кљу чи, 
ди сци пли ну је или мар ги на ли зу је кон ку рен та ко ји по слу је на истом ни воу 
лан ца про из вод ње или по тро шње на тај на чин што му за тва ра или оне мо-
гу ћа ва при ступ куп ци ма, од но сно по тро ша чи ма.9 

Пре да тор ско по на ша ње по сто ји ка да до ми нант ни уче сник на тр жи шту 
свој про из вод ну ди по це на ма, ко је су ни же од ње го вих тро шко ва про из вод-
ње и ти ме при хва та да у од ре ђе ном, огра ни че ном вре ме ну сно си гу бит ке.10 
На рав но, пре да тор је спре ман на крат ко роч не жр тве и сма ње ни про фит да 
би у бу дућ но сти оства рио ве ће ко ри сти. Сни же ње це на са мо по се би ни је 
до вољ но за пре да ци ју. По треб но је, на и ме, да је оно учи ње но у ци љу ис ти ски-
ва ња кон ку ре на та са тр жи шта, ди сци пли но ва ња кон ку ре на та или спре ча ва ња 
ула за ка но вих кон ку ре на та на тр жи ште. 

Пре да тор ско фор ми ра ње це на прет по ста вља по сто ја ње две фа зе. У пр вој, 
ко ја се на зи ва „фа за жр тво ва ња“ (енг. sac ri fi ce) пре да тор стра те шки сни жа ва 
це не на не про фит ни ни во да би ели ми ни сао или ди сци пли но вао кон ку рен те. 

8 Вид. па ра. 19 Оба ве ште ња Ко ми си је – Смер ни це о при о ри те ти ма у спро во ђе њу 
Ко ми си је у при ме ни чла на 82 Уго во ра о ЕЗ на зло пу по треб на ис кљу чу ју ћа по сту па ња до-
ми нант ног уче сни ка на тр жи шту (Com mis si on’s No ti ce – Gu i dan ce on the Com mis sion‘s 
en for ce ment pri o ri ti es in applying Ar tic le 82 of the EC Tre aty to abu si ve ex clu si o nary con duct by 
do mi nant un der ta kings; да ље у фу сно та ма: Смер ни це), Of fi cial Jo u r nal of the Eu ro pean Union 
C 45, 24.02.2009., 7-20.

9 Вид. па ра. 70 Рас прав не књи ге Ге не рал ног ди рек то ра та за кон ку рен ци ју о при ме-
ни чла на 82 Уго во ра на екс клу зи о не зло у по тре бе (DG Com pe ti tion di scus sion pa per on the 
ap pli ca tion of Ar tic le 82 of the Tre aty to ex clu si o nary abu ses; да ље у фу сно та ма: Рас прав на 
књи га), Brus sels 2005, до ступ но на http://ec.eu ro pa.eu / com pe ti tion/an ti trust/ar t82/discpa per2005.
pdf (да тум при сту па 10.10.2018).

10 Chri stian Ko e nig, Kri sti na Schre i ber, Europäisches Wet tbe wer bsrecht, Tübin gen 2010, 135.
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Циљ пре да то р ског по на ша ња у овој фа зи мо же да бу де и да се по тен ци јал ни 
кон ку рен ти од вра те од ула ска у гра ну.

За вре ме „жр тво ва ња“ пре да тор по слу је са гу би ци ма. Исто та ко, ње го-
ви кон ку рен ти су о ча ва ју се са гу би ци ма јер да би про да ли сво ју ро бу мо ра-
ју да сни зе ценe. По пра ви лу, пре да ци ја је усме ре на про тив ствар них или 
по тен ци јал них кон ку ре на та ко ји су исте или слич не тр жи шне сна ге као и 
до ми нант ни уче сник на тр жи шту, па ду го трај но по сло ва ње са гу би ци ма на 
њих мо же не га тив но да ути че и да има за по сле ди цу њи хов из ла зак из гра не. 
При том је за пре да то ра у сва ком слу ча ју ску пље и те же ка да по ку ша ва да 
ели ми ни ше по сто је ће кон ку рен те, не го за стра ши ва ње и од вра ћа ње по тен-
ци јал них кон ку ре на та од ула ска у гра ну. Чак шта ви ше, уко ли ко у од ре ђе ној 
гра ни по сто ји уче сник на тр жи шту ко ји има ре пу та ци ју пре да то ра, то са мо по 
се би мо же да спре чи но ве ула ске у гра ну, па чак и да бу де ба ри је ра ула ску.11 
На су прот то ме, кон ку рен ти ко ји су ма ње ефи ка сни мо гу би ти ис кљу че ни са 
тр жи шта де ло ва њем нор мал не тр жи шне утак ми це,12 бу ду ћи да кон ку рен-
ци ја на тр жи шту има се лек тив ну функ ци ју. У сва ком слу ча ју, пре да тор ће 
по сту па ти на овај на чин ка да је из ве сно да ње го ви кон ку рен ти не ма ју до-
вољ но фи нан сиј ских сред ста ва да за поч ну рат це на ма. У су прот ном, пре да-
то р ско по на ша ње мо же да га осла би ду го роч но јер мо же да из о ста не фа за 
опо рав ка. Фа за жр тво ва ња је до бра за по тр о ша че јер им се од ре ђе на ро ба 
или услу ге на тр жи шту ну де по по вољ ни јим це на ма. Ова фа за пре да ци је 
тра је оно ли ко ду го ко ли ко пре да тор мо же да сно си гу бит ке. 

Дру га фа за је „фа за опо рав ка“ (енг. re co up ment pha se) и тра је ду же од 
пр ве фа зе. Упра во ова фа за је раз лог пре да то р ског фор ми ра ња це на. За до-
ми нант ног уче сни ка на тр жи шту би ло би пот пу но ира ци о нал но да по сту па 
пре да то р ски, ако у не ком ка сни јем тре нут ку не ће би ти у при ли ци да на док-
на ди пре тр пље не гу бит ке. По ред то га, ако фа за опо рав ка из о ста не, не мо же 
се го во ри ти о зло у по тре би до ми нат ног по ло жа ја јер су ни ске це не ро ба или 
услу га, и по ред то га што во де ало ка тив ној не е фи ка сно сти, ко ри сне за по тро-
ша че.13 

У фа зи опо рав ка кон ку рен ци ја је у зна чај ној ме ри осла бље на или дис-
ци пли но ва на и пре да тор по ди же це не од ре ђе ног про из во да или услу га. Те, 
но ве це не су, по пра ви лу, ве ће од оних ко је су по сто ја ле на тр жи шту пре 
пре да тор ског по на ша ња. На тај на чин до ми нант ни уче сник на тр жи шту 
на док на ђу је гу бит ке ко је је тр пео у пр вој фа зи, а по том оства ру је ве ћи про-
фит. Ова фа за је за по тро ша че из ра зи то не по вољ на јер за од ре ђе ну ро бу или 

11 Вид. ви ше Ric hard Whish, Da vid Ba i ley, Com pe ti tion Law, 8th edi tion, Ox ford 2015, 782.
12 Вид. од лу ку у пред ме ту C 209/10 Post Dan mark A/S v Konkurrencerådet v Com mis sion, 

EC LI:EU :C:2012:172, па ра. 22. У те о ри ји вид. Vlat ka Bu to rac Mal nar, Ja smin ka Pe co tić Ka uf man, 
Si ni ša Pe tro vić, Pra vo tr žiš nog na tje ca nja, Za greb 2013, 218.

13 Вид. J. Fa ull, A. Nik pay, 409.
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услу ге мо ра ју да пла те ви ше не го што би пла ти ли да у гра ни по сто ји кон-
ку рен ци ја. Став је Европ ске ко ми си је да је ве ро ват но да ће по тро ша чи тр пе ти 
ште ту ако до ми нант ни уче сник на тр жи шту мо же да оче ку је да ће ње го ва 
тр жи шна моћ би ти ве ћа у од но су на ону ко ја је по сто ја ла пре пре да тор ског 
по на ша ња, од но сно ако је ве ро ват но да ће до ми нант ни уче сник на тр жи шту 
би ти у по зи ци ји да из вла чи ко ри сти из прет ход ног жр тво ва ња.14 

Пре да тор ско по на ша ње ће за пре да то ра има ти сми сла са мо ако има из-
гле де да ће у дру гој фа зи за и ста ус пе ти да се опо ра ви. По пра ви лу, опо ра вак 
ће би ти мо гућ уко ли ко се ис пу не две прет по став ке. Пр ва да се ра ди о тр жи шту 
на ко ме по сто је ба ри је ре ула ску (енг. bar ri ers to en try). Уко ли ко ба ри је ре ула-
ску не по сто је, ка да до ми нант ни уче сник на тр жи шту по диг не це не, у гра ну 
ће ући но ви кон ку рен ти са ни жим це на ма и на тај на чин оне мо гу ћи ти опо ра-
вак пре да то ра. Дру га прет по став ка је да та кву стра те ги ју спро во ди уче сник 
на тр жи шту ко ји има зна чај ну тр жи шну сна гу. Уко ли ко, ме ђу тим, на тр жи шту 
по сто ји ви ше ве ћих кон ку ре на та на ве де на стра те ги ја има ма ло шан се за успех.

У те о ри ји по сто је ста во ви у ко ји ма је из ра же на сум ња да ли уоп ште пре-
да тор мо же да има ко ри сти од пре да тор ског по на ша ња, од но сно да ли би се 
ра зу ман уче сник на тр жи шту по на шао пре да тор ски.15 Не ки од ар гу ме на та су 
да је та кво по на ша ње за пре да то ра ве о ма ску по. По ред то га, у док три ни се 
ис ти че да од пре да тор ског сни жа ва ња це на до сти ца ња мо но пол ског про фи та 
тре ба да про ђе зна чај но вре ме.16 У сва ком слу ча ју ра ди се о схва та њи ма ко ја 
има ју ма ли број при ста ли ца, у од но су на до ми нан тан став у те о ри ји да пре-
да тор ско по на ша ње пред ста вља вр сту зло у по тре бе до ми нант ног по ло жа ја.

3. ПРЕ ДА ТОР СКЕ ЦЕ НЕ У ПРАК СИ СУ ДО ВА ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

3.1. Вр сте тро шко ва

За ана ли зу од лу ка су до ва у ЕУ по треб но је ука за ти ко ји тро шко ви су 
ре ле вант ни за утвр ђи ва ње по сто ја ња пре да тор ских це на.17 При том, при 
утвр ђи ва њу пре да тор ског по на ша ња раз ли ку ју се ста во ви Европ ске ко ми-

14 Вид. па ра. 70 Смер ни ца.
15 Вид. ви ше Paul Cra ig, Gra in ne De Bur ca, EU Law – Text, Ca ses and Ma te ri als, 5th edi-

tion, Ox ford 2011, 1039; Ali son Jo nes, Bren da Suf frin, EU Com pe ti tion Law – Text, Ca ses and 
Ma te ri als,6th  edi tion, Ox ford 2016, 385, 386.

16 Вид. ви ше R. Whish, D. Ba i ley, 782.
17 Утвр ђи ва ње еко ном ских па ра ме та ра ко ји ука зу ју на то ка да је це на пре да тор ска је 

те шко, а у прак си су по сто ја ла од ре ђе на не сла га ња у ве зи са тим. У Сје ди ње ним Аме рич ким 
Др жа ва ма је при ме њи ван Аре да-Тар нер тест (енг. the Are e da-Tur ner test) ко ји пред ви ђа да 
су це не пре да тор ске ако су ни же од ра зум но оче ки ва них про сеч них ва ри ја бил них тро шко-
ва уче сни ка на тр жи шту. Вид. A. Jo nes, B. Suf frin, 387; Ernst-Jo ac him Mestmäcker, He i ke 
Schwe it zer, Europäisches Wet tbe wer bsrecht, 3. Au fla ge, München 2014, 470-471.
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си је и су до ва ЕУ у по гле ду то га ко ји тро шко ви су ме ро дав ни. С об зи ром да 
је пред мет ана ли зе у ра ду суд ска прак са у ве зи са пре да тор ским це на ма, у 
тек сту ко ји сле ди би ће об ја шње не са мо оне вр сте тро шко ва ко је су до ви ЕУ 
ко ри сте при ли ком утвр ђи ва ња по сто ја ња пре да тор ског по на ша ња. 

Фик сни тро шко ви су та кви тро шко ви ко ји су не за ви сни од оби ма про-
из вод ње (нпр. по рез на имо ви ну, за куп ни на,.... ), док су ва ри ја бил ни тро шко ви 
за ви сни од оби ма про из вод ње (тро шко ви си ро ви на и енер ги је ко је се ко ри сте 
у про из вод њи од ре ђе ног про из во да, тро шко ви ра да по треб ног за из ра ду од ре-
ђе ног про из во да, по прав ке и одр жа ва ње, на кна де ко је се пла ћа ју по је ди ни ци 
про из во да за ли цен це).18 Уку пан про сеч ни тро шак (енг. ave ra ge to tal cost, ATC) 
се из ра чу на ва та ко што се укуп ни ва ри ја бил ни и фик сни тро шко ви по де ле са 
укуп ном про из вод њом. Про сеч ни ва ри ја бил ни тро шак (енг. ave ra ge va ri a ble 
cost, AVC) је про сек тро шко ва ко ји за ви си ди рект но од оби ма про из вод ње 
уче сни ка на тр жи шту. Суд прав де је про сеч не ва ри ја би не тро шко ве де фи ни-
сао као тро шко ве ко ји се раз ли ку ју у за ви сно сти од про из ве де не ко ли чи не.19 
Дру гим ре чи ма, про сеч ни ва ри ја бил ни тро шак до би ја се ка да се укуп ни 
ва ри ја бил ни тро шко ви по де ле са бро јем про из ве де них је ди ни ца. По пра ви-
лу, уку пан про сеч ни тро шак је ви ши од про сеч ног ва ри ја бил ног тро шка.20 
Про сеч ни тро шак ко ји се мо гао из бе ћи (енг. аverage avo i da ble cost, AAC) је 
про сек тро шко ва ко је је уче сник на тр жи шту мо гао да из бег не да ни је про-
из вео до дат ну ко ли чи ну од ре ђе ног про из во да. Нај че шће се ра ди о ко ли чи ни 
ко ја је по треб на за из вр ше ње зло у по тре бе до ми нант ног по ло жа ја.21 

3.2. AK ZO тест

Нај зна чај ни ји и во де ћи пред мет је AK ZO Che mie Bv v Com mis sion (да ље: 
AK ZO) у ко ме је Суд прав де Европ ске уни је (да ље: Суд прав де) од ре дио ја сне 
кри те ри ју ме за утвр ђи ва ње по сто ја ња пре да тор ског по на ша ња.22 AK ZO је 
ком па ни ја ко ја је снаб де ва ла ор ган ским пе рок си дом (or ga nic pe ro xi de) куп-
це у број ним ин ду стри ја ма. Њен кон ку рент, ECS, ко ји је ор ган ским пе рок-
си дом снаб де вао мли на ре, од лу чио је да сво је про из во де по ну ди и не мач ком 
про из во ђа чу BASF. Као од го вор, AK ZO је по ну дио ре дов ним куп ци ма ECS 
ор ган ски пе рок сид по це ни ни жој од оне по ко јој је исти про из вод про да вао 
сво јим куп ци ма. У сво јој од лу ци у пред ме ту ECS/AK ZO23 Европ ска ко ми си ја 

18 Вид. ви ше Phil lip Are e da, Do nald F. Tur ner, “Pre da tory Pri cing and Re la ted Prac ti ces 
un der Sec tion 2 of the Sher man Act“, Har vard Law Re vi ew, 88/1975, 700.

19 C 62/86 Ak zo Che mie BV v Com mis sion, EC LI:EU :C:1991:286, па ра. 71.
20 R. Whish, D. Ba i ley, 759.
21 Вид. па ра. 64 Рас прав не књи ге.
22 C 62/86 Ak zo Che mie BV v Com mis sion, EC LI:EU :C:1991:286.
23 IV/30.698 – ECS/AK ZO OJ [1985] L 374/1.
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је ка зни ла AK ZO са 10 ми ли о на еки ја (ECU) због пре да тор ског сни жа ва ња цена 
и на ло жи ла му да пре ки не са зло у по тре бом.24 Ин те ре сант но је да је Европ ска 
ко ми си ја при ме ни ла еко ном ску ана ли зу тро шко ва, али и ука за ла да је ре ле-
вант но да ли је до ми нант на ком па ни ја усво ји ла стра те ги ју за ели ми на ци ју 
кон ку ре на та, ко ји је ве ро ва тан ис ход та квог по ступ ка и ко ја ре ак ци ја кон ку-
ре на та на та кво по на ша ње је ве ро ват на.25 Одлучујући о захтеву за поништај 
одлуке Европ ске ко ми си је, Суд прав де је ис та као да не мо же сва ко так ми че ње 
у це на ма да се сма тра ле ги тим ним26 и утвр дио два стан дар да за оце ну по сто-
ја ња пре да тор ских це на. Пр во, це не ис под про сеч них ва ри ја бил них тро шко ва 
мо ра ју се увек сма тра ти зло у по тре бом.27 Дру го, це не ни же од укуп них про-
сеч них тро шко ва али ви ше од про сеч них ва ри ја бил них тро шко ва сма тра ће се 
зло у по тре бом са мо ако мо же да се до ка же по сто ја ње на ме ре да се ели ми ни шу 
кон ку рен ти.28 У две ка сни је од лу ке, Te tra Pak v Com mis sion (да ље: Te tra Pak II) 
and Fran ce Télécom v Com mis sion (да ље: Fran ce Télécom), су до ви су по твр ди ли 
на ве де не кри те ри ју ме за утвр ђи ва ње по сто ја ња пре да тор ских це на.29

3.2.1. Це не ис под про сеч них ва ри ја бил них тро шко ва

Ка да су це не ис под AVC сма тра се да по сто ји per se зло у по тре ба јер код 
та ко ни ских це на ни је мо гу ће на док на ди ти фик сне тро шко ве, па ни све ва ри-
ја бил не тро шко ве. Сход но то ме, Суд прав де је на вео да за та кво по сту па ње 
ни је мо гу ће на ћи еко ном ско оправ да ње.30 Дру гим ре чи ма, не по сто ји дру га 
убе дљи ва (за ми сли ва) еко ном ска свр ха осим ели ми на ци је кон ку рен та, по што 
сва ки про из ве де ни и про да ти ар ти кал пред ста вља гу би так за до ми нант ног 
уче сни ка на тр жи шту. У на ве де ном слу ча ју, уко ли ко уче сник на тр жи шту 
по слу је са то ли ким гу би ци ма, ра ци о нал но по на ша ње би би ло да се пре ки не 
про из вод ња. На ста вља ње та квог по сту па ња упр кос гу би ци ма ука зу је на 
по сто ја ње стра те ги је за ис кљу чи ва ње кон ку ре на та са тр жи шта.31 Иа ко се у 
овом слу ча ју не зах те ва по сто ја ње на ме ре да се ели ми ни ше кон ку рен ци ја, 
упра во од су ство еко ном ског ци ља ука зу је на по сто ја ње те на ме ре. У пред-
ме ту Fran ce Télécom Суд прав де је об ја снио да се це не ис под про сеч них 

24 Вид. чл. 2 Од лу ке у пред ме ту IV/30.698 – ECS/AK ZO, L 374/27.
25 Вид. IV/30.698 – ECS/AK ZO, па ра. 72-87.
26 C 62/86 Ak zo Che mie BV v Com mis sion, EC LI:EU :C:1991:286, па ра. 70.
27 C 62/86 Ak zo Che mie BV v Com mis sion, EC LI:EU :C:1991:286, па ра. 71. 
28 Вид. од лу ку у пред ме ту C 333/94P Te tra Pak v Com mis sion EC LI:EU :C:1996:436, па ра. 

41; T 340/03 Fran ce Télécom v Com mis sion, EC LI:EU :T:2007:22, па ра. 217. Вид. та ко ђе C 62/86 
Ak zo Che mie BV v Com mis sion, EC LI:EU :C:1991:286, па ра. 71, 72.

29 Вид. пре су ду у пред ме ту C 333/94 P Te tra Pak v Com mis sion, EC LI:EU :C:1996:436, 
па ра. 40-42. Пред мет T 340/03 Fran ce Télécom v Com mis sion EC LI:EU :T:2007:22, па ра. 195.

30 Вид. ви ше А. Jo nes, B. Suf frin, 389; V. Bu to rac Mal nar, J. Pe co tić Ka uf man, S. Pe tro vić, 221.
31 Вид. ви ше J. Fa ull, A. Nik pay, 401.
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ва ри ја бил них тро шко ва мо ра ју сма тра ти pri ma fa cie зло у по тре бом, јер се 
прет по ста вља да до ми нант ни уче сник на тр жи шту ко ји при ме њу је та кве 
це не не ма дру ги еко ном ски циљ, осим оног да ели ми ни ше кон ку рен ци ју.32 

3.2.2. Це не из над про сеч них ва ри ја бил них тро шко ва,  
а ис под укуп них про сеч них тро шко ва

Уко ли ко су це не ис под укуп них про сеч них тро шко ва, али из над про-
сеч них ва ри ја бил них тро шко ва мо же се ра ди ти о пре да ци ји са мо ако се 
до ка же на ме ра ис кљу чи ва ња кон ку ре на та са тр жи шта. Ка да су це не из над 
про сеч них ва ри ја бил них тро шко ва, а ис под укуп них про сеч них тро шко ва 
уче сник на тр жи шту на док на ђу је ва ри ја бил не тро шко ве и ба рем део фик сних 
тро шко ва за сва ку про да ту је ди ни цу про из во да. Та кве це не мо гу да до ве ду 
до из ла ска са тр жи шта уче сни ка ко ји су мо жда јед на ко ефи ка сни као и до-
ми нант ни уче сник, али ко ји због ма њих фи нан сиј ских ре сур са, не мо гу да 
из др же кон ку рен ци ју.33 

Уво ђе ње на ме ре као су бјек тив ног еле мен та у објек тив ни по јам зло у по-
тре бе до ми нант ног по ло жа ја би ло је по треб но јер је мо гу ће да сни жа ва ње 
це на ис под укуп них про сеч них тро шко ва у од ре ђе ним слу ча је ви ма пред-
ста вља ра ци о нал ну по слов ну стра те ги ју, а не пре да ци ју (нпр. крат ко трај на 
про мо ци ја од ре ђе ног про из во да34). Дру гим ре чи ма, на ве де но пра ви ло по-
твр ђу је да у од ре ђе ним си ту а ци ја ма до ми нант ни уче сник на тр жи шту мо же 
има ти ра ци о нал но оправ да ње за це не ис под укуп них про сеч них тро шко ва, 
а из над про сеч них ва ри ја бил них тро шко ва. 

Тре ба на гла си ти да не по сто ји прет по став ка по сто ја ња на ме ре уче сни ка 
на тр жи шту да ели ми ни ше кон ку рен ци ју, не го на ме ра мо ра да се утвр ди у 
сва ком кон крет ном слу ча ју на осно ву чвр стих и кон зи стент них до ка за,35 ко ји 
мо гу би ти ди рект ни и ин ди рект ни.36 У не ким слу ча је ви ма би ће мо гу ће да 
се ис ко ри сте ди рект ни до ка зи ко је чи не до ку мен ти до ми нант ног уче сни ка 
на тр жи шту ко ји ја сно по ка зу ју пре да тор ску стра те ги ју, као што је де та љан 
план жр тво ва ња да би се ис кљу чио кон ку рент, да би се спре чио ула зак на 
тр жи ште или да би се при сво ји ло тр жи ште, или до каз кон крет них прет њи 
пре да тор ским де ло ва њем.37 По ред то га, су до ви мо гу да ко ри сте и ин ди рект не 
до ка зе ко ји ука зу ју да је од ре ђе но по на ша ње по доб но да до ве де до ис кљу чи-
ва ња или ди сци пли но ва ња кон ку ре на та.

32 C 202/07 P Fran ce Télécom v Com mis sion, EC LI:EU :C:2009:214, па ра. 109.
33 C 62/86 Ak zo Che mie BV v Com mis sion, EC LI:EU :C:1991:286, па ра. 72.
34 Вид. па ра. 95 Рас прав не књи ге. 
35 T 340/03 Fran ce Télécom v Com mis sion, EC LI:EU :T:2007:22, па ра. 197. 
36 A. Jo nes, B. Suf frin, 391.
37 Па ра. 66 Смер ни ца. Вид. та ко ђе па ра. 113-114 Рас прав не књи ге.



1068

Др Сан дра С. Фи шер Шо бот, Пре да тор ске це не као об лик екс клу зи о не... (стр. 1059–1074)

У пред ме ту AK ZO на ме ра да се ели ми ни шу кон ку рен ти са тр жи шта је 
утвр ђе на на осно ву ди рект них прет њи и сни жа ва ња це на од стра не до ми нант-
ног уче сни ка на тр жи шту.38 На да ље, суд је утвр дио да је AK ZO од ре ђе не 
рад ње пред у зео са ци љем да оште ти ECS и ње го ву одр жи вост.39 У јед ној од 
ка сни јих од лу ка Оп шти суд је на вео да је пре ма пра ви лу уста но вље ном у 
AK ZO по треб но да се утвр ди стра те ги ја до ми нант ног уче сни ка на тр жи шту.40 

У Te tra Pak II Суд прав де је утвр дио да је Te tra Pak зло у по тре био до-
ми нант ни по ло жај та ко што је јед ну вр сту кар то на (non-ascep tic car ton) про-
да вао са гу би ци ма у се дам др жа ва чла ни ца ЕУ, а та ко ство ре не гу бит ке 
на док на ђи вао је из про фи та на тр жи шту дру ге вр сте кар то на (ascep tic car ton), 
на ко јем ни је имао кон ку рен ци ју. 41 Суд је ко ри стио ин ди рект не до ка зе и узео 
у об зир тра ја ње фа зе у ко јој је Te tra Pak по сло вао са гу би ци ма, обим тих 
гу би та ка, као и так ти ку уво за про из во да у Ита ли ју да би та мо би ли про да-
ва ни са гу би ци ма.42 Као што ви ди мо, по сто ја ње на ме ре је у кон крет ним 
слу ча је ви ма утвр ђи ва но на осно ву до ку ме на та, као и на осно ву оце не да ли 
је у кон крет ном слу ча ју по на ша ње до ми нант ног уче сни ка на тр жи шту би ло 
по доб но да до ве де до ди сци пли но ва ња или ис кљу чи ва ња кон ку ре на та са 
тр жи шта.

У Fran ce Télécom Европ ска ко ми си ја је ка зни ла Fran ce Télécom због 
пре да тор ског фор ми ра ња це на. Оп шти суд и Суд прав де су сво јим пре су да ма 
по твр ди ли на ла зе и оце не Ко ми си је. На и ме, утвр ђе но је по сто ја ње пре да тор-
ског по на ша ња јер је Fran ce Télécom на пла ћи вао услу ге ин тер не та зна чај но 
ис под про сеч них ва ри ја бил них тро шко ва. У пре су ди је Оп шти суд нај пре 
на вео да до ми нант ни уче сник на тр жи шту, у прин ци пу, има пра во да пре-
ду зме ра зум не ко ра ке у ци љу за шти те сво јих ин те ре са. Ме ђу тим, та кво 
по на ша ње не мо же да се оправ да ако је ње го ва ствар на свр ха ја ча ње до ми-
нант ног по ло жа ја и ње го ва зло у по тре ба.43 На да ље, суд је упу тио на по сто-
ја ње пла на ели ми на ци је кон ку рен та44 и ис та као да у ци љу утвр ђи ва ња на-
ме ре мо ра да се до ка же по сто ја ње пла на за ели ми ни са ње кон ку рен ци је.45 

38 Вид. C 62/86 Ak zo Che mie BV v Com mis sion, EC LI:EU :C:1991:286, па ра. 76-82. Вид. 
ви ше A. Jo nes, B. Suf frin, 389.

39 Вид. пре су ду у пред ме ту C 62/86 Ak zo Che mie BV v Com mis sion, EC LI:EU :C:1991:286, 
па ра. 103.

40 Вид. T 83/91 Te tra Pak In ter na ti o nal SA v Com mis sion of the Eu ro pean Com mu ni ti es, 
EC LI:EU :T:1994:246, па ра. 187.

41 C 333/94 P Te tra Pak v Com mis sion, EC LI:EU :C:1996:436.
42 A. Jo nes, B. Suf frin, 391.
43 Пред мет T 340/03 Fran ce Télécom v Com mis sion EC LI:EU :T:2007:22, па ра. 185.
44 Т 340/03 Fran ce Télécom SA v Com mis sion of the Eu ro pean Com mu ni ti es, EC LI:EU :T: 

2007:22, па ра. 130.
45 Т 340/03 Fran ce Télécom SA v Com mis sion of the Eu ro pean Com mu ni ti es, EC LI:EU :T: 

2007:22, па ра. 197.
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3.2.3. Не до ста ци AK ZO те ста

У те о ри ји се из но се од ре ђе ни при го во ри на кри те ри ју ме по ста вље не у 
пред ме ту AK ZO. Пр во, у прак си че сто на ста ју про бле ми у ве зи са утвр ђи ва њем 
од ре ђе них ка те го ри ја тро шко ва, од но сно ни је увек ла ко утвр ди ти да ли је 
тро шак фик сни или ва ри ја бил ни. Дру го, мо гу ће је да до ми нант ни уче сник 
на тр жи шту ро бу про да је по це ни ни жој од AVC из ра ци о нал них раз ло га. У 
од ре ђе ним слу ча је ви ма за до ми нант ног уче сни ка на тр жи шту мо же би ти 
ра ци о нал но да по слу је са гу би ци ма да би по вра тио део уло же них сред ста ва 
(нпр. пра жње ње ла ге ра и за ли ха од ре ђе не ро бе). По ред то га, при ли ком уво ђе ња 
но вог про из во да на тр жи ште оправ да но је да он бу де при вре ме но по ну ђен по 
ни жој це ни у ци љу при вла че ња ку па ца. У те о ри ји се из но се ста во ви да би у 
на ве де ним си ту а ци ја ма тре ба ло до пу сти ти до ми нант ном уче сни ку на тр жи-
шту да до ка зу је раз ло ге за про да ју ро бе по це на ма ни жим од тро шко ва.46 Тре-
ће, ка да је це на ро бе из ме ђу AVC и ATC утвр ђи ва ње на ме ре за ис ти ски ва њем 
кон ку ре на та мо же би ти про бле ма тич но.47

3.3. Post Dan mark тест

У пред ме ту Post Dan mark v A/S v Konkurrencerådet v Com mis sion (Post 
Dan mark I),48 ко ји се од но сио на ди стри бу ци ју по ште у Дан ској, Суд прав де 
је тре ба ло да од лу чи о прет ход ном пи та њу дан ског су да да ли це не ко је је 
при ме њи вао до ми нант ни уче сник на тр жи шту пре ма јед ном од ку па ца и 
ко је су би ле из над про сеч них ин кре мен тал них тро шко ва, али ис под укуп них 
про сеч них тро шко ва пред ста вља ју зло у по тре бу до ми нант ног по ло жа ја.49 
Овај пред мет је за ни мљив и зна ча јан из сле де ћих раз ло га. Пр во, по ло жај Post 
Dan mark на тр жи шту је био спе ци фи чан, јер се ра ди ло о тр жи шту ко је је 
не дав но отво ре но за кон ку рен ци ју, те је Post Dan mark био у при ви ле го ва ном 
по ло жа ју у од но су на но ве кон ку рен те. Тај ње гов по ло жај је до дат но био оја чан 
струк ту рал ним пред но сти ма.50 Дру го, у пред ме ту ни је би ло до ка за ко ји би 
ука зи ва ли да су ни ске це не по сле ди ца на ме ре до ми нант ног уче сни ка на тр жи-
шту да ис кљу чи сво је кон ку рен те.51 И по след ње, по сто јао је до каз да је Post 

46 Вид. A. Jo nes, B. Suf frin, 390.
47 Вид. ви ше R. Whish, D. Ba i ley, 787, 788; A. Jo nes, B. Suf frin, 389-391.
48 Пред мет C 209/10 Post Dan mark A/S v Konkurrencerådet v Com mis sion, EC LI:EU :C: 

2012:172.
49 Пред мет C 209/10 Post Dan mark A/S v Konkurrencerådet v Com mis sion, EC LI:EU :C: 

2012:172, па ра. 18.
50 Вид. Opi nion оf Advo ca te Ge ne ral Men goz zi у пред ме ту C 209/10 Post Dan mark A/S v 

Konkurrencerådet v Com mis sion, EC LI:EU :C:2011:342, па ра. 19.
51 Пред мет C 209/10 Post Dan mark A/S v Konkurrencerådet v Com mis sion, EC LI:EU :C: 

2012:172, па ра. 18.
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Dan mark, ба рем у од но су на јед ног од сво јих кли је на та, при ме њи вао це не 
ис под укуп них про сеч них тро шко ва.52 

Суд прав де је утвр дио да са мо због то га што је це на ко ју до ми нант ни 
уче сник на тр жи шту на пла ћу је јед ном од ку па ца ни жа од укуп них про сеч-
них тро шко ва од ре ђе не ак тив но сти, али ви ша од про сеч них ин кре мен тал них 
тро шко ва ко ји се од но се на ту ак тив ност не пред ста вља зло у по тре бу, чак и 
у слу ча ју ка да је при ме ње на се лек тив но на ве ли ког куп ца свог кон ку рен та. 
Да би се утвр ди ло по сто ја ње не га тив них ефе ка та на кон ку рен ци ју (енг. 
an ti-com pe ti ti ve ef fects) ну жно је раз мо три ти да ли та по ли ти ка це на, без 
објек тив ног оправ да ња, има ствар но или по тен ци јал но ис кљу чу ју ће деј ство, 
ко јим се на но си ште та кон ку рен ци ји и ти ме, ин те ре си ма по тро ша ча.53 Суд 
је за кљу чио да прак са Post Dan mark ни је у су прот но сти са чл. 102 УФЕУ, јер 
су це не до ми нант ног уче сни ка на тр жи шту би ле од ре ђе не на ни воу ко ји по-
кри ва зна ча јан обим тро шко ва ко ји се мо гу при пи са ти снаб де ва њу ро бом или 
услу га ма, и да би за то би ло мо гу ће за кон ку рен та ко ји је јед на ко ефи ка сан као 
тај уче сник на тр жи шту да се так ми чи са тим це на ма без да тр пи гу бит ке ко-
ји су ду го роч но нео др жи ви.54 При ме ном те ста јед на ко ефи ка сног кон ку рен та55 
Суд је учи нио ја сним да кон ку рен ти ко ји су ма ње ефи ка сни од до ми нант ног 
уче сни ка на тр жи шту, од но сно они кон ку рен ти ко ји има ју ви ше тро шко ве, 
не ужи ва ју за шти ту у скла ду са чл. 102 УФЕУ. Дру гим ре чи ма, по твр ђе но је 
да за да так пра ва кон ку рен ци је ни је да се шти те кон ку рен ти не го кон ку рен-
ци ја на ре ле вант ном тр жи шту. 

Суд прав де је у Post Dan mark I при ме нио AK ZO тест, али је тај тест до-
пу нио још јед ним кри те ри ју мом.56 На и ме, чак и у слу ча ју ка да су це не ис под 
укуп них про сеч них тро шко ва, а из над про сеч них ва ри ја бил них тро шко ва 

52 Вид. ви ше Pa blo Iba nez Co lo mo, The Sha ping of EU Com pe ti tion Law, Cam brid ge 2018, 186.
53 Пред мет C 209/10 Post Dan mark A/S v Konkurrencerådet v Com mis sion, EC LI:EU :C: 

2012:172, па ра. 44.
54 Вид. од лу ку у пред ме ту C 209/10 Post Dan mark A/S v Konkurrencerådet v Com mis sion, 

EC LI:EU :C:2012:172, па ра. 38.
55 Тест јед на ко ефи ка сног кон ку рен та (енг. the test of equ ally ef fi ci ent com pe ti tor) је 

тест на осно ву ко јег се оце њу је да ли је ве ро ват но да би јед на ко ефи ка сан кон ку рент био 
ис кљу чен са тр жи шта услед по на ша ња до ми нант ног уче сни ка на тр жи шту. Ис кљу чи ва ње 
јед на ко ефи ка сног кон ку рен та мо гу ће је, у прин ци пу, је ди но ако до ми нант на ком па ни ја 
од ре ди це не ис под сво јих тро шко ва. Тест јед на ко ефи ка сног кон ку рен та при ме њу је Европ-
ска ко ми си ја при ли ком утвр ђи ва ња по сто ја ња зло у по тре бе до ми нант ног по ло жа ја. По ред 
то га, тест је из ри чи то при хва ћен од стра не Су да прав де и био је при ме њи ван у слу ча је ви ма 
ко ји су се од но си ли на прак су ни ских це на у об ли ку се лек тив них це на или пре да тор ских 
це на и сти ска ња мар же. Вид. пре су ду у пред ме ту C 23/14 Post Dan mark A/S v Konkurrencerådet, 
EC LI:EU :C:2015:651, па ра. 53 и 55. 

56 Исто та ко Eka te ri na Ro us se va, Mel Mar qu is, “Hell Fre e zes Over: A Cli ma te Chan ge for 
As ses sing Ex clu si o nary Con duct un der Ar tic le 102 TFEU”, Jo ur nal of Eu ro pean Com pe ti tion Law 
& Prac ti ce, 2013, Vol. 4, No. 1, 33.
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и ако не по сто ји до каз по сто ја ња на ме ре ис кљу чи ва ња кон ку ре на та са тр жи-
шта, мо гу ће је да се утвр ди по сто ја ње зло у по тре бе до ми нант ног по ло жа ја 
ако по сто ји до каз да та кво по на ша ње има за по сле ди цу ис кљу че ње јед на ко 
ефи ка сног кон ку рен та са тр жи шта, на ште ту по тро ша ча.57 Суд је у пред ме ту 
Post Dan mark I спро вео еко ном ску ана ли зу и раз мо трио ефек те сни жа ва ња 
це на (енг. ef fects ba sed ap pro ach). Дру гим ре чи ма, суд је про це њи вао ствар не 
или по тен ци јал не ис кљу чу ју ће ефек те ко је на ве де на прак са има на кон ку рен-
ци ју на ре ле вант ном тр жи шту. 

Суд је у од лу ци у пред ме ту Post Dan mark I, уме сто фор ма ли стич ког при-
сту па, ана ли зи рао ефек те од ре ђе ног по на ша ња на кон ку рен ци ју на тр жи шту 
и на по тро ша че, ко ри сте ћи еко ном ске па ра ме тре и тест јед на ко ефи ка сног 
кон ку рен та. Упра во због на ве де ног, у те о ри ји се ис ти че да ће од лу ка има ти 
да ле ко се жне по сле ди це не са мо на утвр ђи ва ње по сто ја ња пре да тор ског по-
на ша ња, не го и на оце ну дру гих екс клу зи о них зло у по тре ба до ми нант ног по-
ло жа ја.58 Ова кав став Су да прав де је у скла ду са Смер ни ца ма Европ ске ко ми-
си је, као и ње ним при сту пом при оце ни по сто ја ња пре да тор ског по на ша ња, 
што во ди ве ћој прав ној си гур но сти. 

3.4. Зна чај и уло га фа зе опо рав ка 

Ви де ли смо да пре да тор ско по на ша ње прет по ста вља по сто ја ње фа зе 
опо рав ка, од но сно да се крат ко роч ни гу би ци на док на ђу ју у ду жем ро ку ка да 
до ми нант ни уче сник на тр жи шту бу де мо гао да по диг не це не. Ме ђу тим, став 
је су до ва у ЕУ да за по сто ја ње пре да ци је у скла ду са чл. 102 УФЕУ не мо ра да 
по сто ји фа за опо рав ка. У те о ри ји је ова кав при ступ кри ти ко ван, јер се на-
во ди да Суд прав де на тај на чин из о ста вља са став ни и ве о ма зна ча јан аспект 
пре да ци је.59 У пред ме ту AK ZO, Суд прав де је по твр дио да до ми нант ни уче-
сник на тр жи шту има ин те рес да на пла ћу је це не ма ње од про сеч них ва ри ја-
бил них тро шко ва са мо ако ће на тај на чин ели ми ни са ти кон ку рен те и ка-
сни је би ти у мо гућ но сти да, због свог мо но пол ског по ло жа ја, по диг не це не.60 
У ка сни јем пред ме ту Te tra Pak II суд је из ри чи то утвр дио да за по твр ду 
по сто ја ња пре да тор ских це на ни је од зна ча ја да ли пре да тор има ра зум ну 
мо гућ ност да на док на ди пре тр пље не гу бит ке. Суд је на гла сио да мо ра би ти 
мо гу ће да се ка зни пре да тор увек ка да по сто ји ри зик ели ми на ци је кон ку ре-
на та.61 С јед не стра не, на ве де ни став мо же да се бра ни као оправ дан је јер је 

57 Та ко J. Fa ull, A. Nik pay, 409; Ariel Ezrac hi, EU Com pe ti tion Law – An Ana litycal  Gu i de 
to the Le a ding Ca ses, 5th edi tion, Ox ford 2016, 237.

58 Вид. ви ше Е. Ro us se va, M. Mar qu is, 32.
59 Вид. ви ше J. Fa ull, A. Nik pay, 409.
60 C 62/86 Ak zo Che mie BV v Com mis sion, EC LI:EU :C:1991:286, па ра. 71.
61 Пред мет C 333/94 P Te tra Pak v Com mis sion, EC LI:EU :C:1996:436, па ра. 44.
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свр ха пра ва кон ку рен ци је да се шти ти кон ку рен ци ја и ни је нео п ход но да она 
бу де на ру ше на да би се де ло ва ло. С дру ге стра не, мо же да се по ста ви пи та ње, 
ако до ми нант ни уче сник на тр жи шту не ма ко ри сти од сни жа ва ња це на, за што 
се та кво по сту па ње ква ли фи ку је као зло у по тре ба до ми нант ног по ло жа ја. 

На ве де ни став је по твр ђен и у пред ме ту Fran ce Télécom. Оп шти суд је 
ис та као да зло у по тре ба до ми нант ног по ло жа ја по сто ји и ка да до ми нант ни 
уче сник на тр жи шту по сту па са ци љем ис ти ски ва ња кон ку ре на та са тр жи-
шта, без об зи ра на ре зул тат та квих по сту па ка.62 На да ље, Суд је об ја снио 
због че га је од лу чио на на ве де ни на чин. Чи ње ни ца да је до ми нант ни уче сник 
на тр жи шту пре да тор ски фор ми рао це не до ве ла је до то га да он до дат но 
оја ча свој по ло жај на тр жи шту, као и да не ки од ње го вих кон ку ре на та на пу-
сте тр жи ште. На тај на чин је кон ку рен ци ја на ре ле вант ном тр жи шту, ко ја 
је ина че осла бље на услед по сто ја ња до ми нант ног уче сни ка на тр жи шту, 
до дат но сма ње на, а по тро ша чи тр пе гу бит ке услед то га што им је огра ни чен 
из бор.63 

3.5. Мо гу ћа од бра на до ми нант ног уче сни ка на тр жи шту

Од бра на до ми нант ног уче сни ка на тр жи шту про тив ко га је по кре нут 
по сту пак због пре да тор ских це на мо гла би да бу де да је та кво по на ша ње 
би ло нео п ход но да би уче сник на тр жи шту био кон ку рен тан. До ми нант ни 
уче сник на тр жи шту у пред ме ту Fran ce Télécom је оправ да ње за пре да тор ско 
сни жа ва ње це на на шао у по тре би да бу де ко ку рен тан на тр жи шту, на во де ћи 
да је имао ап со лут но пра во да „по рав на“ сво је це не са це на ма кон ку ре на та. 
Оп шти суд је за кљу чио да, иа ко је тач но да до ми нант ном уче сни ку на тр-
жи шту ни је за бра ње но да по рав на сво је це не са це на ма сво јих кон ку ре на та, 
ова ква мо гућ ност не по сто ји ка да би то има ло за по сле ди цу да до ми нант ни 
уче сник на тр жи шту не мо же да на док на ди тро шко ве за услу гу ко ју пру жа.64 
По зи ва ју ћи се на суд ску прак су, суд је на да ље ис та као да до ми нант ни уче-
сник на тр жи шту не мо же би ти ли шен пра ва да шти ти сво је ко мер ци јал не 
ин те ре се ка да су они угро же ни и да се та квом уче сни ку на тр жи шту мо ра 
да ти пра во да пре ду зме ра зум не ко ра ке ко је сма тра од го ва ра ју ћим да би за-
шти тио те ин те ре се, али да та кво по на ша ње не мо же да се то ле ри ше ако је 
ње го ва ствар на свр ха да се оја ча и зло у по тре би до ми нант ни по ло жај.65 Ко нач-
но, Оп шти суд је за у зео став да пре да тор ско по на ша ње не мо же да се оправ-
да по зи ва њем на оства ри ва ње еко но ми је оби ма, јер упра во пре да тор ско 

62 Пред мет T 340/03 Fran ce Télécom v Com mis sion EC LI:EU :T:2007:22, па ра. 196, 197. 
Пред мет T-228/97 Irish Su gar v Com mis sion EC LI:EU :T:1999:246, па ра. 191.

63 Вид. C 202/07 P Fran ce Télécom v Com mis sion, EC LI:EU :C:2009:214, па ра. 112.
64 Т 340/03 Fran ce Télécom v Com mis sion, EC LI:EU :T:2007:22, па ра. 176.
65 Вид. Т 340/03 Fran ce Télécom v Com mis sion, EC LI:EU :T:2007:22, па ра. 185.
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по на ша ње мо же да бу де узрок оства ри ва ња еко но ми је оби ма.66 Суд прав де 
је од лу чу ју ћи по жал би утвр дио да до ми нант ни уче сник на тр жи шту не 
мо же да се осло ни на би ло ко је ап со лут но пра во да из јед на чи сво је це не са 
це на ма сво јих кон ку ре на та да би оправ дао сво је по на ша ње ка да та кво по-
на ша ње пред ста вља зло у по тре бу до ми нант ног по ло жа ја.67 

4. ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

О пре да тор ском фор ми ра њу це на мо же мо го во ри ти ка да до ми нант ни 
уче сник на тр жи шту, у ци љу ели ми на ци је или ди сци пли но ва ња ствар них 
или по тен ци јал них кон ку ре на та, свој про из вод ну ди по це на ма ни жим од 
тро шко ва про из вод ње и ти ме при хва та да у од ре ђе ном, огра ни че ном вре-
ме ну сно си гу бит ке. Ка да је циљ оства рен пре да тор по ди же це не на ви ши 
ни во у од но су на це не ко је би мо гао да на пла ћу је да на тр жи шту по сто ји 
кон ку рен ци ја и ти ме оства ру је зна чај но ве ћи про фит.

Суд прав де је у пред ме ту AK ZO успоставио кри те ри ју ме за утвр ђи ва ње 
по сто ја ња пре да тор ских це на. Пр во, це не ис под про сеч них ва ри ја бил них 
тро шко ва мо ра ју се увек сма тра ти зло у по тре бом. Дру го, це не ис под укуп них 
про сеч них тро шко ва али из над про сеч них ва ри ја бил них тро шко ва сма тра-
ће се зло у по тре бом са мо ако мо же да се до ка же по сто ја ње на ме ре да се 
ели ми ни шу кон ку рен ти. 

У но ви јем пред ме ту Post Dan mark I Суд прав де је AK ZO тест до пу нио 
још јед ним кри те ри ју мом. Чак и у слу ча ју ка да су це не ис под укуп них про-
сеч них тро шко ва, а из над про сеч них ва ри ја бил них тро шко ва и ако не по сто-
ји до каз по сто ја ња на ме ре ис кљу чи ва ња кон ку ре на та са тр жи шта, мо гу ће 
је да се утвр ди по сто ја ње зло у по тре бе до ми нант ног по ло жа ја ако по сто ји 
до каз да та кво по на ша ње има за по сле ди цу ис кљу че ње јед на ко ефи ка сног кон-
ку рен та са тр жи шта, на ште ту по тро ша ча. Овом од лу ком је Суд прав де у 
пр ви план ис та као еко ном ске ефек те пре да тор ског сни жа ва ња це на, од но сно 
утвр дио је да су за по сто ја ње зло у по тре бе ре ле вант ни еко ном ски ефек ти 
ко је од ре ђе на прак са има на кон ку рен ци ју на тр жи шту.

66 Вид. T 340/03 Fran ce Télécom v Com mis sion ECLI:EU:T:2007:22, па ра. 217.
67 Пред мет C 202/07 P Fran ce Télécom v Com mis sion, EC LI:EU :C:2009:214, па ра. 47.
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Pre da tory Pri cing as a Type of Ex clu si o nary Abu se of  
Do mi nant Po si tion in Ca se Law of Co urts of Eu ro pean Union 

Ab stract: It is qu i te dif fi cult to de li ne a te com pe ti tion on me rits and pre da tory 
pri cing. A do mi nant un der ta king en ga ges in pre da tory con duct by de li be ra tely 
in cur ring los ses or fo re go ing pro fits in the sho rt term in or der to fo rec lo se or be 
li kely to fo rec lo se one or mo re of its ac tual or po ten tial com pe ti tors with a vi ew 
to stren gthen or ma in tain its mar ket po wer. This re pre sents an ex clu si o nary abu-
se and pri cing prac ti ce in ten ded to eli mi na te ac tual or po ten tial com pe ti tors. The 
abu se is exer ci sed on the mar ket in which the un der ta king holds a do mi nant 
po si tion. 

Pre da tory stra tegy com pri ses of two pha ses. In the first pha se, re fer red to 
as sac ri fi ce, the do mi nant un der ta king re du ces pri ces of its pro ducts to the los-
sma king le vel. This con duct may be ai med at for cing com pe ti tors to lo wer the ir 
pri ces, in cur los ses and con se qu ently, le a ve the mar ket or at di sci pli ning ac tual 
com pe ti tors or at de fen ding from new en tri es of po ten tial com pe ti tors. In the se cond, 
re co up ment pha se, when the goal of pre da tion is ac hi e ved, the pre da tor ra i ses its 
pri ces and the reby, ac cu mu la tes hig her pro fits.

This pa per analyzes abu se of do mi nant po si tion thro ugh pre da tory pri cing. 
The aut hor adres ses vi ews ex pres sed in doc tri ne and in ca se law of the EU co urts 
re gar ding pre da tory pri cing.

Keywords: do mi nant po si tion, abu se of do mi nant po si tion, pre da tory pri ces, 
costs. 
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