
CLDS

Борис Беговић
Владимир Павић

Шта је то 
конкуренција 
и како се штити?

ЦЛДС



Борис Беговић
Владимир Павић

Шта је то конкуренција и како се штити?

© Борис Беговић и Владимир Павић

Издавач 
Центар за либерално-демократске студије

За издавача
Бошко Мијатовић

Графички дизајн и припрема за штампу
Политика новине и магазини

Лектура и коректура
Политика новине и магазини

Штампа
Политика а.д.

Тираж
90.000

ISBN 978-86-83557-56-1

2010.

Ову књигу је финансијски подржала Европска банка за обнову и развој. Ставови изнесени у овој 
књизи су искључиво ставови аутора и они не морају да буду ставови Европске банке за обнову и 
развој. 

Supported by a grant from the European Bank for Reconstruction and Development. The opinions  
expressed in this book are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the Bank. 



Предговор

Ни ка да до  садa ни смо пи са ли пу бли ка ци ју за то ли ко мно го чи та ла ца. На ши уоби ча је ни 
тек сто ви пре пу ни су ду гач ких ре че ни ца, за ко је се тру ди мо да бу ду пре ци зне, а не ле пе, 
као што су пре пу ни струч них прав них и еко ном ских из ра за, па их углав ном чи та ју они 
ко ји то, из раз ли чи тих раз ло га, мо ра ју. По ку ша ли смо да овогa пу та на пи ше мо не што 
дру го – текст ко ји ће за ин те ре со ва ти и оне ко ји не мо ра ју да га чи та ју. Сма тра ће мо за 
ја ко ве ли ки успех уко ли ко по сле чи та ња (де ли мич ног, а ми се на да мо и не са мо де ли-
мич ног) од ло жи те ову пу бли ка ци ју и са ми се би ка же те „Па ово и ни је та ко ло ше!“. Или, 
уко ли ко, док чи та те не ко од по гла вља, по ми сли те „Са да ми је ја сно због че га је...“. Он-
да ће свр ха ове пу бли ка ци је би ти ис пу ње на. 

За хва љу је мо сви ма они ма ко ји су про чи та ли пр ву вер зи ју тек ста и по бољ ша ли је сво јим 
ко мен та ри ма и су ге сти ја ма. За хва љу је мо Европ ској бан ци за об но ву и раз вој (Euro pean 
Bank for Re con struc tion and De ve lop ment, EBRD) на фи нан сиј ској по др шци. На рав но, ни-
ко од оних без ко јих ове пу бли ка ци је не би ни би ло ова кве ка ква је сте не сно си би ло 
ка кву од го вор ност за евен ту ал не гре шке или за вред но сне су до ве из не се не у њој.

На ма је пи са ње овог тек ста би ло ве ли ко за до вољ ство. На да мо се да ће те чи та ју ћи га 
осе ти ти ма кар са мо је дан део тог за до вољ ства. 

Бе о град, мар та 2010.       Бо рис Бе го вић
         Вла ди мир Па вић
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1.Штајетоконкуренција
изаштодасештити?

На пр ви по глед, уоп ште и не тре ба по ста вља ти ово пи та ње. Па сва-
ком је, не за ви сно од би ло ка кве де фи ни ци је, ја сно шта је то кон ку-
рен ци ја! Ипак, по сто је број не за блу де о то ме шта је то кон ку рен ци ја, 
а по не кад су те за блу де рас про стра ње не и ме ђу зва нич ни ци ма те ла 
ко ји ма је по ве ре но да шти те кон ку рен ци ју. Због то га је по треб но ја-
сно од ре ди ти са др жај пој ма кон ку рен ци је.

Кон ку рен ци ја пред ста вља над ме та ње игра ча у тр жи шној утак ми ци, 
од но сно она пред ста вља са др жај те утак ми це. Кон ку рен ти се ме ђу-
соб но так ми че ко ће да про из ве де, од но сно да по ну ди упра во оно 
што куп ци тра же, да при ис тој це ни по ну де ква ли тет ни ји про из вод, 
од но сно да при истом ква ли те ту про из вод по ну де по ни жој це ни. Не 
чи не кон ку рен ти („уче сни ци на тр жи шту“, ка ко их на зи ва до ма ћи За-
кон о за шти ти кон ку рен ци је) то због то га што су ал тру и сти и што због 
то га во де ра чу на о ин те ре си ма ку па ца, већ због то га што са мо уко ли-
ко над ма ше сво је кон ку рен те мо гу да оче ку ју оно што их је ди но ин те-
ре су је: ве ћи про фит. Да кле, кон ку рен ци ју тре ба схва ти ти као про цес 
над ме та ња кон ку ре на та. То над ме та ње ства ра кон ку рент ски при ти-
сак – при ти сак ко ји је дан кон ку рент осе ћа од стра не свих оста лих. 
Упра во тај при ти сак ства ра под сти ца је за еко ном ску ефи ка сност: 
да се про из во ди упра во оно што је по треб но, да се то про из во ди бо-
ље, ква ли тет ни је и уз што ма ње тро шко ве. И упра во је тај при ти сак 
основ ни по кре тач свих уче сни ка на тр жи шту да бу ду бо љи не го што 
је су, од но сно основ ни по кре тач при вред ног на прет ка. Та мо где по-
сто ји сна жна кон ку рен ци ја, по сто ји и та кав на пре дак. 

Уко ли ко и да ље ни сте убе ђе ни да је упра во кон ку рен ци ја то што омо-
гу ћа ва при вред ни на пре дак, по ста ви те се би пи та ње: због че га се 
нај бо љи ре зул та ти на атлет ској тр ци, ре ци мо на 100 ме та ра, по сти-
жу на нај ве ћим так ми че њи ма? Из јед ног јед но став ног раз ло га: због 
то га што је упра во на тим так ми че њи ма нај ја ча кон ку рен ци ја. На њи-
ма се по ја вљу ју сви нај бо љи атле ти ча ри и онај ко у та квим усло ви ма 
же ли да по стиг не до бар пла сман мо ра да дá све од се бе, мо ра да дá 
свој мак си мум! А ка да сви да ју свој мак си мум, он да има мо и до бру 
тр ку и до бар ре зул тат, а не са мо по бед ни ка.

Ма ло ко мо же да спо ри на ла зе из прет ход них па су са о то ме да је 
кон ку рен ци ја по жељ на. И ту до ла зи мо до пр вог про бле ма у по гле ду 
кон ку рен ци је, оног ко јег је уочио но бе ло вац Џорџ Сти глер (Ge or ge 
Sti gler), упо ре див ши кон ку рен ци ју са ју тар њом гим на сти ком – фи зич-
ким ве жба ма. Ни ко не спо ри да су оне из у зет но здра ве за оног ко ји 
ве жба, али се (го то во) сви тру де да их из бег ну! За и ста, пот пу но је 
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при род но чо ве ку да се тру ди да из бег не кон ку рен ци ју, од но сно кон-
ку рент ски при ти сак. Та да се, за и ста, да ле ко лак ше и мир ни је жи ви. 
И упра во се у овом по ри ву кри је по тре ба за по ли ти ком за шти те кон-
ку рен ци је, бу ду ћи да су мно ги спрем ни да уло же зна тан на пор ка ко 
би је на ру ши ли, од но сно ка ко би се бе за шти ти ли од кон ку рент ског 
при ти ска. Јер, уко ли ко не ма кон ку рент ског при ти ска, он да има ла-
ког жи во та за иза бра не, али не ма еко ном ске ефи ка сно сти, као ни 
при вред ног и дру штве ног на прет ка. И то је оправ да ње за по сто ја ње 
др жав не по ли ти ке за шти те кон ку рен ци је, од но сно за ко на ко јим се 
она шти ти.

Бу ду ћи да је по треб но да се кон ку рен ци ја шти ти, тре ба раш чла ни-
ти ме ха ни зме ко ји ма кон ку рен ци ја уве ћа ва еко ном ску ефи ка сност, 
од но сно, као по сле ди цу то га, дру штве но бла го ста ње. Пр во, кон ку-
рен ци ја, тј. при ти сак ко ји она ства ра, до во ди до ало ка тив не ефи ка-
сно сти, што зна чи да се про из во ди упра во оно што је по треб но (што 
куп ци же ле да ку пе) и то у оној ко ли чи ни ко ја је по треб на. Дру го, кон-
ку рен ци ја омо гу ћа ва про из вод ну ефи ка сност, што зна чи да се то што 
се про из во ди, про из во ди уз нај ни же мо гу ће тро шко ве по је ди ни ци 
про из во да. Тре ће, кон ку рен ци ја, на чел но по сма тра но, омо гу ћа ва ди-
на мич ку ефи ка сност, што зна чи ула га ња у по бољ ша ње про из во да и 
про це са про из вод ње, што ће у бу дућ но сти до ве сти до за до во ља ва ња 
оних по тре ба ко је у овом тре нут ку ни су за до во ље не уз нај ни же мо-
гу ће тро шко ве. Ко нач но, што се че сто за бо ра вља, кон ку рен ци ја има 
из у зет но ва жну се лек тив ну функ ци ју, ко јом се раз два ја ју успе шна и 
не у спе шна (не е фи ка сна пред у зе ћа) – не у спе шна пред у зе ћа на пу шта-
ју гра ну, че сто та ко што од ла зе у сте чај. Ово раз два ја ње здра вих и не 
то ли ко здра вих пред у зе ћа од кључ не је ва жно сти за одр жа ва ње еко-
ном ске ефи ка сно сти и уна пре ђе ње дру штве ног бла го ста ња. Ни шта 
ни је го ре за бла го ста ње јед ног дру штва, од но сно бла го ста ње по ре-
ских об ве зни ка јед не зе мље, не го ду го роч ни оп ста нак гу би та ша – не-
е фи ка сних пред у зе ћа! А упра во сло бод на, не спу та на кон ку рен ци ја 
пред ста вља сво је вр сног „ђу бре та ра“, ко ји омо гу ћа ва да град сва ког 
да на бу де свеж и чист. 

Ово све је тре ба ло на пи са ти због то га што по сто је мно ге за блу де у 
по гле ду пој ма кон ку рен ци је. По ме ни мо не ке. Пр ва за блу да ле жи у 
то ме што се кон ку рен ци ја ве зу је за број кон ку ре на та, па се за кљу чу-
је: што је ве ћи број кон ку ре на та, то је сна жни ја кон ку рен ци ја. На рав-
но, уко ли ко се по ре ди си ту а ци ја у ко јој по сто ји са мо јед но пред у зе ће 
и си ту а ци ја у ко јој по сто ји ве ли ки број пред у зе ћа, ја сно је да у слу ча ју 
мо но по ла (на кра так рок по сма тра но) не ма кон ку рен ци је, али ге не-
ра ли за ци ја у по гле ду ве зе из ме ђу бро ја кон ку ре на та и ин тен зи те та 
кон ку рен ци је ни је до бра. Јед но од тр жи шта у Ср би ји на ко ме је нај ин-
тен зив ни ја кон ку рен ци ја, тј. кон ку рент ски при ти сак ко ји осе ћа ју уче-
сни ци на тр жи шту, је сте оно мо бил не те ле фо ни је. На ње му по сто је 
све га три ком па ни је, при че му јед на од њих мо жда и има до ми нан тан 
по ло жај. На свет ском пла ну јед но од тр жи шта са нај ин тен зив ни јом 
кон ку рен ци јом је тр жи ште ве ли ких, ко мер ци јал них пут нич ких ави-
о на на ко ме по сто је са мо два про из во ђа ча: Бо инг (Bo e ing) и Ер бас 
(Air bus). Ипак, кон ку рент ски при ти сак ко ји они је дан дру гом ства ра ју 
ре зул ту је број ним ино ва ци ја ма и по бољ ша њи ма по ну де, укљу чу ју ћи 
и оба ра ње тро шко ва. Из ве сно је, да кле, да је по не кад над ме та ње не-
ко ли ко ве ли ких кон ку ре на та на тр жи шту да ле ко ин тен зив ни је не го 
над ме та ње ве ли ког бро ја ма лих.

Дру га за блу да је по и ма ње кон ку рен ци је као ста тич ке ка те го ри је: 
ко ли ка је ствар на кон ку рен ци ја у по сма тра ној при вред ној гра ни, 
од но сно на по сма тра ном тр жи шту у овом тре нут ку? Од го вор на ово 
пи та ње мо же ве о ма бр зо да се про ме ни – кон ку рен ци ја је ди на мич-
ка ка те го ри ја. Сто га је кључ но да се по ред ствар не, по сто је ће кон ку-
рен ци је у по сма тра ном тре нут ку у об зир узме и по тен ци јал на кон ку-
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рен ци ја, она ко ју чи не сви они ко ји су по тен ци јал но за ин те ре со ва ни 
да уђу на тр жи ште – но ви ула сци, ка ко их сво јим жар го ном на зи ва ју 
еко но ми сти. Због то га је од кључ не ва жно сти да се ла ко ула зи на 
тр жи ште, од но сно да но ви кон ку рен ти мо гу ла ко да уђу у при вред ну 
гра ну. Но ви кон ку рен ти се по не кад до жи вља ва ју као сла би, не ја ки, 
ко ји се су о ча ва ју са ја ким, одав но ус по ста вље ним, по сто је ћим кон-
ку рен ти ма, али то ни ка ко не мо ра да бу де слу чај. Но ви ула зак на тр-
жи ште мо же да пред ста вља по слов ни по тез не ке ве о ма до бро по зи-
ци о ни ра не фир ме. На при мер, Те ле нор пред ста вља но ви ула зак на 
тр жи ште фик сних те ле ко му ни ка ци ја у Ср би ји, а ра ди се о (у свет ским 
раз ме ра ма) ве о ма сна жној ком па ни ји. 

Ла ко ћа ко јом но ви кон ку рен ти ула зе на тр жи ште за ви си од ба ри је ра 
ула ску на то тр жи ште, од но сно при вред ну гра ну. Уко ли ко, на при мер, 
др жа ва сво јом по ли ти ком огра ни ча ва број кон ку ре на та, он да по сто-
ји не пре мо сти ва ба ри је ра ула ску и не ма по тен ци јал не кон ку рен ци је 
– до де љен је мо но пол и ни ко но ви не мо же да уђе у ту гра ну, од но сно 
не мо же да по ста не кон ку рент они ма ко ји већ оба вља ју ту де лат ност. 
Је ди на шан са за улаз је про ме на др жав не по ли ти ке на том пла ну. 
Упра во су ова кве, ад ми ни стра тив не ба ри је ре ула ску, про и за шле из 
др жав не по ли ти ке, кључ не за раз ма тра ње по тен ци јал не, па ти ме и 
укуп не кон ку рен ци је у од ре ђе ној гра ни. 

Сло бо да ула ска у гра ну, од но сно ба ри је ре том ула ску, кључ на је и за 
раз ма тра ње на чи на на ко ји се ус по ста вља рав но те жа на би ло ком 
тр жи шту. За раз у ме ва ње тог на чи на по треб но је раз ли ко ва ти две 
вр сте про фи та. Је дан је тзв. нор ма лан про фит, тј. онај про фит ко ји 
се мо же при сво ји ти у би ло ко јој гра ни у ко јој по сто ји кон ку рен ци ја. 
Са мим тим, пред у зет ни ку је пот пу но све јед но у ко јој гра ни оства ру је 
нор ма лан про фит. Це ло ку пан из нос про фи та ко ји је из над нор мал-
ног, из над оног ко ји се оства ру је у би ло ко јој гра ни у ко јој по сто ји 
кон ку рен ци ја пред ста вља тзв. еко ном ски про фит или рен ту. Бу ду ћи 
да сва ки пред у зет ник, од но сно ка пи та ли ста же ли да мак си ми зу је 
про фит ко ји при сва ја, он же ли да уђе у гра ну у ко јој се при сва ја еко-
ном ски про фит. А ула зак но вих кон ку ре на та и ин тен зи фи ка ци ја кон-
ку рен ци је у та квој гра ни до во де до „ра си па ња“ еко ном ског про фи та 
и ње го вог сво ђе ња на нор мал ни. Сло бо да ула ска у гра ну, од но сно 
не по сто ја ње ба ри је ра та квом ула ску, кључ ни је пред у слов по сто ја-
ња, од но сно ус по ста вља ња кон ку рен ци је, да ле ко ва жни ји не го број 
кон ку ре на та ко ји се тре нут но на ла зе у гра ни. Број уче сни ка на тр жи-
шту и њи хо во тр жи шно уче шће мо же да бу де згод на ин фор ма ци ја за 
по че так ана ли зе ин тен зи те та кон ку рен ци је на тр жи шту, али не сме 
да бу де осно ва за до но ше ње за кљу ча ка. 

Тре ћа за блу да о кон ку рен ци ји је исто вре ме но и за блу да о ци љу по-
ли ти ке кон ку рен ци је. На и ме, еко ном ска те о ри ја је још дав но по ну-
ди ла те о риј ску кон цеп ци ју са вр ше не кон ку рен ци је – са вр ше на кон-
ку рен ци ја не по сто ји у ствар но сти, већ ис кљу чи во у уџ бе ни ци ма еко-
ном ске те о ри је. На ана ли тич ком пла ну, она је од ве ли ке ко ри сти, 
бу ду ћи да они ма ко ји уче еко но ми ју омо гу ћа ва да спо зна ју све оне 
ме ха ни зме ко ји ма се ус по ста вља рав но те жа на тр жи шту, ко ји ма се 
из јед на ча ва ју по ну да и тра жња. Ова те о ри ја да је од го вор на пи та ње 
шта се то де ша ва на тр жи шту и ка ко кон ку рент ски при ти сак до во-
ди до ре ше ња ко ји ма се мак си ми зу је еко ном ско бла го ста ње. Ипак, 
опис те о ри је са вр ше не кон ку рен ци је ни је иде ал на осно ву ко га се 
мо же во ди ти по ли ти ка за шти те кон ку рен ци је – за блу да је да по ли-
ти ка за шти те кон ку рен ци је тре ба да до ве де до ус по ста вља ња са вр-
ше не кон ку рен ци је. По ли ти ка за шти те кон ку рен ци је тре ба да спре чи 
оно на ру ша ва ње кон ку рен ци је ко је до во ди до ума ње ње дру штве ног 
бла го ста ња, не за ви сно од то га ко ли ко је же ље на тр жи шна струк ту ра 
да ле ко од са вр ше ног тр жи шта. По сто ји, да кле, оно на ру ша ва ње кон-
ку рен ци је, углав ном крат ко роч но, ко је не до во ди до ума ње ња дру-
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штве ног бла го ста ња, већ, на про тив, до при вред ног на прет ка. Та кво 
на ру ша ва ње кон ку рен ци је не тре ба да се спре ча ва, већ тре ба да се 
омо гу ћи. Ве о ма бит но раз ја шње ње: по ли ти ка за шти те кон ку рен ци је 
тре ба да пред ста вља упра во то – по ли ти ку за шти те кон ку рен ци је, а 
не по ли ти ку за шти те кон ку ре на та. На ову еле мен тар ну ствар се че-
сто за бо ра вља. А та за блу да има ве о ма те шке по сле ди це – уко ли ко 
се шти те кон ку рен ти, на ру ша ва се кон ку рен ци ја!

Од го вор на пи та ње шта је то кон ку рен ци ја мо же да се до би је и ана-
ли зом ње не су прот но сти. Су прот ност са вр ше ном тр жи шту је мо но-
пол – си ту а ци ја у ко јој на стра ни по ну де по сто ји са мо је дан при вред-
ни су бје кат, са мо је дан про из во ђач, од но сно про да вац. Ни је ни чу до 
што се по ли ти ка за шти те кон ку рен ци је по не кад на зи ва и ан ти мо но-
пол ском по ли ти ком. Иако се у сва ко днев ном го во ру под мо но по лом 
под ра зу ме ва ви ше ства ри, еко ном ска на у ка је у том по гле ду пре ци-
зна – уко ли ко по сто ји ви ше од јед ног при вред ног су бјек та, не ма мо-
но по ла. Мо но пол се од но си на ста ње, од но сно по ло жај при вред ног 
су бјек та (то да је је ди ни на ста ни по ну де), а не на ње го во по на ша ње. 
Због то га је из ја ва ди рек то ра јед ног пред у зе ћа „Ми ни смо мо но по-
ли сти, бу ду ћи да се не по на ша мо као мо но по ли сти“, не са мо не тач-
на, не го и пот пу но про ма ше на. Они је су мо но по ли сти, а да ли се по-
на ша ју као мо но по ли сти или не, дру го је пи та ње. 

Ме ђу тим, кључ на су пи та ња ка ко се по на ша ју мо но по ли сти и за што 
та кво њи хо во по на ша ње ни је до бро за дру штво у це ли ни, од но сно за 
дру штве но бла го ста ње. Ка ко се по на ша ју мо но по ли сти? Исто као и 
сва дру га (при ват на) пред у зе ћа, од но сно као и сви дру ги пред у зет ни-
ци – мак си ми зу ју про фит ко ји при сва ја ју, од но сно по на ша ју се та ко 
да при сво је нај ви ши мо гу ћи про фит. Раз ли ка из ме ђу њих и оних ко ји 
по слу ју у усло ви ма кон ку рен ци је ле жи упра во у усло ви ма у ко ји ма то 
чи не, од но сно шта је то што мо гу да чи не. 

У усло ви ма кон ку рен ци је це на је за да та, па ра ме тар ска ве ли чи на – од-
ре ђе на је на тр жи шту. Ма шта је дан про из во ђач чи нио, он сво јим по те-
зи ма не мо же да ути че на це ну. Над ме та ње кон ку ре на та на са вр ше ном 
тр жи шту до во ди до то га да се из јед на ча ва ју це на про из во да и тро шко-
ви ње го ве по ну де (тзв. гра нич ни тро шко ви, тро шко ви по ну де до дат не 
је ди ни це про из во да). На су прот то ме, мо но по ли сти мо гу да (одр жи во) 
по диг ну це ну свог про из во да из над (гра нич них) тро шко ва – за њих се 
ка же да има ју тр жи шну моћ. А, уко ли ко је це на из над гра нич них тро-
шко ва, од но сно уко ли ко по сто ји тр жи шна моћ, ума њу је се обим по-
тро шње, бу ду ћи да не по сто ји ни ти је дан дру ги про из во ђач, од но сно 
про да вац ко ји мо же да исти про из вод по ну ди по ни жој це ни. Уко ли ко 
ЕПС по ве ћа це ну стру је, ни ти је дан потрошач не мо же да оде код не ког 
дру гог про дав ца стру је, па не ми нов но ума њу је сво ју по тро шњу.

По тро шња се ума њу је због фе но ме на ко ји се на зи ва це нов на ела-
стич ност тра жње – што је ви ша це на, ма ња је ко ли чи на ко ју по тра жу-
је по је ди нач ни по тро шач, од но сно опа да ко ли чи на укуп не (тр жи шне) 
тра жње. Сто га по ве ћа ње це не мо но по ли сте до во ди до оба ра ња про-
да те ко ли чи не. И обр ну то, оба ра ње по ну ђе не, од но сно про да те ко-
ли чи не до во ди до ра ста (рав но те жне) це не. Ова ква про ме на це не и 
ко ли чи не у од но су на си ту а ци ју у ко јој по сто ји кон ку рен ци ја, до во ди 
до гу бит ка бла го ста ња по тро ша ча, бу ду ћи да они за исти број је ди ни-
ца истог про из во да мо ра ју да из дво је ви ше соп стве ног до хот ка, па 
им ма ње до хот ка оста је за ку по ви ну оста лих про из во да.

Но, по ста вља се пи та ње да ли је по ве ћа ње бла го ста ња мо но по ли сте, 
услед то га што при сва ја еко ном ски про фит, од но сно мо но пол ску 
рен ту, исто оно ли ко ко ли ки је гу би так бла го ста ња по тро ша ча. Уко ли-
ко би то био слу чај, не би до шло до гу бит ка дру штве ног бла го ста ња 
– оно што су из гу би ли по тро ша чи, до био би мо но по ли ста. Не ко би, 
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мо жда, про це нио да та ква пре ра спо де ла бла го ста ња ни је пра вед на, 
али је из ве сно да би се у овом слу ча ју ра ди ло ис кљу чи во о пре ра-
спо де ли, а не о гу бит ку бла го ста ња. Ме ђу тим, еко ном ска те о ри ја је 
не дво сми сле но по ка за ла да не ми нов но до ла зи до гу бит ка бла го ста-
ња, од но сно да је уве ћа ње бла го ста ња мо но по ли сте не до вољ но да 
ком пен зу је пад бла го ста ња по тро ша ча. Дру гим ре чи ма, не ми нов но 
до ла зи до ра си па ња бла го ста ња. Ова кав гу би так бла го ста ња ко ји је 
по сле ди ца по гре шне ало ка ци је ре сур са, на зи ва се ало ка тив ни гу би-
так. Иако је те о риј ски не спо ран, ем пи риј ски је по твр ђен, али су ем-
пи риј ска ис тра жи ва ња, усред сре ђе на пре све га на раз ви је не зе мље, 
по ка за ла да ова вр ста гу бит ка бла го ста ња услед мо но по ла ни је ве-
ли ка (углав ном не ко ли ко про це на та бру то до ма ћег про из во да, увек 
ис под пет од сто).

Дру га вр ста гу бит ка бла го ста ња услед мо но по ла, од но сно не до стат-
ка кон ку рен ци је про из ла зи упра во из не до стат ка кон ку рент ског при-
ти ска – ра сту тро шко ви по је ди ни ци про из во да, тј. ја вља се про из-
вод на не е фи ка сност. Као што је још дав но ус твр дио но бе ло вац Џон 
Хикс (John Hicks), „нај сла ђи од свих мо но пол ских про фи та је ми ран 
жи вот“. Но, не ко ће по ста ви ти пи та ње: да ли се и вла сник мо но пол-
ског пред у зе ћа не што пи та о то ме? На и ме, уве ћа ни тро шко ви мо но-
пол ског пред у зе ћа ко ји про из ла зе из „мир ног жи во та“ за по сле них 
ума њу ју про фит ко ји вла сник при сва ја. И ту до ла зи мо до чи ње ни це 
да су мо но по ли сти углав ном ве ли ке ком па ни је, ак ци о нар ска дру-
штва у ко ји ма су раз дво је ни вла сни штво и упра вља ње, па се ја вља 
про блем кор по ра тив ног упра вља ња – вла сни ци ни су у мо гућ но сти да 
до бро кон тро ли шу оне ко је су унај ми ли да во де њи хо во пред у зе ће, 
па је сто га не ми нов но да ра сту тро шко ви и па да про фит. Сто га се и 
одр жа ва про из вод на не е фи ка сност мо но по ла. 

По сто ји и ди на мич ка не е фи ка сност мо но по ли сте: он не ма под сти-
ца ја да се ба ви ис тра жи ва њем и раз во јем, од но сно да уна пре ђу је 
соп стве ни про из вод ни про цес у нај ши рем сми слу ре чи – за што би то 
ра дио уко ли ко је је ди ни на тр жи шту! Сто га је кључ но пи та ње да ли се 
мо гу на да ти да ће тај мо но пол ски по ло жај да оста не и у бу дућ но сти. 
Од го вор на ово пи та ње мо же да ство ри под сти ца је да учи не не што на 
том пла ну – да уло же ре сур се ка ко би се би обез бе ди ли мо но пол ски 
по ло жај и у бу дућ но сти. 

Да ли је сва ки мо но пол исти са ста но ви шта ди на мич ке ефи ка сно-
сти? Ни је, бу ду ћи да упра во мо но пол ски по ло жај, од но сно мо но пол-
ска рен та ко ја се мо же при сво ји ти при та квом по ло жа ју пред ста вља 
сна жан под сти цај пред у зе ћи ма, од но сно пред у зет ни ци ма да ула жу у 
ис тра жи ва ње и раз вој, од но сно да уве ћа ва ју еко ном ску ефи ка сност 
свог пред у зе ћа. Да кле, са ма мо гућ ност да пред у зе ће по ста не мо но-
по ли ста пред ста вља нај сна жни ји под сти цај за ис тра жи ва ње и раз-
вој, од но сно за уна пре ђе ње про из вод ног про це са и по бољ ша ње по-
ну де у нај ши рем сми слу ре чи. 

Мо но пол ски про фит, да кле, пред ста вља под сти цај за ис тра жи ва ње 
и раз вој, од но сно за тех но ло шки на пре дак, а из у зе тан еко ном ски 
на пре дак чо ве чан ства у по след ња два ве ка, од но сно не за бе ле жен 
при вред ни раст ко ји је до вео до дра стич ног уве ћа ња бо гат ства у нај-
ве ћем бро ју зе ма ља све та, у нај ве ћој ме ри мо же се об ја сни ти тех-
но ло шким на прет ком. Овај на лаз осве тља ва мо но пол из пот пу но 
дру гог угла – мо но пол као ме ха ни зам ко јим се оства ру је еко ном ски 
на пре дак. На рав но, не због то га што су мо но по ли сти ал тру и сти, не го 
упра во због то га што ни су – због то га што их ин те ре су је са мо мак-
си ми за ци ја соп стве ног про фи та, овог пу та на ду ги рок по сма тра но. 
Због то га су спрем ни да (у са да шњо сти) сно се тро шко ве, да ула жу у 
ис тра жи ва ње и раз вој, ка ко би (у бу дућ но сти) при сва ја ли мо но пол-
ски про фит.
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Је дан од пред у сло ва за та кав под сти цај ле жи у од го ва ра ју ћој за шти-
ти ре зул та та њи хо вог ис тра жи ва ња и раз во ја, од но сно у за шти ти 
ино ва ци ја ко је су на ста ле на осно ву те ин ве сти ци је. И ту се до ла зи до 
па тен та, од но сно до за шти те ин те лек ту ал не сво ји не. На и ме, па тент-
на за шти та омо гу ћа ва оном ко ји је за шти тио сво ју ино ва ци ју, но ви 
про из вод или но ви на чин про из вод ње по зна тог про из во да, да је ди-
ни при ме њу је ре зул та те свог ис тра жи ва ња и раз во ја. 

Без па тент не за шти те не ма мо но по ла, а без мо но по ла, на рав но, не-
ма мо но пол ског про фи та, па не ма ни под сти цај за ис тра жи ва ње и 
раз во ј, што зна чи да не ма тех но ло шког на прет ка, а то зна чи да се гу-
би осно ва за еко ном ски на пре дак и про спе ри тет. Овим се мо но пол 
пре тва ра у не што са свим дру го. Да ли то зна чи да па тент на за шти та 
тре ба да тра је бес ко нач но, да онај ко ји је ин ве сти рао у ис тра жи ва ње 
и раз вој тре ба „до ви је ка“ да ужи ва мо но пол ски по ло жај? 

Не, на рав но! Из ме ђу оста лог и због то га што се еко ном ски на пре-
дак за сни ва на ши ре њу но вих тех но ло ги ја, од но сно ди фу зи ји тех но-
ло шког на прет ка. А за то је по треб но да па тент на за шти та тра је што 
кра ће. На су прот то ме, да би се ство ри ли под сти ца ји да се ула же у 
ис тра жи ва ње и раз вој, по треб но је да па тент на за шти та тра је што ду-
же. Дру гим ре чи ма, пре крат ка па тент на за шти та од вра ћа од ула га ња 
у ис тра жи ва ња и раз вој, а пре ду га па тент на за шти та успо ра ва ди фу-
зи ју тех но ло шког на прет ка. За да так је за ко но дав ца да сто га од ме ри 
„пра ву ме ру“ и из ба лан си ра ова два су прот ста вље на ци ља.

Ме ђу тим, пред у зе ћа не ула жу са мо у ино ва ци је ко је мо гу би ти за-
шти ће не па тен том. Мно ге ства ри не мо гу да се за шти те на тај на чин. 
Но ва ор га ни за ци ја, но ви на чин пру жа ња услу ге, но ви на чин ко му ни-
ци ра ња са куп ци ма, све то пред ста вља ино ва ци је ко ји ма се по ди же 
про дук тив ност про из вод них фак то ра у том пред у зе ћу, па ти ме и у 
дру штву у це ли ни. То не мо же да се за шти ти, али се они ко ји се упу-
шта ју у то на да ју да ће мо ћи на тај на чин – су пер и ор ним по слов ним 
ре зул та ти ма – да ели ми ни шу кон ку рен те. Ова кав мо но пол, чак и 
уко ли ко на ста не, ни је одр жив по пут па тент ног, али мо гућ ност да се 
од ре ђе но вре ме при сва ја мо но пол ски про фит ипак пред ста вља под-
сти цај пред у зе ћи ма да се по на ша ју на овај на чин и да ула жу и у оне 
ино ва ци је ко је се не мо гу па тент но за шти ти ти. Страх од дру гих ко ји 
та ко ђе мо гу да ула жу усло вља ва да је по треб но кон стант но ула га ти 
у ино ва ци је да би се за др жао са да шњи по ло жај на тр жи шту – а то и 
је сте сми сао кон ку рен ци је. Кон ку рен ци ја је оно што до во ди до то га 
да кон ку рен ти мо ра ју да тр че да би (ба рем) ста ја ли у ме сту! 

Мно ги мо но по ли, ме ђу тим, ни су по сле ди ца ис тра жи ва ња и раз во-
ја, од но сно уна пре ђе ња про из вод ног про це са и уна пре ђе ња по ну-
де. Мно ги су по сле ди ца др жав не ин тер вен ци је ко јом се по ди жу 
ба ри је ре ула ску кон ку ре на та, од но сно ко јом се не ком до де љу је 
екс клу зив но пра во да оба вља од ре ђе ну де лат ност – на при мер, да 
са мо јед но пред у зе ће пре ра ђу је наф ту. Бу ду ћи да ће то пред у зе ће, 
та квим мо но по лом, при сва ја ти мо но пол ски про фит, од но сно рен-
ту, оно је спрем но да уло жи ре сур се (не са мо но вац, не го и ка пи тал 
и рад) да за и ста до ђе до по ме ну тог ин сти ту ци о нал ног ре ше ња. Дру-
гим ре чи ма, спрем но је да уло жи по ме ну те ре сур се ка ко би ути ца-
ло на то да власт фор му ли ше и при ме њу ју та кву др жав ну по ли ти ку 
ко јом ће ус по ста ви ти ад ми ни стра тив ни мо но пол упра во тог пред у-
зе ћа. Ова кво по на ша ње се на зи ва тра га ње за рен том, а оно до во ди 
до ра си па ња (мо но пол ске) рен те. Уме сто да ужи ва ју у сво јој еко-
ном ској рен ти, мо но по ли сти мо ра ју да пла ћа ју ло би сте и слич не 
про фе си о нал це ко ји ће им омо гу ћи ти опи са не при ви ле ги је. Овим 
се рен та пре тва ра у тро шко ве (ра си па се), што до дат но ума њу је дру-
штве но бла го ста ње.
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Да ли је мо но пол увек лош? Да ли по сто је си ту а ци је (осим већ по ме-
ну тог па тен та, од но сно ино ва ци ја) у ко ји ма кон ку рен ци ја мо же да бу-
де го ра од мо но по ла? Да ли по сто је си ту а ци је у ко ји ма кон ку рен ци ја 
ни је одр жи ва, не го ће, на ду ги рок, не ми нов но до ћи до ус по ста вља-
ња мо но по ла? Јед на од та квих си ту а ци је је сте при род ни мо но пол, 
си ту а ци ја у ко јој до ми ни ра еко но ми ја оби ма – по ја ва при ко јој са по-
ра стом оби ма про из вод ње па да ју тро шко ви по је ди ни ци про из во да. 
Због то га се и до ла зи до си ту а ци је да еко ном ски ни је ра ци о нал но да 
се, на при мер, јед но под руч је во дом снаб де ва са две па ра лел не мре-
же, од но сно да сва ко до ма ћин ство има два во до вод на при кључ ка. 
Чак и да по сто је два во до вод на пред у зе ћа ко ја оп слу жу ју исто под-
руч је, по сто ја ње еко но ми је оби ма ства ра ће под сти цај за уве ћа ње 
оби ма про из вод ње, што ће до ве сти или до то га да је дан кон ку рент 
пре у зме дру гог (евен ту ал но да до ђе до њи хо вог спа ја ња у но ви при-
вред ни су бје кат), или до сте ча ја и ли кви да ци је јед ног од кон ку ре на-
та. Украт ко, кон ку рен ци ја у усло ви ма при род ног мо но по ла не са мо 
да ни је по жељ на, већ ни је ни одр жи ва. 

При род ни мо но пол ни је по ја ва ко јом тре ба се ба ви по ли ти ка за шти-
те кон ку рен ци је (бу ду ћи да у та квим де лат но сти ма кон ку рен ци ја ни је 
одр жи ва), већ се ја вља по тре ба за еко ном ском ре гу ла ци јом мо но по-
ли сте. Ме ђу тим, тре ба би ти опре зан при од го во ру на пи та ње да ли 
се у не ком кон крет ном слу ча ју за и ста ра ди о при род ном мо но по лу. 
Мно ги мо но по ли сти би да до би ју при дев „при род ни“, на да ју ћи се да 
се по ли ти ка за шти те кон ку рен ци је не ће од но си ти на њих. Чак и да 
је од ре ђе на при вред на де лат ност у јед ном тре нут ку при род ни мо но-
пол, то не зна чи да ће она то би ти у бу дућ но сти, бу ду ћи да се ме ња ју 
фак то ри ко ји ути чу на еко но ми ју оби ма: тех но ло ги ја и тра жња. Упра-
во због то га фик сна те ле фо ни ја (од но сно фик сне те ле ко му ни ка ци је), 
ко је су не спор но би ле при род ни мо но пол пре два де се так го ди на, да-
нас већ одав но то ни су.

До бро, до бро, да ли са да мо же мо ре ћи шта то пред ста вља на ру ша-
ва ње кон ку рен ци је? Да ли по сто ји јед но ста ван ме ха ни зам на осно ву 
ко јег мо же мо до ћи до од го во ра на то пи та ње? Не ма јед но став них 
ре це па та на осно ву ко јих се мо же од го во ри ти на то пи та ње! 

По ку ша ли смо да раз ја сни мо шта је то кон ку рен ци ја и због че га је 
тре ба шти ти ти? Она је над ме та ње, а тре ба да се шти ти из два раз ло-
га. За то што је кон ку рен ци ја пред у слов еко ном ског на прет ка сва ке 
зе мље и за то што по сто је мно ги ко ји су, због свог еко ном ског про-
фи та и „мир ног жи во та“ спрем ни да је на ру ше. Са да, по што смо раз-
ја сни ли ове две ства ри, мо же мо да кре не мо у раз ма тра ње основ них 
об ли ка на ру ша ва ња кон ку рен ци је.
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2.Рестриктивниспоразуми
У прет ход ном по гла вљу смо раз ја сни ли да кон ку рен ти има ју под сти-
ца је да из бег ну, од но сно да бар огра ни че ме ђу соб ну кон ку рен ци ју, 
да ума ње кон ку рент ски при ти сак ко ји тр пе и да, на тај на чин, при сва-
ја ју мо но пол ски про фит и ужи ва ју у „мир ном жи во ту“. Бу ду ћи да се 
ви ше не по ста вља пи та ње мо ти ва, са да се по ста вља пи та ње на чи на 
на ко ји кон ку рен ти то мо гу да учи не. Пр во сред ство ко је им сто ји на 
рас по ла га њу је сте ре стрик тив ни спо ра зум – спо ра зум ко јим се огра-
ни ча ва, од но сно на ру ша ва кон ку рен ци ја.

Ка ко функ ци о ни ше ре стрик тив ни спо ра зум? Ко јим ме ха ни змом кон-
ку рен ти успе ва ју да огра ни че, од но сно из бег ну кон ку рен ци ју из ме ђу 
се бе? Нај јед но став ни ји при мер спо ра зу ма ове вр сте је, јед но став но, 
спо ра зум ко јим се кон ку рен ти уса гла се да пре ста ну да се ме ђу соб-
но так ми че и до го во ре се о свим бит ним па ра ме три ма њи хо вог по-
сло ва ња, пре све га о про дај ним це на ма и ко ли чи на ма. Циљ ова квог 
спо ра зу ма је прак тич но ус по ста вља ње мо но по ла (до ду ше са ви ше 
„мо но по ли ста“), са свим оним по год но сти ма ко је мо но пол има за 
ње го ве уче сни ке и са свим оним тро шко ви ма ко је има за дру штво у 
це ли ни.

Ме ха ни зам ова квог, нај јед но став ни јег и нај о го ље ни јег ре стрик тив-
ног спо ра зу ма вр ло је јед но ста ван: кон ку рен ти се до го во ре о це ни 
ко ја је јед на ка мо но пол ској це ни, до го во ре се о од го ва ра ју ћој ко ли-
чи ни укуп не (тр жи шне) по ну де и ка ко се она де ли из ме ђу њих са мих, 
па он да сва ки од уче сни ка та квог до го во ра при сва ја мо но пол ски 
про фит про пор ци о нал но свом оби му про из вод ње. По сто ји још је дан 
прак ти чан на чин за ову вр сту си му ла ци је мо но по ла. То је ди рект но 
од ре ђи ва ње оби ма про из вод ње (оног ко ји од го ва ра мо но пол ској 
це ни), од но сно од ре ђи ва ње про дај не кво те за сва ког про из во ђа-
ча, при че му је та кво та не ми нов но ма ња од оног из но са ко ји би тај 
про из во ђач про из во дио у усло ви ма сло бод не кон ку рен ци је на тр жи-
шту. На тај на чин се огра ни ча ва укуп на, тр жи шна по ну да, што услед 
по сто ја ња це нов не ела стич но сти тра жње (по ја ве да са ра стом це на 
опа да ко ли чи на тра же не ро бе), не ми нов но до во ди до уве ћа ња це-
не, омо гу ћа ва фор ми ра ње мо но пол ског про фи та. Ко нач но, уче сни ци 
ре стрик тив ног спо ра зу ма мо гу да се до го во ре и о по де ли тр жи шта. 
Уме сто да на це лом тр жи шту кон ку ри шу јед ни дру ги ма, по де лом тр-
жи шта сва ко од њих по ста је мо но по ли ста на оном де лу тр жи шта ко ји 
му је ова квом по де лом до де љен. По себ на вр ста ре стрик тив ног спо-
ра зу ма је из и гра ва ње свр хе јав ног над ме та ња (аук ци је или тен де ра), 
та ко што се до го во ром кон ку ре на та од ре ђу је ко по бе ђу је на та квом 
над ме та њу и под ко јим усло ви ма (ко јој по ну ђе ној це ни), бу ду ћи да 
сви оста ли пре у зи ма ју оба ве зу да по ну де не по вољ ни је усло ве за 
оно га ко спро во ди јав но над ме та ње.
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Рестриктивни споразуми

Ре стрик тив ни спо ра зум ко јим се на ве де ним ме ха ни зми ма прак тич-
но ус по ста вља мо но пол, ма кар са мо на де лу тр жи шта, мо же да бу де 
из ри чит спо ра зум кон ку ре на та, онај ко ји је на стао у ди рект ној и отво-
ре ној ко му ни ка ци ји две стра не. Еко ном ска те о ри ја ова кву си ту а ци ју 
на зи ва до слу хом, а ор га ни за ци о ни об лик тог до слу ха на зи ва кар те-
лом. Из ри чит спо ра зум је не спо ран као кр ше ње пра ва кон ку рен ци је 
– по треб но је са мо от кри ти да по сто ји, а он да је ла ко до ка за ти на ве-
де но кр ше ње за ко на. На су прот ова квом ре стрик тив ном спо ра зу му, 
за кон о за шти ти кон ку рен ци је по зна је и ка те го ри ју пре ћут ног спо-
ра зу ма (при кри ве ни до слух) и уса гла ше не прак се, што је, на че лно 
по сма тра но, те же до ка за ти од из ри чи тог спо ра зу ма. Суд ска прак са 
зе ма ља ко је има ју ви ше де це ниј ско ис ку ство у при ме ни ова квих од-
ре да ба за ко на да је не ке смер ни це у овом по гле ду, али је из ве сно да 
ка жњи вост при кри ве ног до слу ха, од но сно уса гла ше не прак се ства-
ра до дат ну не из ве сност при вред ним су бјек ти ма. 

За др жи мо се, не ко вре ме, на кар те лу. Не га тив ни ефек ти кар те ла на 
дру штве но бла го ста ње исти су као и не га тив ни ефек ти мо но по ла – у 
по гле ду еко ном ске не е фи ка сно сти са вр ше ни кар тел (онај ко ји об у-
хва та све уче сни ке на јед ном тр жи шту) исто ве тан је мо но по лу, али 
за раз ли ку од мо но по ла ко ји на ста је на ино ва ци ја ма (без об зи ра на 
то да ли су за шти ће не па тен том или не), кар тел не ства ра ди на мич ку 
ефи ка сност, тј. не ма ни ка кве по зи тив не ефек те. Сто га се пред оне 
ко ји од лу чу ју о по ли ти ци за шти те кон ку рен ци је по ста вља пи та ње: 
ка ко оне мо гу ћи ти кар тел? Уко ли ко не мо же да се спре чи ње го во на-
ста ја ње, да ли бар не што мо же да се учи ни на пла ну ње го ве одр жи во-
сти, од но сно шта мо же да се учи ни да се кар тел што пре сам уру ши? 

Од го во ри на ова пи та ња, ко ји тре ба да пред ста вља ју осно ву за фор-
му ли са ње оног де ла по ли ти ке за шти те кон ку рен ци је ко ја се ба ви 
кар те ли ма, за сни ва ју се на од го во ру на сле де ће пи та ње: ко ји су то 
пред у сло ви по треб ни за фор ми ра ње и одр жа ва ње кар те ла? Пр ви 
пред у слов те вр сте од но си се на мо гућ ност при сва ја ња мо но пол ског 
про фи та. Бу ду ћи да кар тел пред ста вља си му ла ци ју мо но по ла („мо-
но пол“ са ви ше за ве ре ни ка), ово пи та ње мо же да се ре фор му ли ше 
у сле де ће: да ли на од ре ђе ном тр жи шту мо но пол уоп ште мо же да 
на ста не и да се одр жи? 

Пр ви пред у слов за на ста ја ње, од но сно оп ста ја ње мо но по ла је сте по-
сто ја ње ба ри је ра ула ску. Уко ли ко та кве ба ри је ре не по сто је, са ма чи-
ње ни ца да по сто ји мо но пол ски про фит, онај про фит ко ји је ве ћи од про-
фи та ко ји се мо же оства ри ти у оста лим гра на ма (они ма у ко ји ма вла да 
кон ку рен ци ја), до ве шће до то га да ће у ту гра ну, од но сно на то тр жи ште 
ула зи ти но ви кон ку рен ти, па ће не ста ти и мо но пол и мо но пол ски про-
фит – тр жи ште ће се вра ти ти у усло ве кон ку рен ци је. Због то га по ли ти ка 
за шти те кон ку рен ци је па жњу тре ба да обра ти на оне при вред не гра не 
у ко ји ма по сто је ве ли ке ба ри је ре ула ску, без об зи ра на то да ли се ра ди 
о прав ним (ад ми ни стра тив ним) или еко ном ским (фак тич ким) ба ри је-
ра ма ула ску. Уко ли ко та кве ба ри је ре не по сто је, не по сто ји ни основ ни 
пред у слов за ус по ста вља ње, од но сно одр жа ва ње мо но по ла, па ти ме не 
по сто ји ни основ ни пред у слов за на ста нак и оп ста нак кар те ла.

Прав не ба ри је ре ула ску по сле ди ца су раз ли чи тих др жав них по ли ти ка ко-
ји ма се по сти жу или бар тре ба да се по стиг ну ра зно род ни ци ље ви. На и-
ме, они ко ји фор му ли шу те по ли ти ке (пре све га за ко но дав на власт) ве о ма 
че сто за бо ра вља ју на њи хо ве по сле ди це на кон ку рен ци ју у по сма тра ним 
де лат но сти ма. Ве ли ки број мо но по ла, од но сно кар те ла ство ри ле су, фор-
ми ра њем прав них ба ри је ра ула ску, упра во др жав не по ли ти ке.

Еко ном ске ба ри је ре ула ску за сни ва ју се на тех но ло шким огра ни че-
њи ма у нај ши рем сми слу ре чи. То не зна чи да се ра ди о не кој ви со-
кој тех но ло ги ји, то са мо зна чи да по сто је од ре ђе не ба ри је ре ко је не 
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мо гу да се про ме не ад ми ни стра тив но, ти ме што се про ме ни не ки 
про пис, од но сно не ка др жав на по ли ти ка. На при мер, еко ном ску ба-
ри је ру пред ста вља ви со ко уче шће тран спорт них тро шко ва у укуп ним 
тро шко ви ма у не ким гра на ма, по пут це мент не ин ду стри је. То зна чи 
да, на при мер, увоз ова квог про из во да, на чел но по сма тра но, ни је 
ис пла тив, бу ду ћи да до ма ћи про из во ђа чи сно се ма ње тран спорт не 
тро шко ве, па сто га мо гу да по ну де ни жу це ну и, на тај на чин, „из ба-
це“ из кон ку рен ци је уво зни це мент. На рав но, тех но ло шки на пре дак 
до во ди до то га да се ме ња ју еко ном ске ба ри је ре ула ску. На при мер, 
ба ри је ре ула ску у те ле фо ни ју пре не ко ли ко де це ни ја би ле су ве ли ке, 
бу ду ћи да је би ло по треб но да се по ло жи це ла мре жна ин фра струк ту-
ра и да се обез бе ди тзв. „ин тер ко нек ци ја“, тј. да сви ко ри сни ци јед не 
мре же мо гу обо стра но да ко му ни ци ра ју са свим ко ри сни ци ма дру ге 
мре же. Уво ђе ње бе жич них те ле ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја (уз од-
го ва ра ју ће др жав но ре гу ли са ње пи та ња ин тер ко нек ци је) укло ни ло 
је ту ба ри је ру ула ску, та ко да се да нас ме ђу соб но над ме ћу опе ра то ри 
ко ји ко ри сте бе жич ну и жич ну тех но ло ги ју.

По себ ну вр сту ба ри је ра ула ску чи не тзв. ире вер зи бил ни тро шко ви 
– они тро шко ви ко ји се не мо гу на до ме сти ти уко ли ко се пре ста не 
са оба вља њем од ре ђе не де лат но сти. Ве ли ка ин фра струк тур на мре-
жа, на при мер, фик сна те ле фон ска мре жа, уко ли ко опе ра тор услед 
ло ших ре зул та та по сло ва ња на пу сти гра ну, од но сно оба вља ње ове 
де лат но сти, не ма ал тер на тив ну на ме ну, не мо же се ни коме про да-
ти, што зна чи да је ин ве сти тор, од но сно онај ко ји је том ин ве сти ци-
јом ушао у гра ну на гу бит ку. Бу ду ћи да се по слов не од лу ке до но се са 
по гле дом у бу дућ ност и да пред у зет ни ци узи ма ју у об зир овај сце-
на рио, са ма чи ње ни ца да по сто је ве ли ки ире вер зи бил ни тро шко ви 
од вра ћа ин ве сти то ре од ула ска у гра ну, што зна чи да ти тро шко ви 
пред ста вља ју ба ри је ру ула ску. Ире вер зи бил ни тро шко ви су да ле ко 
ра ши ре ни ји не го што се то на пр ви по глед чи ни. Не од но се се са мо 
на ин фра струк тур не гра не или, на при мер, ру дар ство (са мо ко па ње 
руд ни ка је ин ве сти ци ја ко ја се не мо же „по вра ти ти“ ка да се руд ник 
за тво ри), већ на мно ге дру ге гра не. Ула га ње у ре клам ну кам па њу за 
про мо ци ју и тр жи шно „по зи ци о ни ра ње“ јед ног про из во да пред ста-
вља ире вер зи бил ни тро шак. Уко ли ко се на пу сти гра на, та ин ве сти-
ци ја се не мо же „по вра ти ти“. 

Сле де ће ре ле вант но пи та ње са ста но ви шта ус по ста вља ња мо но по ла 
је оно о по сто ја њу до вољ но бли ских суп сти ту та про из во ду чи је тр жи-
ште мо же да бу де кан ди дат за мо но по ли за ци ју. На рав но, без ве ли-
ких до ка за се мо же при хва ти ти на лаз да по сто ја ње до вољ но бли ских 
суп сти ту та оне мо гу ћа ва ства ра ње мо но по ла, од но сно мо но пол ско 
по на ша ње. На и ме, уко ли ко, услед мо но пол ског по на ша ња, по ра сте 
це на јед ног про из во да, по тро ша чи ће се, бу ду ћи да до ла зи до ра ста 
ње го ве ре ла тив не це не, пре о ри јен ти са ти на по тро шњу дру гог про-
из во да, ње го вог бли ског суп сти ту та, што зна чи да ће мо но по ли ста 
оста ти не са мо без мо но пол ског про фи та, не го му се мо же до го ди ти 
да не по кри ва сво је тро шко ве, од но сно да по слу је са гу бит ком. Због 
то га је при ну ђен да обо ри це ну свог про из во да на по чет ни ни во, што 
зна чи да мо но пол ско по на ша ње, јед но став но, ни је одр жи во. 

Шта су при ме ри бли ских суп сти ту та? Има их мно го: то су ле то ва ња 
на мо ру и на пла ни ни, пу тер и мар га рин, гре ја ње да љин ско, гре ја-
ње на гас и гре ја ње на стру ју (усло вље но, на рав но, по ли ти ком це на), 
то су раз ли чи ти ви до ви са о бра ћа ја, друм ски, же ле знич ки, ави он ски 
итд. Ин тер нет и те ле ви зи ја све ви ше по ста ју суп сти ту ти па ин тер нет 
ве за мо же да се оства ри ко ри шће њем ал тер на тив них на чи на, од-
но сно бли ских суп сти ту та: ка блов ски ин тер нет, бе жич ни ин тер нет, 
ADSL итд. Вр ло је ве ро ват но да ће бу ран тех но ло шки на пре дак у овој 
обла сти ве о ма бр зо да до не се и но ва тех нич ка ре ше ња, од но сно но-
ве суп сти ту те. Да кле, по сто ји оби ље ре ла тив но бли ских суп сти ту та, 
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та ко да чи ње ни ца да по сто ји мо но пол у слу ча ју про из во да ко ји има 
до вољ но бли ске суп сти ту те ни је до во љан услов за мо но пол ско по-
на ша ње – бу ду ћи да кон ку рен ци ја из ме ђу суп сти ту та ипак по сто ји. 
У са о бра ћа ју се, на при мер, ова вр ста кон ку рен ци је на зи ва ин тер-
мо дал ном кон ку рен ци јом. За ње но функ ци о ни са ње кључ но је да се 
ума ње тро шко ви пре ла ска са јед ног про из во да на дру ги. Што су ма-
њи ти тро шко ви, то су суп сти ту ти бли жи.

То се мо же раз мо три ти на при ме ру ави он ског пре во за из ме ђу два 
гра да: Бе о гра да и Франк фур та, на при мер. По сто је два про из во да, у 
овом слу ча ју услу ге ко је су бли ски суп сти ту ти, јед но је лет до ма ћом 
ком па ни јом, а дру го је лет Luft han som. Пут ни ци ко ји има ју Luft han sin 
fre qu ent fli er про грам и на осно ву то га сти чу од ре ђе не по год но сти 
(бес плат не ле то ве), има ће тро шко ве пре ла ска на Jat Air ways. Ави он-
ске ком па ни је су и уве ле про гра ме ло јал но сти ку па ца ка ко би уве-
ћа ле тро шко ве пре ла ска на бли ски суп сти тут – лет не ке дру ге, кон-
ку рент ске ком па ни је. Нај ве ће по год но сти са ста но ви шта ума ње ња 
тро шко ва пре ла ска са јед ног про из во да на дру ги ства ра тех нич ка 
стан дар ди за ци ја про из во да, што зна чи да су про из во ди свих про из-
во ђа ча ме ђу соб но за мен љи ви. Сви ра чу на ри, на при мер, има ју исти 
фор мат пе ри фе риј ских уре ђа ја, та ко да пре ла зак са јед ног на дру ги 
ра чу нар не зна чи да ће се из гу би ти мо гућ ност ко ри шће ња пе ри фе-
риј ских уре ђа ја ко је ко ри сник већ по се ду је. Због то га је Dell ве о ма 
бли зак суп сти тут HP-у – ла ко се пре ла зи са јед ног на дру ги, из ме ђу 
оста лог и због то га што има ју исти USB при кљу чак. 

Да кле, уко ли ко по сто ји мо гућ ност да се ус по ста ви мо но пол, од но сно 
мо но пол ско по на ша ње, по сто ји мо гућ ност и да се фор ми ра кар тел. 
Мо гућ ност мо но пол ског по на ша ња, ме ђу тим, пред ста вља по тре бан, 
али не и до во љан услов да би се кар тел ус по ста вио, од но сно до вољ-
но ду го одр жао. Не ко ли ко основ них ка рак те ри сти ка кар те ла је од 
кључ не ва жно сти да би се до би ли од го во ри у по гле ду до вољ них усло-
ва за њи хо во на ста ја ње и оп ста ја ње. Те ка рак те ри сти ке де лу ју и на 
јед но и на дру го – јед но став но, по слов ни љу ди не же ле да се упу шта ју 
у не што што не ма шан се да се одр жи. 

Пр ва ка рак те ри сти ка је сте да сва ки уче сник кар те ла, од но сно ре-
стрик тив ног спо ра зу ма ове вр сте, има под сти цај да из и гра тај спо ра-
зум. Ра ди се о ве о ма јед но став ном под сти ца ју. Кар тел пред ви ђа да 
сва ки ње гов уче сник мо ра да огра ни чи обим сво је про из вод ње. Би ло 
ди рект но или ин ди рект но, увек се ус по ста вља ју кво те за про из вод-
њу, од но сно про да ју. Уко ли ко не ма та квог огра ни че ња по ну де, не ма 
ни си му ла ци је мо но по ла, од но сно не ма ни уве ћа ња це не. У та квим 
усло ви ма, је дан уче сник кар те ла мо же, уко ли ко уве ћа сво ју про да ју, 
да уве ћа и свој про фит на ра чун свих дру гих уче сни ка. На и ме, уко ли ко 
са мо ма ло обо ри про дај ну це ну ис под мо но пол ске, он мо же да при-
ву че прак тич но це ло куп ну тра жњу и да ис ти сне све оста ле кон ку рен-
те, од но сно парт не ре у до слу ху. Да кле, сва ки уче сник кар те ла има 
ве о ма сна жан под сти цај да га из и гра и да на тај на чин мак си ми зу је 
свој про фит – уко ли ко до ђе до из и гра ва ња кар те ла, до ла зи до ње-
го вог рас па да ња. Да кле, што је ве ћа мо гућ ност за из и гра ва ње кар-
те ла, ма ња је ње го ва одр жи вост – кар те ли ни су ста ме не струк ту ре, 
већ их пот ко па ва ју њи хо ви уче сни ци. Два кључ на чи ни о ца од ре ђу ју 
ко ли ка је мо гућ ност за из и гра ва ње кар те ла: то су ла ко ћа от кри ва ња 
тог из и гра ва ња и мо гућ ност да се ка зни онај ко ји је из и грао кар тел. 
От кри ва ње из и гра ва ња кар те ла ни је са мо се би свр ха – ње го ва свр ха 
ле жи у ка жња ва њу оних ко ји су из и гра ли сво је парт не ре у до слу ху, 
а то је мо ти ви са но и осве том и пре вен ци јом, ка ко би се спре чи ло 
не ко бу ду ће из и гра ва ње. Уоби ча је на ка зна за из и гра ва ње кар те ла 
је рат це на, до ко га до ла зи са рас па дом кар те ла, чи ме се онај ко ји је 
из и грао кар тел гу ра у фи нан сиј ске гу бит ке и мо гућ сте чај, од но сно 
ли кви да ци ју.
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Дру га ка рак те ри сти ка кар те ла је сте да је тај спо ра зум за ко ном за-
бра њен. Из те чи ње ни це про из ла зи не ко ли ко по сле ди ца. Пр во, овај 
спо ра зум је прав но ни штав, што зна чи да уко ли ко не ко од уче сни ка 
кар те ла не ис пу ња ва сво је уго вор не оба ве зе, оста ли уче сни ци не мо-
гу од су да да зах те ва ју да за шти ти пра ва ко ја из ње га то бож про из-
ла зе, да „из и гра ним“ чла но ви ма кар те ла суд до су ди „ште ту“ ко ју су 
пре тр пе ли или на ко ји дру ги на чин учи ни да ова кав спо ра зум про из-
во ди ефек те. Сто га са ми уче сни ци кар те ла мо ра ју да во де ра чу на о 
овим ства ри ма, а од др жа ве у то ме не мо гу оче ки ва ти по моћ. Дру го, 
бу ду ћи да је овај спо ра зум за ко ном за бра њен, за ње га је пред ви ђе на 
ка зна. То мо же да бу де нов ча на ка зна ко ју из ри че над ле жно др жав-
но те ло, ко ју мо же да пра ти од ште та сви ма они ма ко ји су пре тр пе ли 
ште ту од ова квог спо ра зу ма (по сле ди ца пар нич ног по ступ ка ко ји по-
кре ћу оште ће ни), а у мно гим зе мља ма (по пут САД) ка зна мо же да 
бу де и ка зна за тво ром за „од го вор на ли ца“. Бу ду ћи да је за ова кав 
спо ра зум за пре ће на ка зна, ра ци о нал но по на ша ње (по тен ци јал них) 
уче сни ка тог спо ра зу ма је да при ли ком по слов не кал ку ла ци је да ли 
да се уђе у кар тел узму у об зир тро шко ве ко је до но си та ка зна. При 
то ме, њи хо во ра ци о нал но по на ша ње за сни ва се на то ме да се не узи-
ма у об зир из нос за пре ће не ка зне, већ ис кљу чи во оче ки ва на вред-
ност ка зне, тј. за пре ће на ка зна ко ри го ва на ве ро ват но ћом ње не при-
ме не, што у ве ли кој ме ри за ви си од ве ро ват но ће от кри ва ња кр ше ња 
за ко на, у овом слу ча ју от кри ва ња кар те ла. 

Има ју ћи све ово у ви ду, по ста вља се пи та ње ко ји су то усло ви ко ји 
по го ду ју на стан ку и оп стан ку кар те ла. Пр ви услов те вр сте је ма ли 
број кон ку ре на та: не са мо да се кар тел лак ше ус по ста ви, бу ду ћи да 
су ре ла тив но ма ли тро шко ви (тај ног) пре го ва ра ња, не го се лак ше и 
одр жи, бу ду ћи да се ума њу ју тро шко ви над зо ра по на ша ња оста лих 
уче сни ка у кар те лу – ма ње ко шта да се над гле да по на ша ње пет, не-
го пет сто ти на кон ку ре на та. Уз то је за успех кар те ла још ва жно и то 
да ли су кон ку рен ти си ме трич ни, од но сно да ли су при бли жно исте 
ве ли чи не и сна ге. Уко ли ко по сто ји је дан ве ли ки уче сник кар те ла, он 
ће би ти у при ли ци да ра том це на ка зни оста ле, ре ла тив но ма ле уче-
сни ке, а сам ће да бу де при лич но от по ран на рат це на ко ји дру ги мо гу 
да му на мет ну као од ма зду за ње го во по на ша ње, па сто га ка зна те 
вр сте не ће има ти пре вен тив но деј ство на ње го во по на ша ње.

Ве ли ка фре квен ци ја на бав ки оног про из во да чи је је тр жи ште кар-
те ли са но (на су прот јед но крат ној на бав ци – ави о ни се, на при мер, 
ку пу ју јед ном у де сет го ди на), ре гу лар ност тих на бав ки, хо мо ге ност 
про из во да, ко ја зна чи ла ку упо ре ди вост свих је ди ни ца про из во да 
ко је се ну де на тр жи шту, за јед нич ки ди стри бу тер про из во да, све то 
олак ша ва от кри ва ње из и гра ва ња кар те ла. Та ко ђе, по сто ја ње кла у-
зу ле нај по вла шће ни је на ци је (не од но си се са мо на зе мље, већ на 
све при вред не су бјек те) што озна ча ва да про да вац га ран ту је куп цу 
исте усло ве под ко ји ма тре ти ра и дру ге куп це, као и кла у зу ле рав на-
ња са кон ку рен ци јом, што озна ча ва да уко ли ко је дан од про да ва ца 
про да про из вод по за куп ца бо љој це ни и про да вац огра ни чен овом 
кла у зу лом мо ра да се при ла го ди тој це ни, олак ша ва ју от кри ва ње из-
и гра ва ња кар те ла, па ти ме по спе шу ју ње гов на ста нак и одр жа ва ње. 
По ред то га, по сто ја ње уза јам ног вла сни штва (уко ли ко је је дан уче-
сник кар те ла ма њин ски вла сник дру гих уче сни ка) пред ста вља фак-
тор ко ји ума њу је мо гућ ност да до ђе до из и гра ва ња кар те ла, бу ду ћи 
да то ни је у ин те ре су уче сни ка овог ре стрик тив ног спо ра зу ма. 

На су прот то ме, по сто ја ње ви шка ка па ци те та кон ку ре на та, као и по-
сто ја ње ве ли ких за ли ха у од но су на обим про да је, озна ча ва ју спо-
соб ност да се из и гра кар тел, од но сно поспешују та кво из и гра ва ње. 
По слов на удру же ња пред у зе ћа из исте гра не пред ста вља ју зго дан 
ме ха ни зам за ме ђу соб ну ко му ни ка ци ју и раз ме ну ин фор ма ци ја бит-
них за ус по ста вља ње кар те ла, а на ро чи то за ње го во одр жа ва ње, 
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од но сно за от кри ва ње ње го вог из и гра ва ња. То, на рав но, не зна чи 
да по слов на удру же ња, ко ја оба вља ју чи тав низ по сло ва ко ји ма се 
уве ћа ва еко ном ска ефи ка сност (по пут оних по сло ва на по бољ ша њу 
по слов не кли ме), тре ба за бра ни ти. Оно што је бит но је сте то да се 
у од ре ђе ним си ту а ци ја ма обра ти па жња на то да ли се та удру же ња 
ко ри сте као ме ха ни зам ко јим се олак ша ва ус по ста вља ње и над зор 
кар те ла. Ко нач но, по ста вља се пи та ње да ли уче сни ци у кар те лу, 
осим ра та це на, има ју још не ку мо гућ ност да ка зне не по слу шне. На-
си ље је мо гућ ност ко ју ко ри сте кри ми нал ни кар те ли, они спо ра зу ми 
где је ван за ко на не са мо спо ра зум, не го и де лат но сти ко јом се ба ве 
они ко ји су скло пи ли тај по сао. Због то га, кри ми нал ни кар те ли, по-
пут оних ко ји по сто је у про из вод њи нар ко ти ка, има ју ду го веч ност као 
ма ло ко ји дру ги. 

Упра во се у овим еле мен ти ма кри је осно ва за др жав ну по ли ти ку пре-
ма кар те ли ма, од но сно сред стви ма те по ли ти ке. Осно ва те по ли ти-
ке тре ба да бу де оте жа ва ње њи хо вог фор ми ра ња, од но сно ума ње ње 
ве ро ват но ће њи хо вог одр жа ва ња, ти ме што се оте жа ва по сти за ње и 
јед ног и дру гог ци ља. Је дан од кључ них еле ме на та те по ли ти ке је сте 
ус по ста вља ње ве ро до стој не прет ње др жа ве да ће кар тел би ти от кри-
вен, а ње го ви уче сни ци ка жње ни. 

Ка ква тре ба да бу де ка зна? Мно ги ин си сти ра ју на што стро жим ка-
зна ма, сма тра ју ћи да ће та ква ка зне на по ли ти ка да од вра ти по тен ци-
јал не кан ди да те за кар тел, па са мим тим да оне мо гу ћи фор ми ра ње 
кар те ла. Про блем је ме ђу тим, у то ме што по тен ци јал ни кан ди да ти 
про це њу ју не са мо те жи ну ка зне, већ и ве ро ват но ћу да је сно се, од-
но сно ве ро ват но ћу да она бу де из вр ше на. Уко ли ко је ве ро ват но ћа да 
кар тел бу де от кри вен и да ка зна за кар тел бу де из вр ше на ма ња од, 
на при мер, пет од сто и нај стро жа ка зне на по ли ти ка не ће да ти прак-
тич но ни ка кве ре зул та те. 

Сто га је по треб но да се те ла ко ја се ба ве за шти том кон ку рен ци је 
усред сре де на уве ћа ње ве ро ват но ће от кри ва ња кар те ла, од но сно 
при ба вља ња до ка за ко ји ће омо гу ћи ти да се из рек не ка зна. Нај јед-
но став ни ји на чин да се обез бе де ин фор ма ци је, од но сно до ка зи о 
по сто ја њу кар те ла је сте све до че ње не ког од ње го вих уче сни ка, а то 
ће се по сти ћи та ко што ће се омо гу ћи ти пот пу ни или де ли мич ни иму-
ни тет пред за ко ном за оне ко ји су сво јом са рад њом омо гу ћи ли да 
кар тел бу де от кри вен, а ње го ви уче сни ци ка жње ни. Сто га се по не кад 
пред ви ђа да онај ко ји при ја ви по сто ја ње кар те ла пре не го што се и 
по сум ња ло да кар тел по сто ји до би је пот пу ни иму ни тет, док уко ли ко 
не ко пру жи ин фор ма ци је, од но сно до ка зе о по сто ја њу кар те ла у си-
ту а ци ја ма у ко ји ма је већ за по че та ис тра га, до би ја де ли мич ни иму-
ни тет. Не са мо да се ова квим под сти ца ји ма уве ћа ва ве ро ват но ћа 
от кри ва ња кар те ла, од но сно ве ро ват но ћа ка жња ва ња ње го вих уче-
сни ка, већ се уве ћа ва и су рев њи вост из ме ђу по тен ци јал них уче сни ка 
кар те ла – не пра ви се кар тел ски спо ра зум са не ким на ко га сум ња те 
да би су тра све то мо гао да от кри је вла сти ма. Ова квом по ли ти ком 
иму ни те та се та ква сум ња са мо уве ћа ва, од но сно ума њу је се ве ро-
ват но ћа скла па ња кар тел ског спо ра зу ма. 

Са вре ме ни за ко ни о за шти ти кон ку рен ци је пред ви ђа ју мо гућ ност да 
над ле жно те ло оба ви не на ја вље ни уви ђај про сто ри ја (у жар го ну се 
ова ме ра на зи ва „пре па дом у зо ру“), пре све га да би се пре гле да ла 
по слов на до ку мен та ци ја, у ко јој се мо гу на ћи не ки од до ка за по сто ја-
ња ре стрик тив ног спо ра зу ма. Ти ме се, твр де за го вор ни ци ове ме ре, 
уве ћа ва ве ро ват но ћа ка жња ва ња уче сни ка кар те ла. Ипак, зна ју ћи да 
је кар тел за бра њен и ка жњив, а зна ју ћи и за мо гућ ност за не на ја-
вље ни уви ђај, ма ла је ве ро ват но ћа да ће уче сни ци ова квог ре стрик-
тив ног спо ра зу ма иза се бе оста вља ти до ку мен та ци ју ко јом ње го во 
по сто ја ње мо же да се до ка же на су ду.
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Но, за ни мљи во је ка ко се бра не они ко ји су ухва ће ни на де лу, без 
об зи ра на то да ли је по сту пак про тив њих тек за по чео или је већ 
при кра ју. У све ту, у оним зе мља ма у ко јима по сто ји ду га тра ди ци-
ја при ме не за ко на о за шти ти кон ку рен ци је, обич но се тру де да ми-
ни ми зу ју цео спо ра зум, од но сно ње го во зна че ње. На су прот то ме, у 
на шој зе мљи је уоби ча је но да се јав ност убе ђу је да је ус по ста вља ње 
кар те ла, у осно ви, у ин те ре су јав но сти, од но сно по тро ша ча. Због то-
га смо и не ко ли ко пу та чу ли да је до го вор о ми ни мал ној це ни из ме ђу 
кон ку ре на та био мо ти ви сан је ди но бри гом о ква ли те ту по ну де, од но-
сно о ква ли те ту оно га што ће по тро ша чи ку пи ти. До бро је уко ли ко се 
ова ква об ја шње ња пра те под сме хом – не са мо да га за слу жу ју, већ 
ће мо жда тај под смех усло ви ти да се пре ки не са ова ко нео збиљ ном 
ко му ни ка ци јом са јав но шћу. 

Кар тел пред ста вља хо ри зон тал ни спо ра зум – онај спо ра зум из ме-
ђу уче сни ка ко ји по слу ју на истом ни воу лан ца про из вод ње, од но сно 
про ме та. Дру гим ре чи ма, то је спо ра зум из ме ђу кон ку ре на та. Ме ђу-
тим, ни су сви хо ри зон тал ни спо ра зу ми кар те ли. По сто је хо ри зон тал-
ни спо ра зу ми ко ји ни на ко ји на чин не на ру ша ва ју кон ку рен ци ју. По-
сто је и хо ри зон тал ни спо ра зу ми ко ји је су ре стрик тив ни, од но сно ко-
ји на ру ша ва ју кон ку рен ци ју, ма кар на кра так рок, али ипак, на ро чи то 
на ду ги рок, ути чу на уве ћа ње еко ном ске ефи ка сно сти и дру штве ног 
бла го ста ња, па чак и на ду го роч но ја ча ње кон ку рен ци је. На при мер, 
уко ли ко се два про из во ђа ча спо ра зу ме ју да за јед нич ки раз ви ја ју но-
ви мо тор за њи хо ва во зи ла, то мо жда ума њу је кон ку рен ци ју из ме ђу 
та два про из во ђа ча, али омо гу ћа ва тех но ло шки на пре дак, бу ду ћи да 
се прет по ста вља да про из во ђа чи са мо, због еко но ми је оби ма, ни-
су мо гли да раз ви ју но ве мо то ре. То, на ду ги рок, зна чи по ве ћа ње 
еко ном ске ефи ка сно сти и ја ча ње кон ку рен ци је, бу ду ћи да но ви, са-
вре ме ни ји мо тор ства ра кон ку рент ски при ти сак на све оне ко ји ни су 
би ли об у хва ће ни овим ис тра жи ва њем и раз во јем.

Упра во због то га што по сто је хо ри зон тал ни спо ра зу ми ко ји – иако 
пред ста вља ју на ру ша ва ње кон ку рен ци је – ма кар на ду ги рок до во-
де до по ве ћа ња еко ном ске ефи ка сно сти, од но сно дру штве ног бла-
го ста ња, европ ски тип за ко на ко јим се шти ти кон ку рен ци ја по зна је 
ка те го ри ју из у зе ћа. На и ме, хо ри зон тал ни спо ра зу ми мо гу би ти из-
у зе ти, што зна чи да над ле жно др жав но те ло овим ја сно ста вља до 
зна ња да та кав спо ра зум ни је про тив за ко нит. Та кво из у зе ће ума њу је 
не из ве сност са ко јом се су о ча ва ју при вред ни су бјек ти. 

Про блем је, ме ђу тим, у то ме што је ова кво по је ди нач но из у зе ће зах-
тев но са ад ми ни стра тив ног ста но ви шта и што ње го во до би ја ње зах-
те ва ан га жо ва ње ре сур са, ка ко на стра ни оно га ко ји под но си зах тев 
за из у зе ће (уго вор не стра не), та ко и,  на ро чи то, оног ко ји тре ба да 
раз мо три тај спо ра зум, ње го ве ефек те на кон ку рен ци ју, еко ном ску 
ефи ка сност и дру штве но бла го ста ње и до не се од лу ку (ре ше ње, прав-
ним реч ни ком ис ка за но) ко јим се кон крет ни спо ра зум из у зи ма. За 
овај про блем по сто је три основ на ре ше ња. 

Пр во ре ше ње овог про бле ма пред ста вља ју тзв. ко лек тив на из у зе-
ћа, тј. она из у зе ћа ко ја се од но се на по је ди не вр сте хо ри зон тал них 
спо ра зу ма. Са мим тим, уче сни ци на тр жи шту ко ји уви ђа ју да њи хов 
спо ра зум спа да у оне спо ра зу ме ко ји су де фи ни са ни ко лек тив ним 
из у зе ћем, не тре ба, с јед не стра не, да пред у зи ма ју би ло ка кве ко ра-
ке на при ја вљи ва њу тог спо ра зу ма и та ко тро ше соп стве не ре сур се и 
ре сур се те ла за за шти ту кон ку рен ци је, а са дру ге стра не, не тре ба да 
бри ну да ли је њи хо во по сло ва ње у скла ду са за ко ном. 

Дру го ре ше ње је ре ла тив но но ви јег да ту ма – са мо вред но ва ње спо ра-
зу ма. У по тра зи за еко ном ском ефи ка сно шћу упо тре бе ад ми ни стра-
тив них ре сур са, европ ско пра во, од но сно пра во Европ ске уни је са да 
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је оти шло у дру гу крај ност и ста ви ло ефи ка сност ис пред прав не си-
гур ност: не ма ви ше зах те ва за по је ди нач но из у зе ће, већ је на са мим 
уче сни ци ма у спо ра зу му да про це не да ли њи хов уго вор „има ви ше 
плу се ва но ми ну са“ по дру штве но бла го ста ње. Ова кво са мо вред но-
ва ње пот пу но рас те ре ћу је ад ми ни стра ци ју, али уче сни ке на тр жи шту 
ста вља у не у го дан по ло жај, на ро чи то ако се ка сни је ис по ста ви да је 
ре зул тат тог са мо вред но ва ња био по гре шан и да им због то га пре-
ти ка зна. Сто га је за др жа на мо гућ ност да се у слу ча је ви ма за ко је 
не по сто ји пре се дан у пре ђа шњем исто ри ја ту спро во ђе ња про пи са 
о за шти ти кон ку рен ци је, од ад ми ни стра ци је за тра жи не фор мал на 
про це на до зво ље но сти та квог спо ра зу ма.

Тре ће ре ше ње овог про бле ма је сте да се уве де ка те го ри ја спо ра зу-
ма од ма лог зна ча ја. Ово мо же да се ура ди та ко што за кон о за шти ти 
кон ку рен ци је екс пли цит но де фи ни ше ко ји су то спо ра зу ми од ма лог 
зна ча ја (тзв. de mi ni mis кла у зу ла), та ко да сви при вред ни су бјек ти 
чи ји (ре стрик тив ни) спо ра зу ми спа да ју у ову ка те го ри ју мо гу да бу ду 
си гур ни да њи хо ви спо ра зу ми ни су за бра ње ни, од но сно да њи хо во 
по сло ва ње не пред ста вља кр ше ње за ко на. 

 На су прот хо ри зон тал ним, вер ти кал ни спо ра зу ми су они спо ра зу ми 
у ко ји ма уче сни ци у спо ра зу му по слу ју на раз ли чи том ни воу лан ца 
про из вод ње, од но сно про ме та – је дан не што ку пу је од дру гог. Је дан 
од уче сни ка спо ра зу ма се на ла зи уз вод но, тј. да ље од фи нал ног по-
тро ша ча (онај од ко га се ку пу је), а дру ги се на ла зи низ вод но, тј. бли-
же фи нал ном по тро ша чу (онај ко ји ку пу је). Уче сни ци вер ти кал ног 
спо ра зу ма ни су ди рект ни кон ку рен ти је дан дру гом, бу ду ћи да, очи-
то, по слу ју на раз ли чи тим тр жи шти ма. Због то га су вер ти кал ни спо-
ра зу ми да ле ко ма ње опа сни по кон ку рен ци ју не го хо ри зон тал ни, а 
чак и уко ли ко је су ре стрик тив ни (уко ли ко на ру ша ва ју кон ку рен ци ју), 
ве о ма че сто не ума њу ју еко ном ску ефи ка сност, од но сно дру штве но 
бла го ста ње. По сто је чак и оне еко ном ске шко ле ко је твр де да вер ти-
кал ни спо ра зу ми прак тич но не мо гу да бу ду ре стрик тив ни, од но сно 
да не мо гу да на ру ша ва ју кон ку рен ци ју.

Нај ве ћи број вер ти кал них ре стрик тив них спо ра зу ма од но си се на 
ре ла ци је из ме ђу про из во ђа ча и про дав ца (без об зи ра на то да ли 
се ра ди о про да ји на ве ли ко или ма ло). Је дан од нај ве ћих про бле ма 
про из во ђа ча ко ји са ми не про да ју сво је про из во де је ка ко на те ра-
ти про дав ца да уло жи мак си ма лан на пор у про да ју у осно ви ту ђег 
про из во да, од но сно ка ко ство ри ти под сти ца је про дав цу да сно си 
тро шко ве све га оно га што је по треб но за до бру про да ју: ре кла ма, ис-
тра жи ва ње тр жи шта, од го ва ра ју ћи ни во за ли ха спрем них за ис по ру-
ку, упо зна ва ње и обу ка ку па ца у ко ри шће њу про из во да, услу ге пост-
про да је итд. Про блем је у то ме што, уко ли ко све ове тро шко ве сно си 
је дан про да вац, оста ли про дав ци мо гу сло бод но да ужи ва ју по год-
но сти ко је су ство ри ли ови тро шко ви. Уко ли ко је про да вац А ре кла-
ми рао од ре ђе ни про из вод, ни ко не мо же да спре чи про дав ца Б да 
уве ћа про да ју тог истог про из во да иако ни је сно сио тро шко ве ре кла-
ми ра ња. Сход но то ме, ра ци о нал на стра те ги ја сва ког про дав ца је сте 
да че ка да онај дру ги по ну ди оне услу ге ко је су по треб не за бо љу про-
да ју – стра те ги ја „сле пог пут ни ка“. Ис ход те стра те ги је је ја сан – ни ко 
се, че ка ју ћи да то ура ди не ко дру ги, не ће ба ви ти свим оним ства ри ма 
ко је су по треб не ка ко би се про из во ди ефи ка сно про да ва ли. 

Због то га се и уво де раз ли чи та вер ти кал на огра ни че ња, за сно ва на 
на ре стрик тив ним спо ра зу ми ма. На при мер, кла у зу ле екс клу зив но-
сти, та ко да се на од ре ђе ном под руч ју овла шћу је са мо је дан про да-
вац да про да је од ре ђе ни про из вод (те ри то ри јал на екс клу зив ност) 
или да је дан про да вац мо же да про да је про из во де са мо јед ног про-
из во ђа ча, а не и ње го вих кон ку ре на та (екс клу зив но за сту па ње), или 
да се од ре ђе ни про дав ци ли ша ва ју мо гућ ности да про да ју од ре ђе ни 
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про из вод (се лек тив на ди стри бу ци ја) због то га што се про це њу је да 
ће угро зи ти ње го ву ре пу та ци ју. 

Дру гу вр сту вер ти кал них огра ни че ња чи не она ко ја се од но се на ма-
ло про дај ну це ну, при че му про из во ђач усло вља ва ис по ру ку сво је ро-
бе за ма ло про да ју од ре ђе ном це ном ко ју ће про да вац на пла ћи ва ти 
куп ци ма. Та ко ђе, у оста ле вр сте це нов них вер ти кал них огра ни че ња, 
од но сно вер ти кал них ре стрик тив них спо ра зу ма спа да ју и они о не-
ли не ар ним це на ма ро бе ко ју пла ћа ју про дав ци, по пу сти ма на ко ли-
чи ну, а по себ ну вр сту чи не огра ни че ња у по гле ду ми ни мал не или 
мак си мал не ис по ру че не ко ли чи не. 

Ве ли ка ве ћи на ова квих вер ти кал них спо ра зу ма за и ста на ру ша ва, од-
но сно мо же да на ру ши кон ку рен ци ју из ме ђу про да ва ца. Ме ђу тим, са 
ста но ви шта еко ном ске ефи ка сно сти, од но сно дру штве ног бла го ста-
ња, кон ку рен ци ја из ме ђу про да ва ца ко ји про да ју исти про из вод (тзв. 
кон ку рен ци ја уну тар роб них ма рки – in tra brand com pe ti tion) ни је од 
ве ли ког зна ча ја. Да ле ко је зна чај ни ја кон ку рен ци ја из ме ђу про из во-
ђа ча раз ли чи тих производа (тзв. кон ку рен ци ја из ме ђу роб них ма рки 
– ine tr brand com pe ti tion), бу ду ћи да то над ме та ње ства ра под сти ца је 
за при вред ни на пре дак. Да ле ко је бит ни је да по сто ји сна жна кон ку-
рен ци ја из ме ђу Фор да, То јо те, Пе жоа и Фол ксва ге на, не го из ме ђу 
ди ле ра би ло ко је од тих ма рки. 

Ипак, тре ба има ти у ви ду да не ки вер ти кал ни ре стрик тив ни спо ра зу-
ми мо гу да бу ду мо ти ви са ни ели ми ни са њем кон ку ре на та, па би у слу-
ча ју њи хо вог успе ха би ла на ру ше на и кон ку рен ци ја, од но сно ума њен 
кон ку рент ски при ти сак као из вор при вред ног на прет ка. Због то га је 
ја сно да ни ти је дан вер ти кал ни ре стрик тив ни спо ра зум не мо же као 
та кав да се про гла си за по же љан, онај ко ји уве ћа ва еко ном ску ефи-
ка сност, или не по же љан, онај ко ји је ума њу је. Сход но то ме, ни ти је-
дан од тих спо ра зу ма не тре ба да бу де про гла шен сам по се би (per se) 
за за бра њен, већ сва ки тре ба те ме љи то раз мо три ти. Про блем ле жи 
у то ме што по сто ји не ве ро ват но ве ли ки број вер ти кал них спо ра зу-
ма ко је би, сход но овом при сту пу, би ло по треб но пре и спи та ти. Због 
то га са вре ме на еко ном ска те о ри ја по ли ти ке за шти те кон ку рен ци је 
по ста вља ја сну смер ни цу: они вер ти кал ни спо ра зу ми при ко ји ма ни-
ко од спо ра зум них стра на не ма тр жи шну моћ, од но сно не ма до ми-
нан тан по ло жај на тр жи шту, не тре ба да бу ду пред мет ин те ре со ва ња 
те ла за за шти ту кон ку рен ци је.

Овим пре ла зи мо на сле де ћу бит ну ка те го ри ју по ли ти ке за шти те кон-
ку рен ци је: до ми нан тан по ло жај на тр жи шту и ње го ву зло у по тре бу.
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Доминантан положај и његова злоупотреба

3.Доминантанположаји
његовазлоупотреба

На ста вља мо наш по ход кроз бо гат ство иде ја ка ко из бе ћи кон ку рен-
ци ју и ка ко во ди ти „ми ран жи вот“. Прет ход но по гла вље је по ка за ло 
ка ко се ре стрик тив ним спо ра зу ми ма, пре све га оним хо ри зон тал-
ним, мо же, ма кар на не ко вре ме, из бе ћи кон ку рент ски при ти сак. Да-
ле ко је бо ље, са ста но ви шта оног ко ји же ли да из бег не кон ку рен ци ју, 
да ус по ста ви мо но пол – он да је он је дан и је ди ни. Не ма кон ку ре на та, 
па не ма ни кон ку рен ци је. А већ смо у пр вом по гла вљу раз мо три ли 
ка кве су по сле ди це мо но по ла (ко ји омо гу ћа ва мо но пол ски про фит и 
„ми ран жи вот“) по дру штве но бла го ста ње. По на ша ње мо но по ли сте 
у прав ном реч ни ку се озна ча ва као зло у по тре ба мо но пол ског по ло-
жа ја и та зло у по тре ба је усред сре ђе на на куп це и њи хо ву екс пло а та-
ци ју, бу ду ћи да кон ку рен ти не по сто је. 

По ред у еко ном ској на у ци ја сно де фи ни са ног мо но пол ског по ло жа ја, 
пра во европ ских зе ма ља по зна је и ка те го ри ју до ми нант ног по ло жа ја. 
До ми нан тан по ло жај је си ту а ци ја у ко јој уче сник на тр жи шту, пре ма 
до ма ћем За ко ну о за шти ти кон ку рен ци је, „не ма кон ку рен ци ју или је 
кон ку рен ци ја бе зна чај на, од но сно ко ји има знат но бо љи по ло жај у од-
но су на кон ку рен те“. Ова ква де фи ни ци ја је за и ста ве о ма ши ро ка, па 
се у по моћ мо же по зва ти и Европ ски суд прав де ко ји је у јед ном од пр-
вих слу ча је ва ко је је раз ма трао у обла сти пра ва кон ку рен ци је (слу чај 
Hof fman-La Roc he, тр жи ште ви та мин ских пре па ра та) за кљу чио да се 
до ми нан тан по ло жај од но си на уче сни ке на тр жи шту „ко ји има ју та кву 
сна гу ко ја им омо гу ћа ва да пред у пре де де ло твор ну кон ку рен ци ју на 
тр жи шту ти ме што се би мо гу да при у ште да се по на ша ју у знат ној ме ри 
не за ви сно од кон ку ре на та, ку па ца и, ко нач но, по тро ша ча.“. 

Са да већ по чи њу да се са гле да ва ју про бле ми. Док је са вр ше но ја сно 
шта је то мо но пол (си ту а ци ја у ко јој на стра ни по ну де по сто ји са мо је-
дан при вред ни су бјект), оста је не ја сно шта је то до ми нан тан по ло жај. 
Ци ни ци би ре кли да је је ди но ја сно да мо но по ли ста има до ми нан тан 
по ло жај. Са вре ме на еко ном ска те о ри ја јед но став но не по зна је ка те-
го ри ју до ми нант ног по ло жа ја. Иако по сто је не ка те о риј ска ис тра жи-
ва ња на те му ова квог по ло жа ја пред у зе ћа, не по сто је је дин стве ни 
на ла зи о то ме шта је то до ми нан тан по ло жај и – што је још бит ни је 
– не по сто је је дин стве ни на ла зи о то ме ка ко ће се по на ша ти ком па-
ни ја ко ја има до ми нан тан по ло жај и ка кви ће би ти ефек ти тог по на-
ша ња на еко ном ску ефи ка сност и дру штве но бла го ста ње.

И за и ста, кључ но је пи та ње ка ко ће се по на ша ти онај ко ји има до ми-
нан тан по ло жај. На и ме, за кон о за шти ти кон ку рен ци је не за бра њу је 
до ми нан тан по ло жај као та кав, већ ис кљу чи во за бра њу је ње го ву зло-
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у по тре бу. Ова кво ре ше ње је ве о ма раз бо ри то. При вред ним су бјек ти-
ма тре ба омо гу ћи ти да ула га њи ма у ис тра жи ва ње и развој, у раз вој, 
по бољ ша њем свог про це са про из вод ње, уна пре ђе њем на сту па на 
тр жи шту и слич ним ак тив но сти ма, при ву ку што ви ше ку па ца, ели ми-
ни шу кон ку рен те ко ји су ма ње еко ном ски ефи ка сни и за у зму до ми-
нан тан по ло жај на тр жи шту. Уко ли ко би се то за бра ни ло, ели ми ни са-
ли би се кључ ни под сти ца ји за при вред ни на пре дак – прак тич но би 
се ели ми ни сао кон ку рент ски при ти сак као основ ни ме ха ни зам ко ји 
при вред не су бјек те и при вре ду у це ли ни те ра на пред. Упра во из тог 
раз ло га не по сто ји за кон у све ту ко ји за бра њу је мо но пол – ни је за-
бра ње но, од но сно ка жњи во да се бу де мо но по ли ста, ка жњи во је мо-
но пол ско по на ша ње, од но сно зло у по тре ба мо но пол ског по ло жа ја.

Шта спа да у зло у по тре бу до ми нант ног по ло жа ја? Јед на ствар ни је 
спор на при де фи ни са њу до ми нант ног по ло жа ја – то је онај по ло жај 
у ко ме пред у зе ће има знат ну тр жи шну моћ, то је она спо соб ност 
пред у зе ћа да соп стве ну про дај ну це ну одр жи из над соп стве них (гра-
нич них) тро шко ва. Тр жи шна моћ мо же да се ис ко ри сти на два на-
чи на. Је дан је да се њо ме екс пло а ти шу куп ци, од но сно по тро ша чи 
– тзв. екс пло а та тив на зло у по тре ба до ми нант ног по ло жа ја. Због то га 
европ ски за ко ни и по зна ју ка те го ри ју „не пра вич не це не“, ко ја не ма 
ни шта за јед нич ко са дру штве ном прав дом. Ваљ да због то га што мно-
ги сма тра ју да су не пра вич не це не оне ко је они са ми се би не мо гу да 
при у ште, по на че лу „не прав да је ка да ни сам оно ли ко бо гат ко ли ко то 
же лим да бу дем“, у по след ње вре ме све се ви ше упо тре бља ва из раз 
„пре ко мер не це не“. То би би ле оне це не ко ји ма се зло у по тре бом до-
ми нант ног по ло жа ја оства ру је од ре ђе ни мо но пол ски про фит, од но-
сно рен та. Ме ха ни зам је, твр де за го вор ни ци ова кве по ли ти ке, исти 
као и у слу ча ју мо но по ла. 

Две на по ме не. Пр во, чак да је и ме ха ни зам исти као у слу ча ју мо но по-
ла, за шта не по сто је до ка зи, еко ном ски про фит, од но сно рен та ко ју 
при сва ја уче сник ко ји има до ми нан тан по ло жај на тр жи шту сва ка ко 
је ма њи не го про фит ко ји при сва ја мо но по ли ста. Сто га је циљ сва ког 
ко има до ми нан тан по ло жај на тр жи шту да по ста не мо но по ли ста, бу-
ду ћи да му то он да омо гу ћа ва пра во мо но пол ско по на ша ње, од но сно 
мак си мал ни мо но пол ски про фит. Дру гим ре чи ма, ра ци о нал но по на-
ша ње при вред ног су бјек та ко ји има до ми нан тан по ло жај на тр жи шту 
ни је да екс пло а ти ше куп це, већ да тај по ло жај ис ко ри сти да из тр-
жи шне утак ми це ис кљу чи све пре о ста ле кон ку рен те, да ус по ста ви 
мо но пол, па тек да он да те ме љи то екс пло а ти ше куп це. 

 Дру го, за да так по ли ти ке за шти те кон ку рен ци је ни је да се ба ви кон-
тро лом це на, ни ти да кон тро ли ше („оба ра“) ин фла ци ју. За да так те 
по ли ти ке је сте да омо гу ћи да тр жи ште функ ци о ни ше на тај на чин да 
уче сни ци на тр жи шту осе ћа ју кон ку рент ски при ти сак. Ин тер вен ци ја 
на тр жи шту у окви ру спре ча ва ња зло у по тре бе до ми нант ног по ло жа-
ја пу тем на пла ћи ва ња „пре ко мер не це не“ ису ви ше под се ћа на кон-
тро лу це на, па се сто га ова вр ста зло у по тре бе у европ ским зе мља ма 
са ду го го ди шњом тра ди ци јом у при ме ни по ли ти ке за шти те кон ку рен-
ци је ве о ма рет ко при ме њу је. Аме рич ко за ко но дав ство не за бра њу је 
пре ко мер не це не, без об зи ра на то ка кав по ло жај на тр жи шту има 
не ки уче сник тр жи шне утак ми це. 

Дру га вр ста зло у по тре бе до ми нант ног по ло жа ја је да ле ко озбиљ ни-
ја – то су сва она чи ње ња уче сни ка на тр жи шту ко ји ма се до ми нан-
тан по ло жај ко ри сти („зло у по тре бља ва“) ка ко би ели ми ни сао кон-
ку рен те, „осна жио (соп стве ни) до ми нан тан по ло жај“, од но сно ка ко 
би се, ко нач но, ус по ста вио мо но пол. Ова ква зло у по тре ба се на зи ва 
екс клу зи о ном – усме ре на је на ис кљу че ње кон ку ре на та из тр жи шне 
утак ми це. У аме рич ком за ко но дав ству се ова кво по на ша ње на зи ва 
мо но по ли за ци јом. На рав но, ус по ста вља ње мо но по ла ни је са мо се-
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би циљ, већ се та да ства ра основ ни пред у слов за екс пло а та ци ју ку-
па ца, при сва ја ње мо но пол ског про фи та и „ми ран жи вот“. Ова вр ста 
зло у по тре бе има раз ли чи те по јав не об ли ке (пре да тор ско фор ми-
ра ње це на, це нов на дис кри ми на ци ја, ве за на тр го ви на итд.) о ко ји-
ма ће мо не што ка сни је, бу ду ћи да пре то га тре ба раз мо три ти не ке 
основ не пој мо ве ве за не за са мо по сто ја ње до ми нант ног по ло жа ја 
на тр жи шту.

До ми нан тан по ло жај се оства ру је на тзв. ре ле ван том тр жи шту. Шта 
је то ре ле вант но тр жи ште? То је оно тр жи ште на ко ме се осе ћа кон-
ку рен ци ја, од но сно уну тар ко га уче сни ци на тр жи шту осе ћа ју при ти-
сак дру гих кон ку ре на та (уко ли ко их има). Оно се де ли на ре ле вант но 
тр жи ште про из во да и ре ле вант но ге о граф ско тр жи ште. Ре ле вант но 
тр жи ште про из во да је оно ме сто на ко ме се су че ља ва ју про из во ди 
(до бра и услу ге) кон ку ре на та ко ји за куп це пред ста вља ју суп сти ту-
те, од но сно, ка ко ка же до ма ћи За кон, „ко је по тро ша чи и дру ги ко-
ри сни ци сма тра ју за мен љи вим у по гле ду њи хо вог свој ства, уоби ча-
је не на ме не и це не“. Ре ле вант но ге о граф ско тр жи ште пред ста вља 
фи зич ки про стор на ко ме се под слич ним усло ви ма су че ља ва ју про-
из во ди (до бра и услу ге) кон ку ре на та, од но сно, ка ко ка же до ма ћи За-
кон, „те ри то ри ју на ко јој уче сни ци на тр жи шту уче ству ју у по ну ди или 
по тра жњи и на ко јој по сто је исти или слич ни усло ви кон ку рен ци је, а 
ко ји се бит но раз ли ку ју од усло ва кон ку рен ци је на су сед ним те ри то-
ри ја ма.“ Без об зи ра на то што су тех нич ке де фи ни ци је ре ле вант ног 
тр жи шта ре ла тив но сло же не, увек тре ба во ди ти ра чу на да је то онај 
по јам уну тар ко га се осе ћа кон ку рент ски при ти сак, ка ко са ста но ви-
шта про из во да, та ко и са ста но ви шта про сто ра. Про из во ђач Fo cu sa 
(Форд) осе ћа кон ку рент ски при ти сак дру гих про из во ђа ча ко ји про-
из во де ауто мо бил ко ји је суп сти тут том мо де лу: Golf (Фол сква ген), 
Stil lo (Фи ат), 308 (Пе жо) итд., а не осе ћа ни ка кав кон ку рент ски при-
ти сак Лам бор ги ни ја ко ји је упра во на тр жи ште „из ба цио“ но ви мо-
дел. Јед но став но онај ку пац ко ји раз ми шља да ли да ку пи Focusа не 
раз ми шља о то ме да ли да уме сто Fo cu sa ку пи но ви мо дел Лам бор-
ги ни ја. Исто та ко, пе кар ко ји има рад њу у Ње го ше вој ули ци број 11 
у Бе о гра ду осе ћа кон ку рент ски при ти сак дру гих пе ка ра или рад њи 
ко је про да ју ме шо ви ту по тро шну ро бу (пре те жно пре храм бе ну), па 
ти ме и хлеб и пе ци во, ко је се на ла зе у не по сред ној бли зи ни ње го ве 
пе ка ре, а не осе ћа ни ка кав кон ку рент ски при ти сак но ве пе кар ске 
рад ње ко ја је упра во отво ре на у цен тру Кру шев ца. Онај ко ји ста ну је 
у Ње го ше вој ули ци број 5 јед но став но не раз ми шља о то ме да ма кар 
јед но ју тро скок не до Кру шев ца по хлеб и пе ци во. 

Бу ду ћи да се до ми нан тан по ло жај оства ру је на (са да об ја шње ном) 
ре ле вант ном тр жи шту, из ве сно је да пре не го што се при сту пи утвр-
ђи ва њу да ли не ки уче сник на тр жи шту има до ми нан тан по ло жај или 
не, мо ра да се утвр ди ко ли ко је ње го во тр жи ште, од но сно шта све 
спа да у ње го во ре ле вант но тр жи ште, ка ко са ста но ви шта тр жи шта 
про из во да, та ко и са ста но ви шта ге о граф ског тр жи шта. Та ко до ла-
зи мо до по сла де фи ни са ња ре ле вант ног тр жи шта за сва ки слу чај по-
на о соб.

Основ ни по сту пак ко ји се ко ри сти при ли ком де фи ни са ња ре ле вант ног 
тр жи шта је тест хи по те тич ког мо но по ли сте, ко ји се још на зи ва и тест 
ма лог али одр жи вог по ве ћа ња це не (ТМОПЦ). На че му се за сни ва овај 
тест? Прет по ста ви мо да на тр жи шту ко је по сма тра мо (не ка то бу де, на 
при мер, тр жи ште ба на на у јед ном гра ду) по сто ји (хи по те тич ки) мо но-
по ли ста, да кле да је са мо је дан уче сник на тр жи шту на стра ни по ну де. 
Пи та ње ко је се по ста вља је: шта ће се до го ди ти уко ли ко тај уче сник на 
тр жи шту по диг не сво ју це ну за, на при мер, пет до де сет од сто? Дру-
гим ре чи ма, по ста вља се пи та ње да ли се ова кво тр жи ште мо же мо но-
по ли зо ва ти. Уко ли ко не по сто је бли ски суп сти ту ти (ба на на ма), он да 
ће куп ци на ста ви ти да ку пу ју ба на не (до ду ше у не што ма њој ко ли чи ни 
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због по сто ја ња це нов не ела стич но сти тра жње), али ће мо но по ли ста 
мо ћи да (трај но) одр жи уве ћа ње це не. На осно ву то га се за кљу чу је да 
је упра во ово тр жи ште ре ле вант но тр жи ште про из во да. На су прот то-
ме, уко ли ко по сто је суп сти ту ти ба на на ма (уко ли ко су, на при мер, ки ви 
или ана нас, за и ста суп сти ту ти ба на на ма), куп ци ће се по сле по ве ћа-
ња це не окре ну ти суп сти ту ти ма, до ћи ће до дра стич ног па да тра жње 
за ба на на ма, а по ве ћа ње це не хи по те тич ког мо но по ли сте не ће би ти 
одр жи во: мо ра ће да вра ти це ну на кон ку рен ти ни во ка ко би (фи нан-
сиј ски) пре жи вео. Исто се од но си на ге о граф ско тр жи ште. Пи та ње је, 
уко ли ко се ус по ста ви мо но пол на тр жи шту ба на на у јед ном гра ду, да 
ли ће про дав ци ба на на из дру гог гра да пла си ра ти тај про из вод у град 
у ко ме се ус по ста вио мо но пол. Уко ли ко је од го вор не, по ве ћа ње це не 
је одр жи во и ра ди се о ре ле вант ном ге о граф ском тр жи шту. Уко ли ко је 
од го вор по зи ти ван, по треб но је сма њи ти об у хват ге о граф ског тр жи-
шта и по но ви ти тест све док се не до би је по зи ти ван од го вор. Та да се 
ра ди о ре ле вант ном ге о граф ском тр жи шту. 

Тест ма лог али одр жи вог по ве ћа ња це не по ка зао се као не за о би ла-
зан при де фи ни са њу ре ле вант ног тр жи шта. Њи ме се исто вре ме но 
де фи ни ше ре ле вант но тр жи ште про из во да и ре ле вант но ге о граф ско 
тр жи ште. При ње го вој при ме ни те сти ра се ка ко за мен љи вост про-
из во да на стра ни тра жње, та ко и за мен љи вост про из во да на стра ни 
по ну де. На и ме, ра ди се о то ме што ма ло по ве ћа ње це не мо же да до-
ве де до то га да ће од ре ђе ни при вред ни су бјек ти на стра ни по ну де 
мо ћи ре ла тив но бр зо да ре а гу ју та ко што ће уве ћа ти сво ју по ну ду, па 
по ве ћа ње це не за хи по те тич ког мо но по ли сту не ће би ти одр жи во. 
Ипак, по ста вља се кључ но пи та ње ка ко спро ве сти на ве де ни тест. 

По сто је број ни по ступ ци ко ји ма се спро во ди овај тест, при че му су 
не ки од њих ком пле мен тар ни, а не ки се упо тре бља ва ју је дан уме сто 
дру гог. Нај зна чај ни ји су ве за ни за при ме ну еко но ме триј ских мо де ла, 
при че му се, на при мер, уста но вља ва ела стич ност тра жње про из во-
да чи је се ре ле вант но тр жи ште де фи ни ше, или уна кр сна ела стич ност 
тра жње или се те сти ра ко ре ла ци ја из ме ђу це на раз ли чи тих про из во-
да за ко је се сум ња да су суп сти ту ти. За све на ве де не те сто ве тре ба 
обез бе ди ти по у зда не по дат ке, без об зи ра на то да ли се ра ди о исто-
риј ским (ста ти стич ким) по да ци ма или по да ци ма до би је ним ан ке том 
ку па ца. Ни је увек мо гу ће при ба ви ти све по треб не по дат ке, што не 
зна чи да на то ме не тре ба ра ди ти – да ли ће не ки по да ци би ти рас по-
ло жи ви за од ре ђе но вре ме за ви си од то га да ли смо да нас по че ли да 
их ску пља мо, та ко да „не рас по ла же мо по да ци ма“ не мо же да бу де 
увер љи ва од бра на. Не за ви сно од то га, по треб но је увек во ди ти ра-
чу на да је тест хи по те тич ког мо но по ли сте кван ти та тив ни тест и да 
опи си ва ње од ре ђе ног про из во да и ње го вог на вод ног ре ле вант ног 
тр жи шта ни је, од но сно не тре ба да бу де од го ва ра ју ћа за ме на за овај, 
по сво јој при ро ди, кван ти та тив ни тест.

Ва жно је на по ме ну ти и сле де ће: што је ма њи об у хват ре ле вант ног тр-
жи шта, ве ћа је ве ро ват но ћа да ће се уста но ви ти не чи ји до ми нан тан 
по ло жај. На су прот то ме, што је ве ћи об у хват ре ле вант ног тр жи шта, 
ма ња је ве ро ват но ћа да ће се уста но ви ти не чи ји до ми нан тан по ло-
жај. Сто га је са свим оче ки ва но да уче сник на тр жи шту за ко га се сум-
ња да је зло у по тре био до ми нан тан по ло жај има ин те ре са да се ре ле-
вант но тр жи ште де фи ни ше та ко да има што ве ћи об у хват. Уко ли ко се 
не мо же по ка за ти да не ко има до ми нан тан по ло жај на тр жи шту, не 
мо же се ни уста но ви ти да га је зло у по тре био. То, на рав но, не зна чи 
да те ло за за шти ту кон ку рен ци је тре ба да има ин те рес да ре ле вант-
но тр жи ште де фи ни ше та ко да оно има што ма њи об у хват. Те ло за за-
шти ту кон ку рен ци је тре ба да шти ти јав ни ин те рес и да, сход но то ме, 
уста но ви ко ли ко је за и ста ре ле вант но тр жи ште – да до ђе до исти не. 
Прав нич ки ре че но, да утвр ди чи ње ни це, не за ви сно од то га шта про-
из ла зи из тих чи ње ни ца. 
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По што је утвр ђе но ре ле вант но тр жи ште, ко рак ко ји сле ди је утвр ђи-
ва ње по сто ја ња до ми нант ног по ло жа ја. Већ смо на по ме ну ли да и у 
са мом де фи ни са њу пој ма до ми нант ног по ло жа ја по сто је про бле ми, 
бу ду ћи да та ка те го ри ја не ма јед но знач но те о риј ско об ја шње ње, а ти 
про бле ми се не ми нов но пре но се на утвр ђи ва ње ње го вог по сто ја ња 
у ствар но сти. Нај јед но став ни ји на чин за пре ва зи ла же ње овог про-
бле ма је сте по и сто ве ћи ва ње до ми нант ног по ло жа ја са тр жи шном 
мо ћи – онај ко ји има до ми нан тан по ло жај по се ду је и (знат ну) тр жи-
шну моћ. При то ме тре ба во ди ти ра чу на да мно ги уче сни ци на тр жи-
шту по се ду ју од ре ђе ну, ре ла тив но ма лу тр жи шну моћ (спо соб ност да 
про дај ну це ну одр же из над њи хо вих гра нич них тро шко ва, од но сно 
из над це не ко ја би по сто ја ла у усло ви ма са вр ше не кон ку рен ци је), а 
да по сто ји од ре ђе на гра ни ца из над ко је по се до ва ње тр жи шне мо ћи 
по ка зу је да по сто ји и до ми нан тан по ло жај на тр жи шту. 

Овим се по ста вља пи та ње ка ко од ре ди ти тр жи шну моћ. Тра ди ци о-
нал ни при ступ се за сни ва на ин ди рект ној про це ни тр жи шне мо ћи и 
за ту про це ну се ко ри сти не ко ли ко по ка за те ља. Кључ ни по ка за тељ 
те вр сте је тр жи шни удео – удео по је ди ног уче сни ка на тр жи шту у 
укуп ном тр жи шном про ме ту. До овог ин ди ка то ра се ре ла тив но ла-
ко до ла зи, бу ду ћи да су рас по ло жи ви по да ци о тр жи шном уде лу, па 
то мо же да об ја сни ње го ву по пу лар ност. Про блем је, ме ђу тим, у то-
ме што овај ин ди ка тор ни је до бар по ка за тељ ин тен зи те та кон ку рен-
ци је, од но сно тр жи шне мо ћи. Раз ма тра ња фе но ме на кон ку рен ци је 
у пр вом по гла вљу по ка за ла су да и уче сни ци на тр жи шту ко ји има ју 
ве ли ко тр жи шно уче шће не мо ра ју да има ју и ве ли ку тр жи шну моћ, 
већ мо гу да тр пе ве ли ки при ти сак кон ку ре на та. Тр жи шно уче шће Ер-
ба са је (у не ким го ди на ма) пре ко пе де сет од сто, али овај про из во ђач 
ави о на тр пи огро ман при ти сак кон ку рен та. При то ме, тре ба во ди ти 
ра чу на да је гре шка ко ју ге не ри ше тр жи шни удео као ин ди ка тор тр-
жи шне мо ћи аси ме трич на. Уко ли ко се за не ког уче сни ка на тр жи шту 
по ка же да има ма ли тр жи шни удео, уз ве ли ку си гур ност се мо же твр-
ди ти да је ма ла и ње го ва тр жи шна моћ. На су прот то ме, уко ли ко се 
за не ког уче сни ка на тр жи шту по ка же да има ве ли ки тр жи шни удео, 
ода тле не сле ди да је ве ли ка и ње го ва тр жи шна моћ. Да кле, ана ли за 
тр жи шног уде ла мо жда мо же да бу де за хва лан пр ви ко рак ана ли зе, 
ко јим ће се не ки слу ча је ви (ма лог тр жи шног уде ла) јед но став но ели-
ми ни са ти из да љег раз ма тра ња, али ни ка ко не сме да бу де основ-
ни еле мент ана ли зе ко јом се до ла зи до за кључ ка о по сто ја њу до ми-
нант ног по ло жа ја. 

Упо тре ба тр жи шног уде ла ве зана је за још је дан про блем: на чин на 
ко ји се од ре ђу је гра ни ца (праг) пре ко ко је се уста но вља ва по сто ја ње 
до ми на ци је на тр жи шту. Не ми нов но је да се та гра ни ца ар би трар но 
од ре ди. И ко ли ко је то он да? Три де сет, че тр де сет или пе де сет од сто 
уче шћа на тр жи шту? До би ја ју се раз ли чи ти од го во ри у раз ли чи тим 
зе мља ма, раз ли чи ти од го во ри у раз ли чи тим вре ме ни ма, је ди но што 
је из ве сно то је да ова ана ли за тре ба да бу де пр ви, а не по след њи ко-
рак ана ли зе тр жи шне мо ћи. А при то ме је по треб но обра ти ти па жњу 
и на то ка ко се из ра чу на ва тр жи шни удео. Ко ји се ин ди ка тор ко ри сти: 
вред ност про ме та, ко ли чи на про ме та, за ли хе, од но сно ре зер ве ко је 
сто је на рас по ла га њу, уку пан ка па ци тет и ви шак ка па ци те та, по да ци 
за јед ну го ди ну или по да ци за ви ше го ди на, екс трем не вред но сти ин-
ди ка то ра или про сек? Ни је баш оно ли ко јед но став но ко ли ко на пр ви 
по глед из гле да!

Ка да се ана ли зом тр жи шног уде ла по сум ња да не ки од уче сни ка на 
тр жи шту мо же да има до ми нан тан по ло жај, по треб но је да се тај на-
лаз про ве ри ана ли зом ба ри је ра ула ску на по сма тра но ре ле вант но 
тр жи ште. Већ смо об ја сни ли да уко ли ко не по сто је ба ри је ре ула ску, 
са мо по сто ја ње ве ли ког тр жи шног уде ла јед ног кон ку рен та не зна чи 
да он по се ду је тр жи шну моћ. На да ље, по треб но је раз мо три ти пи та-
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ње да ли на по сма тра ном ре ле вант ном тр жи шту по сто ји ку пац ко ји 
по се ду је тр жи шну моћ. Ра ди се о то ме да се по ка за ло да по сто ја ње 
сна жног куп ца, оног ко ји има тр жи шну моћ на стра ни тра жње, сла би 
и прак тич но урав но те жа ва тр жи шну моћ на стра ни по ну де.

Це ло куп на ана ли за тр жи шне мо ћи за сно ва на на ин ди рект ном при-
сту пу па ти од број них сла бо сти, пре све га од ве ли ког бро ја ар би трар-
но сти ко ји ма се од лу чу ју ће ути че на ре зул тат ана ли зе. Због то га су 
у но ви је вре ме раз ви је ни ме то ди ди рект не про це не тр жи шне мо ћи 
уче сни ка на тр жи шту. Ови ме то ди се за сни ва ју на еко но ме триј ским 
тех ни ка ма, ма те ма тич ко-ста ти стич ким тех ни ка ма еко ном ске ана ли-
зе, од но сно на ана ли зи еко но ме триј ских мо де ла. До сад су раз ви је не 
и при ме њу ју се две вр сте еко но ме триј ских мо де ла. Јед ну вр сту чи не 
еко но ме триј ски мо де ли ела стич но сти ре зи ду ал не тра жње. Ре зи ду-
ал на тра жња је она тра жња ко ја пре о ста не ка да се укуп на тр жи шна 
тра жња за до во љи по ну дом кон ку ре на та. Уко ли ко по сто ји мо но пол, 
ре зи ду ал на тра жња је јед на ка укуп ној, тр жи шној тра жњи. На да ље, 
уко ли ко је ре зи ду ал на тра жња ела стич на, то зна чи да не по сто ји тр-
жи шна моћ, док уко ли ко је ре зи ду ал на тра жња не е ла стич на, то зна-
чи да по сма тра ни уче сник на тр жи шту по се ду је тр жи шну моћ. Дру гим 
ре чи ма, не би тре ба ло да бу де ар би трар них од лу ка оних ко ји ис тра-
жу ју да ли по сто ји до ми нан тан по ло жај на тр жи шту или не. 

Дру гу вр сту еко но ме триј ских мо де ла чи не мо де ли дис крет ног од лу чи-
ва ња ку па ца – то су мо де ли ко ји ма се до ла зи до ин фор ма ци ја под ко-
јим се усло ви ма куп ци од лу чу ју за ку по ви ну јед ног, од но сно дру гог про-
из во да, у осно ви два суп сти ту та. Ре зул та ти ова два те ста се до пу њу ју, 
та ко да је нај си гур ни је да се за јед но при ме њу ју. Нај ве ће огра ни че ње у 
при ме ни на ве де них еко но ме триј ских те сто ва пред ста вља не до ста так 
по треб них по да та ка. Ме ђу тим, као што је већ на ве де но, то не мо же да 
бу де оправ да ње. Ба зе по да та ка се ства ра ју од го ва ра ју ћим при ку пља-
њем, по да ци не па да ју са не ба! Упра во по сто ја ње до брих еко но ме триј-
ских тех ни ка и фор му ли са ње по у зда них еко но ме триј ских мо де ла тре-
ба да бу де под сти цај за фор ми ра ње од го ва ра ју ћих ба за по да та ка ко је 
ће да омо гу ће ди рект но ме ре ње тр жи шне мо ћи на овај на чин. 

Ана ли за је по ка за ла ко ли ко је сло же но не спор но утвр ди ти по сто ја-
ње до ми нант ног по ло жа ја не ког уче сни ка тр жи шне утак ми це. Од ре-
ђи ва ње ре ле вант ног тр жи шта и са мо уста но вље ње до ми на ци је на 
том тр жи шту, ве за ни су за број не про це ду ре, мно ге од њих су кон-
тро верз не, као и не ко ли ко кључ них ар би трар них од лу ка, ка ко за ко-
но дав ца, та ко и оних ко ји спро во де за кон. Украт ко, ства ри на овом 
пла ну су при лич но сло же не и мо гу да бу ду кон тро верз не. У та квим 
усло ви ма из ја ве по пут „из ави о на се ви ди да X има до ми нан тан по ло-
жај“ или „сва ком до бро на мер ном је са вр ше но ја сно да Y има до ми-
нан тан по ло жај“ пред ста вља ју ла ич ке сим пли фи ка ци је. Из ави о на 
се ви де гра до ви и се ла, шу ме, ре ке и пла ни не, а до ми нан тан по ло жај 
се уста но вља ва сло же ном и кон тро верз ном про це ду ром. 

Тек ка да се до ђе до не спор не де фи ни ци је ре ле вант ног тр жи шта од-
ре ђе ног про из во да и уко ли ко се утвр ди да по сто ји до ми нан тан по-
ло жај не ког од уче сни ка на тр жи шту (што са мо по се би ни ка ко ни је 
за бра ње но), тре ба уста но ви ти да ли је тај уче сник евен ту ал но зло у-
по тре био свој по ло жај. На жа лост, ре до след по те за у ствар но сти, не 
са мо на шој, обич но је обр нут. Пр во се по сум ња да по сто ји зло у по-
тре ба до ми нант ног по ло жа ја, па се он да учи ни све да се утвр ди да 
по сто ји до ми нан тан по ло жај тог уче сни ка на тр жи шту, а то се ве о ма 
че сто чи ни та ко што се ре ле вант но тр жи ште утвр ди ису ви ше уско. 

А сум ња, од но сно при ја ва да не ко зло у по тре бља ва до ми нан тан по ло-
жај мо же да до ђе и од кон ку ре на та. То је, јед но став но, уоби ча је на по-
слов на стра те ги ја којом се кон ку рен ту уве ћа ва ју тро шко ви (тро шко-

Уновијевремеразвијени
суметодидиректне

проценетржишнемоћи
учесниканатржишту

Базеподатакасестварају
одговарајућим

прикупљањем,подацине
падајусанеба!

Утврђивањепостојања
доминантногположаја

некогучесникатржишне
утакмицејеприлично

сложеноиможедабуде
контроверзно

Нажалост,редослед
потезаустварности,

несамонашој,обичноје
обрнут

Постојизлоупотреба
институтазлоупотребе
доминантногположаја



27

Доминантан положај и његова злоупотреба

ви при пре ме од бра не, тро шко ви ан га жо ва ња адво кат ске кан це ла ри-
је као прав ног за ступ ни ка итд.), а ства ра се и не га ти ван пу бли ци тет 
ко ји мо же да има лош ефе кат на ре зул та те мар ке тин шке кам па ње 
кон ку рен та, од но сно ње го ве од но се са (по тро шач ком) јав но шћу. Ова 
прак са кон ку рент ског над ме та ња мо же се на зва ти зло у по тре бом 
ин сти ту та зло у по тре бе до ми нант ног по ло жа ја. Ова ква зло у по тре ба 
за кон ски не мо же да се спре чи, па сто га увек тре ба во ди ти ра чу на о 
то ме да је она мо гу ћа. 

Но, уко ли ко је све ура ђе но ка ко тре ба, уко ли ко је на ко рек тан и не-
при стра сан на чин де фи ни са но ре ле вант но тр жи ште и, по том, утвр-
ђе но по сто ја ње до ми нант ног по ло жа ја, по ста вља се пи та ње: ко ји су 
то об ли ци зло у по тре бе до ми нант ног по ло жа ја? Већ смо на по ме ну ли 
да екс пло а та тив ни об ли ци зло у по тре бе до ми нант ног по ло жа ја, они 
ко ји су усме ре ни на куп ца, ни су, од но сно не тре ба да бу ду од ве ли ке 
ва жно сти. Да ле ко су ва жни ји екс клу зи о ни об ли ци зло у по тре бе, они 
ко ји су усме ре ни на кон ку рен те, од но сно под ри ва ње и на ру ша ва ње 
кон ку рен ци је. Ко ји су то нај зна чај ни ји об ли ци та кве зло у по тре бе? 

Пр ви об лик та кве зло у по тре бе је пре да тор но фор ми ра ње це на. Об ја-
сни мо ме ха ни зам ове зло у по тре бе. Уче сник на тр жи шту оба ра сво ју 
про дај ну це ну ис под сво јих тро шко ва и услед то га бе ле жи фи нан сиј-
ске гу бит ке. Ме ђу тим, овим по на ша њем те ра сво је кон ку рен те да та-
ко ђе обо ре це не (ина че ће оста ти без ку па ца, од но сно без при хо да 
од про да је), што та ко ђе до во ди до (њи хо вих) фи нан сиј ских гу би та ка. 
Онај ко ји се упу шта у пре да тор но фор ми ра ње це на на да се да ће бо-
ље под не ти фи нан сиј ске гу бит ке од кон ку ре на та, да ће кон ку рен те 
„оте ра ти“ у сте чај, да ће ти ме оја ча ти свој до ми нан тан по ло жај и, ко-
нач но, ус по ста ви ти мо но пол, ка ко би он да мо гао да по диг не сво је 
це не на ни во мо но пол ских и на тај на чин екс пло а та тив но зло у по тре-
би свој мо но пол ски по ло жај. 

Не ко ли ко про бле ма ве за них за ову вр сту зло у по тре бе. Пр во, за-
блу да је да је сва ко оба ра ње це на, од но сно да це не ко је су ни же од 
кон ку рент ских пред ста вља ју пре да тор но по на ша ње у сми слу ова кве 
зло у по тре бе до ми нант ног по ло жа ја. Уко ли ко је дан од кон ку ре на та 
има ни же тро шко ве, то зна чи да је он ефи ка сни ји од кон ку ре на та, па 
је са ста но ви шта еко ном ске ефи ка сно сти (се лек тив на функ ци ја тр-
жи шта), оправ да но да их ис ти сне. Да би се утвр ди ло пре да тор но по-
на ша ње, по треб но је до ка за ти да је пре да тор обо рио сво је про дај не 
це не ис под сво јих тро шко ва. Дру го, прет ња да ће се отво ри ти по сту-
пак за утвр ђи ва ње пре да тор не зло у по тре бе до ми нант ног по ло жа ја 
до во ди до то га да мно ге ве ли ке ком па ни је, уче сни ци на тр жи шту ко-
ји има ју до ми нан тан по ло жај, не ра до оба ра ју це не, ка ко не би би ли 
оп ту же ни за пре да ци ју. Тре ће, још увек не по сто ји кон зи стент на еко-
ном ска те о ри ја пре да ци је, тек не дав но су се по ја ви ли ра до ви ко ји на 
овај фе но мен ба ца ју не што ви ше све тла, али су још увек не ја сни усло-
ви ко ји тре ба да бу ду ис пу ње ни ка ко би пре да ци ја би ла успе шна. 

Ипак, је дан од нај слав ни јих слу ча је ва у исто ри ји при ме не за ко на о 
за шти ти кон ку рен ци је, US v. Stan dard Oil, за вр шен је та ко што је пре-
су ђе но да је Рок фе ле ро ва ком па ни ја кри ва због мо но по ли за ци је, тј. 
ис кљу чи ва ња кон ку ре на та пу тем пре да тор ног фор ми ра ња це на. Та 
пре су да је би ла и осно ва за при нуд но раз би ја ње ком па ни је Stan dard 
Oil на ма ње кор по ра тив не це ли не. Ипак, ка сни ја ана ли за ове пре су-
де до не ла је број не ар гу мен те у при лог те зе да у овом слу ча ју уоп ште 
ни је ни до шло до пре да тор ног фор ми ра ња це на. 

Дру ги об лик зло у по тре бе до ми нант ног по ло жа ја мо же да бу де це-
нов на дис кри ми на ци ја. Це нов на дис кри ми на ци ја је си ту а ци ја у ко јој 
се наплаћују различите цене истим јединицама производа, иако су 
тро шко ви њихове понуде идентични. То је уоби ча је на по ја ва, ко ја се 
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за сни ва на два пред у сло ва. Пр ви је да про да вац мо же да са зна ко ли-
ка је нај ви ша це на ко ју је по је ди нач ни ку пац спре ман да пла ти, а дру-
ги је да онај ко ку пи про из вод по ни жој це ни не мо же да га пре про да 
дру ги ма по ви шој. Еко ном ска ана ли за је по ка за ла да у ве ли ком бро ју 
слу ча је ва це нов на дис кри ми на ци ја до во ди до уве ћа ња дру штве ног 
бла го ста ња. На при мер, це нов на дис кри ми на ци ја омо гу ћа ва да они 
ко ји су спрем ни да пла те ма њи из нос од је дин стве не тр жи шне це не, 
па ти ме уоп ште не кон зу ми ра ју од ре ђе ни про из вод, услед це нов не 
дис кри ми на ци је то по чи њу да чи не.

Из ве сно је да це нов на дис кри ми на ци ја мо же да бу де ме ха ни зам ко-
јим ће уче сник на тр жи шту ко ји има до ми нан тан по ло жај на јед ном 
ре ле вант ном тр жи шту по ку ша ти да ис ти сне кон ку рен та на не ком 
дру гом, по ве за ном, та ко да и на том тр жи шту ус по ста ви до ми нан тан 
по ло жај. Ипак, не спо ре ћи ову мо гућ ност, тре ба увек во ди ти ра чу на 
у то ме да у нај ве ћем бро ју слу ча је ва це нов на дис кри ми на ци ја, без 
об зи ра на то што се че сто ја вља не га тив на вред но сна ко но та ци ја ре-
чи „дис кри ми на ци ја“, уве ћа ва еко ном ску ефи ка сност, па ти ме и дру-
штве но бла го ста ње.

Ве за на тр го ви на, слу чај да се ку по ви на јед ног про из во да усло вља-
ва ку по ви ном не ког дру гог од истог про из во ђа ча, од но сно про дав ца, 
још је је дан од ме ха ни за ма ко јим се мо же зло у по тре би ти до ми нан-
тан по ло жај, на ро чи то у по гле ду то га да се до ми нан тан по ло жај на 
јед ном тр жи шту же ли ис ко ри сти ти за сти ца ње до ми нант ног по ло жа-
ја и на дру гом. При то ме тре ба во ди ти ра чу на да у мно гим слу ча је ви-
ма ве за на тр го ви на пред ста вља прак су ко јом се уве ћа ва еко ном ска 
ефи ка сност, па ти ме и дру штве но бла го ста ње. Упра во је то би ла од-
бра на Mic ro sof ta у ве ро ват но нај по зна ти јем слу ча ју при ме не за ко на 
о за шти ти кон ку рен ци је у по след њих пет на е стак го ди на. Они ко ји 
су сма тра ли да је Mic ro soft ве за ном тр го ви ном зло у по тре био до ми-
нант ни по ло жај (Европ ска ко ми си ја), од но сно по ку шао да мо но по-
ли ше тр жи ште ин тер нет пре тра жи ва ча (Ми ни стар ство прав де САД), 
то су ар гу мен то ва ли на сле де ћи на чин (реч ни ком европ ског пра ва 
кон ку рен ци је): Mic ro soft је, ти ме што је ин те гри сао In ter net Ex plo rer 
у свој опе ра тив ни си стем Win dows, прак тич но ве зао ку по ви ну два 
про из во да (опе ра тив ног си сте ма и ин тер нет пре тра жи ва ча) са ци-
љем да свој до ми нан тан по ло жај на тр жи шту опе ра тив них си сте ма, 
услед рас про стра ње но сти опе ра тив ног си сте ма Win dows, ис ко ри сти 
ка ко би ели ми ни сао кон ку рен те на тр жи шту ин тер нет пре тра жи ва ча 
(Net sca pe Na vi ga tor, Ope ra, Fi re fox, итд.). Европ ска ко ми си ја је пре-
су ди ла да је Mic ro soft крив, на ло жи ла му је да за европ ско тр жи ште 
раз ве же In ter net Ex plo rer од опе ра тив ног си сте ма (што је и учи ње но), 
пла ти ка зну од 497 ми ли о на € и на ло жи ла му да свим кон ку рен ти ма 
отво ри „ср це“ (so ur ce co de) свог опе ра тив ног си сте ма, ка ко би они 
мо гли свој ин тер нет пре тра жи вач да при ла го де опе ра тив ном си сте-
му. Mic ro soft сма тра да би отва ра ње so ur ce co de Win dow sa (упра во 
се у том ко ду кри је це ла тај на успе шно сти тог си сте ма) би ло на ру ша-
ва ње за шти те ње го ве ин те лек ту ал не сво ји не, та ко да се над ме та ње 
две стра не на ста вља. Суд је по твр дио од лу ку Ко ми си је, а у ме ђу вре-
ме ну је ка зна уве ћа на.  

Чак и по вр шно раз ма тра ње основ них ви до ва зло у по тре бе до ми нант-
ног по ло жа ја по ка зу је сву сло же ност ове про бле ма ти ке. Нај го ре што 
у тим усло ви ма мо же да се до го ди је сте бр за и не смо тре на при ме на 
за кон ских од ред би, на ро чи то уко ли ко над ле жно те ло има ма ло ис-
ку ства. „Не чи ни ти ште ту!“ тре ба да бу де на че ло за при ме ну ових од-
ред би. То на че ло, мо жда ви ше не го би ло где дру где, тре ба да се при-
ме њу је у слу ча ју кон тро ле кон цен тра ци ја, те ме сле де ћег по гла вља.
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4.Контролаконцентрација
По чет ком XXI ве ка прак тич но не по сто ји ни ти је дан за кон о за шти-
ти кон ку рен ци је у све ту ко ји не омо гу ћа ва да над ле жно те ло кон тро-
ли ше кон цен тра ци је уче сни ка на тр жи шту. Под кон цен тра ци ја ма се 
под ра зу ме ва ју све оне ста ту сне (а по не кад и не ста ту сне) про ме не ко-
је до во де до спа ја ња, при па ја ња (пре у зи ма ња) при вред них дру шта ва 
или оства ри ва ња кон тро ле над од ре ђе ним при вред ним су бјек том на 
не ки дру ги на чин. 

Због че га се кон тро ли шу кон цен тра ци је? Због то га што кон цен тра ци-
ја мо же да има не га тив не по сле ди це у по гле ду кон ку рен ци је, од но-
сно мо же да до ве де до уве ћа ња тр жи шне мо ћи но во на ста лог уче сни-
ка на тр жи шту и сла бље ња кон ку рент ског при ти ска ко ји тај уче сник 
осе ћа. Раз мо три мо је дан слу чај хо ри зон тал не кон цен тра ци је: хи по-
те тич ко спа ја ње два при вред на дру штва при че му је сва ко од њих пре 
спа ја ња има ло тр жи шни удео од 25 од сто. Њи хо ва кон цен тра ци ја до-
во ди до фор ми ра ња но вог уче сни ка на тр жи шту ко ји има тр жи шни 
удео од 50 од сто, а не ста је је дан од кон ку ре на та. Ова ква про ме на 
тр жи шне струк ту ре мо же да има не га тив не по сле ди це по кон ку рен-
ци ју у оној при вред ној гра ни у ко јој је до шло до кон цен тра ци је.

По сто је две основ не (по тен ци јал не) не га тив не по сле ди це ова кве 
кон цен тра ци је по кон ку рен ци ју. Пр во, та ква кон цен тра ци ја мо же 
да ство ри, од но сно оја ча тр жи шну моћ уче сни ка на тр жи шту ко ји на-
ста је, па он мо же да ту сво ју тр жи шну моћ зло у по тре би, без об зи ра 
на то да ли би та зло у по тре ба би ла окре ну та ка куп ци ма или ка кон-
ку рен ти ма. Пре кон цен тра ци је ни је по сто ја ла та, од но сно та ква тр-
жи шна моћ, па је ја сно да су се ова квом кон цен тра ци јом ис пу ни ли 
пред у сло ви за ума ње ње кон ку рен ци је до ко га би сво јим по на ша њем 
мо гло да до ве де но во на ста ло при вред но дру штво. Због то га се овај 
ефе кат на зи ва уни ла те рал ним ефек том кон цен тра ци је на кон ку рен-
ци ју и ње но сла бље ње. 

Дру го, поменута кон цен тра ци ја не ми нов но ума њу је број уче сни ка на тр-
жи шту, па ти ме по спе шу је ства ра ње и одр жа ва ње кар те ла, бу ду ћи да се 
ума њу ју тро шко ви ње го вог ус по ста вља ња и над зо ра. Бу ду ћи да се у овом 
слу ча ју ра ди о уве ћа њу ве ро ват но ће до слу ха из ме ђу уче сни ка на тр жи-
шту и ства ра ња ко лек тив не тр жи шне мо ћи, овај ефе кат на зи ва се ко ор-
ди ни са ни ефе кат кон цен тра ци ја на кон ку рен ци ју и ње но сла бље ње. 

Ве о ма је бит но да су и је дан и дру ги ефе кат тек по тен ци јал ни ефек-
ти и да се ни ка да уна пред не мо же зна ти да ли ће се они ис по љи ти 
и ко ли ка ће би ти њи хо ва сна га. Тим пре што се не зна у ка квом ће 
кон ку рент ском окру же њу по сло ва ти уче сник на тр жи шту ко ји на ста-
је кон цен тра ци јом, ко ће му би ти кон ку рен ти и ка ква ће би ти њи хо ва 
сна га. Овим до ла зи мо до основ ног про бле ма вред но ва ња ефе ка та 
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кон цен тра ци ја. На и ме, из раз ло га ко ји ће ка сни је би ти об ја шње ни, 
за кон цен тра ци је је по треб на прет ход на са гла сност те ла за за шти ту 
кон ку рен ци је, што зна чи да се од лу ка о то ме да ли да се пред ло же-
на кон цен тра ци ја до пу сти до но си на осно ву ње них бу ду ћих, да кле, 
прет по ста вље них ефе ка та. Они ко ји до но се ту од лу ку не зна ју ка кви 
ће би ти усло ви на том тр жи шту, ка ко ће се но ви уче сник на тр жи шту 
по на ша ти, па сто га мо гу са мо да прет по ста ве ка кви ће би ти ефек ти 
по сма тра не кон цен тра ци је на кон ку рен ци ју. 

У та квом пи па њу у мра ку ве о ма је бит но да по сто је ма кар не ка кви 
ре пе ри. Је дан су сва ка ко ба ри је ре ула ску на тр жи ште. На и ме, уко ли-
ко су ба ри је ре ула ску уме ре не, екс пло а та ци ја тр жи шне мо ћи ко ја је 
ре зул тат кон цен тра ци је до ве шће до ра ста про фи та ко ји се при сва ја, 
од но сно про фит у тој гра ни ће би ти ви ши не го у гра на ма у ко ји ма вла-
да сна жна кон ку рен ци ја, та ко да ће то ство ри ти под сти цај за ула зак 
но вих кон ку ре на та. Та кви ула сци до ве шће до ја ча ња кон ку рен ци је у 
гра ни и до ра си па ња мо но пол ског про фи та. На кра так рок по сма тра-
но, кон цен тра ци ја мо же да до ве де до ума ње ња кон ку рен ци је и при-
ти са ка ко ји осе ћа ју кон ку рен ти. Ме ђу тим,  уко ли ко се то до го ди, а не 
по сто је знат не ба ри је ре ула ску, сло бод но де ло ва ње тр жи шта ће на 
ду ги рок да обез бе ди по нов но ус по ста вља ње кон ку рен ци је.

Та ко ђе, при ана ли зи ефе ка та кон цен тра ци је на кон ку рен ци ју у гра-
ни тре ба во ди ти ра чу на да ли је уче сник кон цен тра ци је при вред но 
дру штво ко је се на ла зи у фи нан сиј ским те шко ћа ма ко је ће, уко ли ко 
не до ђе до кон цен тра ци је, до ве сти до ње го вог сте ча ја или ли кви да-
ци је. Том ли кви да ци јом би био из гу бљен је дан кон ку рент, а мо жда и 
ње го ва имо ви на, од но сно ка па ци те ти за про из вод њу у по сма тра ној 
гра ни. То зна чи да, уко ли ко се кон цен тра ци ја не од бо ри, мо жда мо-
же да до ђе до си ту а ци је у ко јој ће кон ку рен ци ја би ти сла би ја не го у 
слу ча ју да се кон цен тра ци ја одо бри. 

Прет по ста ви мо да су из вр ше не све по треб не ана ли зе и да се са за-
до во ља ва ју ћом по у зда но шћу до шло до за кључ ка да ће од ре ђе на кон-
цен тра ци ја ума њи ти кон ку рен ци ју на по сма тра ном тр жи шту. Да ли 
то зна чи да та кву кон цен тра ци ју не из о став но тре ба за бра ни ти? Ни-
ка ко, бу ду ћи да кон цен тра ци је има ју и дру ге ефек те осим ефе ка та на 
кон ку рен ци ју. Нај зна чај ни ји су ефек ти ко је кон цен тра ци је има ју на 
по ди за ње еко ном ске ефи ка сно сти. Ода кле по ти чу уве ћа ња еко ном-
ске ефи ка сно сти до ко јих до ла зи са кон цен тра ци јом? 

Је дан од основ них из во ра по ве ћа ња еко ном ске ефи ка сно сти је сте 
еко но ми ја оби ма, си ту а ци ја у ко јој са по ра стом оби ма про из вод-
ње до ла зи до па да тро шко ва по је ди ни ци про из во да. Кључ ни из вор 
еко но ми је оби ма су ве ли ки фик сни тро шко ви, они тро шко ви ко ји се 
не ме ња ју са оби мом про из вод ње – на при мер, тро шко ви по ди за-
ња од ре ђе ног ка па ци те та за про из вод њу. Кон цен тра ци ја до во ди до 
ра ци о на ли за ци је фик сних тро шко ва, па се ти ме и уве ћа ва еко ном-
ска ефи ка сност. Исто та ко, у слу ча ју кон цен тра ци је мо же да се ја ви 
еко но ми ја оп се га, си ту а ци ја у ко јој ком би но ва ње про из вод ње ви ше 
про из во да до во ди до оба ра ња тро шко ва по је ди ни ци сва ког од тих 
про из во да. 

На да ље, кон цен тра ци је омо гу ћа ва ју уве ћа ва ње при вред ног дру-
штва, чи ме се пре ва зи ла зе не де љи во сти ве за не за ис тра жи ва ње и 
раз вој. У ве ли ком бро ју слу ча је ва оне тех но ло ги је ко је су кључ не за 
ис тра жи ва ње и раз вој ка рак те ри ше еко но ми ја оби ма, та ко да се јед-
но став но не ис пла ти да се уоп ште и кре не у ис тра жи ва ње и раз вој 
ис под од ре ђе не ве ли чи не при вред ног дру штва. Са мим тим, кон цен-
тра ци ја до во ди до по спе ши ва ња ис тра жи ва ња и раз во ја, па ти ме и 
до ин тен зи фи ка ци је тех но ло шког на прет ка, што уве ћа ва ди на мич ку 
ефи ка сност при вре де и по спе шу је при вред ни на пре дак. 
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Ко нач но, кон цен тра ци је мо гу знат но да ути чу на по бољ ша ње про из вод-
не ефи ка сно сти. Ра ди се о то ме да је уоби ча је но да при ли ком пре у зи ма-
ња при вред ног дру штва но ви вла сник по ста вља но ву, бо љу и ефи ка сни-
ју упра ву пре у зе тог при вред ног дру штва, што са мо по се би до во ди до 
по ве ћа ња про из вод не ефи ка сно сти. Ме ђу тим, мо же се до го ди ти и да је 
пре у зе то при вред но дру штво на ре ла тив но ви со ком ни воу про из вод не 
ефи ка сно сти. То се мо же об ја сни ти и ти ме да сам страх од не при ја тељ-
ског пре у зи ма ња пред ста вља до во љан под сти цај ме на џе ри ма да до бро 
ра де свој по сао, чи ме се уве ћа ва про из вод на ефи ка сност.

У зе мља ма у тран зи ци ји, по пут Ср би је, кон цен тра ци је има ју зна чај но 
ме сто у про це су ре струк ту ри ра ња при вре де ко је је нео п ход но ка ко 
би се по ди гла еко ном ска ефи ка сност. При ме ра ра ди, при ва ти за ци ја 
ко ја се за сни ва на про да ји (мо дел при ва ти за ци је ко ји је при ме њен у 
Ср би ји) не ми нов но под ра зу ме ва кон цен тра ци је (спа ја ња, при па ја ња 
и пре у зи ма ња), а про цес та квог ре струк ту ри ра ња на ста вља се по сле 
при ва ти за ци је и од ње го вог ин тен зи те та за ви си тем по ре струк ту ри-
ра ња при вре де, од но сно по ве ћа ња еко ном ске ефи ка сно сти на тој 
осно ви. 

Ко нач но, по ред опи са них до би та ка на пла ну еко ном ске ефи ка сно-
сти, кон цен тра ци је ства ра ју но ве, сна жне уче сни ке на тр жи шту, оне 
ко ји ге не ри шу сна жан при ти сак на кон ку рен те, та ко да, иако услед 
кон цен тра ци је до ла зи до ума ње ња бро ја кон ку ре на та, мо же да до ђе 
до по ве ћа ња кон ку рент ског при ти ска, што зна чи да мо же да до ђе и 
до ја ча ња кон ку рен ци је.

За бра ном ин те гра ци ја ели ми ни шу се сви ови по тен ци јал ни до би-
ци на пла ну еко ном ске ефи ка сно сти. Због то га је ја сно да кон тро ла 
ин те гра ци ја тре ба да се заснива на упо ред ном раз ма тра њу гу би та-
ка (на пла ну кон ку рен ци је) и до би та ка (на пла ну еко ном ске ефи ка-
сно сти) ко ји про из ла зе из сва ке по је ди нач не кон цен тра ци је. Бу ду-
ћи да се о до зво ље но сти од ре ђе не кон цен тра ци је од лу чу је ex an te 
(пре не го што се при сту пи ло ње ној ре а ли за ци ји), по ре ђе ње гу би та ка 
и до би та ка за сни ва се на оче ки ва њи ма, а не на њи хо вим ствар ним 
вред но сти ма. То кон тро лу кон цен тра ци ја чи ни нај кон тро верз ни јим 
еле мен том по ли ти ке за шти те кон ку рен ци је.

Не са мо да су ефек ти кон цен тра ци ја не по зна ти, не го раз ли чи ти уче-
сни ци тог про це са има ју под сти ца је да не ис ка жу исти ни то сво ју про-
це ну бу ду ћих ефе ка та кон цен тра ци је. Уче сни ци кон це тра ци је, на рав-
но, ак це нат ста вља ју на до бит ке на пла ну еко ном ске ефи ка сно сти, а 
пот це њу ју ума ње ње кон ку рен ци је до ко јег до ла зи, бу ду ћи да им од-
го ва ра да њи хо ва кон цен тра ци ја бу де одо бре на. На су прот то ме, кон-
ку рен ти на тр жи шту на ко ме је на ја вље на кон цен тра ци ја има ју под-
сти ца је да јав но пот це не бу ду ће ефек те на пла ну ефи ка сно сти, а пре-
це не ефек те на пла ну ума ње ња кон ку рен ци је, ка ко кон цен тра ци ја 
не би би ла одо бре на. На и ме, та ква кон цен тра ци ја би пред ста вља ла 
по ве ћа ње кон ку рент ског при ти ска на оста ле уче сни ке на тр жи шту, а 
они се ра ци о нал но по на ша ју и чи не све оно што би мо гло да ума њи 
кон ку рент ски при ти сак ко ји осе ћа ју. Због то га њи хо ве про це не ефе-
ка та кон цен тра ци је у ко јој они не уче ству ју, али су за ин те ре со ва ни 
да се она не ре а ли зу је, не би тре ба ло узе ти здра во за го то во. 

Јед но од основ них пи та ња ко је се по ста вља у про це су кон тро ле кон-
цен тра ци ја је сте да ли та кон тро ла тре ба да се спро ве де пре не го 
што се кон цен тра ци ја до го ди или по сле то га. Кон тро ла по сле оба-
вље не кон цен тра ци је би има ла јед ну ве ли ку пред ност: би ли би по-
зна ти ре зул та ти те кон цен тра ци је. Про блем са ова квим при сту пом 
ле жи у то ме што се, уко ли ко се по ка же да су ре зул та ти кон цен тра ци-
је по кон ку рен ци ју, од но сно дру штве но бла го ста ње не по вољ ни, вр ло 
ма ло то га мо же ура ди ти на вра ћа њу ства ри у прет ход но ста ње. Сто-
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га са вре ме ни за ко ни за за шти ту кон ку рен ци је пред ви ђа ју прет ход но 
при ја вљи ва ње кон цен тра ци је и ње но одо бра ва ње од стра не те ла за 
за шти ту кон ку рен ци је.

Пре не го што се раз мо три сам про цес кон тро ле кон цен тра ци ја, по-
треб но је ука за ти на три мо гу ћа ис хо да при ја вљи ва ња кон цен тра ци-
је, од но сно зах те ва за одо бра ва ње кон цен тра ци је. Је дан је без у слов-
но одо бра ва ње кон цен тра ци је, уко ли ко се про це ни да су не га тив ни 
ефек ти по кон ку рен ци ју ма ли, од но сно уко ли ко се про це ни да су 
до би ци на пла ну еко ном ске ефи ка сно сти ве ћи од гу би та ка на пла ну 
сла бље ња кон ку рен ци је. Дру ги ис ход пред ста вља услов но одо бра ва-
ње кон цен тра ци је, при ко ме те ло за за шти ту кон ку рен ци је по ста вља 
од ре ђе не усло ве уче сни ци ма кон цен тра ци је, ка ко би се ума њи ли не-
га тив ни ефек ти на пла ну кон ку рен ци је, а омо гу ћи ли по зи тив ни ефек-
ти на пла ну еко ном ске ефи ка сно сти. Усло ви ко је по ста вља те ло за 
за шти ту кон ку рен ци је, од но сно те ло ко је одо бра ва кон цен тра ци је, 
мо гу да се од но се на струк ту ру или на по на ша ње уче сни ка кон цен-
тра ци је, ка ко би се пред у пре ди ло ума ње ње кон ку рен ци је. Што се 
струк ту ре ти че, на при мер, кон цен тра ци ја две авио-ком па ни је (Ame-
ri can Air li nes и Bri tish Air ways) на се вер но а тлант ским ру та ма би ла је 
одо бре на под усло вом да се обе од рек ну од ре ђе ног бро ја до зво ла за 
сле та ње (сло то ва) на глав ном лон дон ском аеро дро му (He at hrow), ка-
ко би се на тај на чин ума њи ле ба ри је ре ула ску на ово тр жи ште. Што 
се по на ша ња ти че, кон цен тра ци ја про из во ђа ча филм ског про гра ма 
и ди стри бу те ра ка блов ске те ле ви зи је (Vi ven di/Ca nal+/Se a gram) би-
ла је усло вље на ти ме да се оста лим ка блов ским ди стри бу те ри ма 
омо гу ћи еми то ва ње нај ма ње по ло ви не пре ми је ра фил мо ва ко је про-
из ве де уче сник кон цен тра ци је.

Ко је кон цен тра ци је мо ра ју да прет ход но бу ду одо бре не од стра не те-
ла ко је шти ти кон ку рен ци ју? Ја сно је да то не мо гу би ти све кон цен-
тра ци је: чак и у ма лој зе мљи ка ква је Ср би ја, број спа ја ња, при па ја ња 
и слич них про ме на ко ји ма је дан уче сник на тр жи шту сти че кон тро лу 
над дру гим је огро ман. До бар број тих кон цен тра ци ја је од, уисти ну, 
три ви јал ног ути ца ја на ста ње кон ку рен ци је. На при мер, мо же би ти 
да је реч о при вред ним дру штви ма чи ји је го ди шњи про мет ма ли или, 
све и да про мет ни је за не мар љив, да при вред на дру штва ко ја се спа-
ја ју по слу ју у сен ци сна жни јих кон ку ре на та, од но сно на ре ле вант ном 
тр жи шту на ко ме је кон ку рен ци ја ја ка. 

Па ка ко од ре ди ти на ком пра гу кон цен тра ци је пре ста ју да бу ду од ма лог 
зна ча ја и би ва ју до вољ но ве ли ке да при вла че па жњу те ла за за шти ту 
кон ку рен ци је? С об зи ром на то да је је дан од ци ље ва кон тро ле кон цен-
тра ци ја да се спре чи да на ре ле вант ном тр жи шту на ста не или осна жи до-
ми нан тан играч, мо же се ре ћи да би би ло до бро да се као „бит не“ озна-
че оне кон цен тра ци је ко је до во де до ства ра ња до ми нант ног по ло жа ја. 
Ма на ова квог озна ча ва ња је та што – пре не го што спро ве де мо од го ва-
ра ју ће еко но ме триј ске те сто ве – не мо же мо зна ти ко је је то ре ле вант но 
тр жи ште про из во да и ре ле вант но ге о граф ско тр жи ште, па са мим тим 
не ма мо основ ни пред у слов да се упу сти мо у про це ну до ми на ци је. Ка-
ко је по сту пак кон тро ле кон цен тра ци ја не што што се спро во ди ex an te 
(уна пред) и ка ко се за сни ва на то ме да са ми уче сни ци кон цен тра ци је 
уна пред при ја вљу ју кон цен тра ци ју на одо бре ње, зах тев да се при ја ве 
све кон цен тра ци је ко је има ју од ре ђе ни ефе кат на кон ку рен ци ју на „ре-
ле вант ном тр жи шту“ ство рио би ве ли ку прав ну не си гур ност. Уче сни ци 
на тр жи шту би, на и ме, мо ра ли да уна пред са ми, у соп стве ној ре жи ји, 
спро ве ду сво је еко но ме триј ске те сто ве, од ре де ре ле вант но тр жи ште и 
сво је уче шће на ње му, као и да са ми оце не по сле ди це ко је ће из кон цен-
тра ци је на ста ти. Све и да за не ма ри мо су бјек тив ност та кве оце не, не ма 
га ран ци ја да би, на кнад но, те ло ко је шти ти кон ку рен ци ју до шло до истих 
за кљу ча ка. Очи глед но, ова кав ме тод не би имао сми сла.
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Контрола концентрације

Уме сто то га, за ко но да вац обич но про пи су је од ре ђе не објек тив не, 
ла ко мер љи ве „пра го ве но ти фи ка ци је“ чи је ис пу ње ње са со бом по-
вла чи оба ве зу при ја вљи ва ња кон цен тра ци је те лу ко је шти ти кон ку-
рен ци ју. Ис прав но од ме ра ва ње ви си не тих пра го ва тре ба да по стиг-
не два ва жна ци ља. Пр ви, да ство ри оба ве зу при ја ве за го то во све 
по тен ци јал но бит не кон цен тра ци је и, дру ги, да ис кљу чи оба ве зу при-
ја ве свих кон цен тра ци ја чи ји је по тен ци јал да не га тив но ути чу на кон-
ку рен ци ју за не мар љив.

Овај циљ че сто се по сти же про пи си ва њем та ко зва них ку му ла тив них 
пра го ва. То зна чи да на ме ра ва на кон цен тра ци ја тре ба да сво јом ве-
ли чи ном за до во љи ви ше од јед ног кван ти та тив ног по ка за те ља ка ко 
би за вре ди ла па жњу те ла за за шти ту кон ку рен ци је. Је дан праг обич-
но ме ри све у куп ни го ди шњи при ход свих уче сни ка у тр жи шту, што 
тре ба да по мог не да се па жња обра ти на оне кон цен тра ци је из ко јих 
на ста је круп ни но ви уче сник на тр жи шту. Дру ги праг је ту да оси гу ра 
да се не ра ди о кон цен тра ци ји у ко јој је пр ви праг за до во љен иако 
је џин пре у зео па туљ ка: ту би про ме на у тр жи шној струк ту ри би ла 
ми ни мал на. За то дру ги праг обич но про пи су је ко ли ки ће би ти ми ни-
мал ни уку пан при ход ба рем два при вред на дру штва ко ја уче ству ју у 
пла ни ра ној кон цен тра ци ји.

На при мер, оба ве за при ја ве кон цен тра ци је Европ ској ко ми си ји по-
сто ји ако су исто вре ме но ис пу ње на два усло ва: пр ви, да је уку пан 
при ход свих уче сни ка на свет ском тр жи шту пре ко пет ми ли јар ди 
евра и дру ги, да је уку пан при ход ко ји на тр жи шту ЕУ по на о соб има ју 
ба рем два уче сни ка пла ни ра не кон цен тра ци је ве ћи од 250 ми ли о на 
евра. Пр ви праг је ту да оси гу ра да се ра ди о ве ли кој ка пи тал ној тран-
сак ци ји, тј. да уку пан при ход свих уче сни ка кон цен тра ци је пред ста-
вља озби љан из нос у европ ским окви ри ма. Дру ги праг је ту да оси-
гу ра да се не мо ра ју при ја вљи ва ти кон цен тра ци је у ко ји ма огром но 
при вред но дру штво пре у зи ма уче сни ка чи ји је при ход за не мар љив. 
Да кле, ако је дан уче сник има че ти ри ми ли јар де укуп ног при хо да, а 
дру ги јед ну ми ли јар ду, при ја ва је оба ве зна, а ако је дан има че ти ри 
ми ли јар де и 900 хи ља да, а дру ги 100 хи ља да, кон цен тра ци ја се не 
мо ра при ја ви ти. 

Уко ли ко кван ти та тив ни пра го ви не бу ду пра вил но од ме ре ни, мо гу на-
ста ти озбиљ ни про бле ми. Ако бу ду по ста вље ни пре ви со ко, број при-
ја вље них кон цен тра ци ја би ће ни зак. Иако то зна чи и ад ми ни стра тив-
но рас те ре ће ње те ла за за шти ту кон ку рен ци је, то мо же да ре зул ту је 
и ти ме да без над зо ра бу ду спро ве де не не ке кон цен тра ци је за ко је 
је тре ба ло ус кра ти ти одо бре ње. Ако пак пра го ви но ти фи ка ци је бу ду 
по ста вље ни пре ни ско, на ста је по тен ци јал но још го ра си ту а ци ја: ни-
ски пра го ви зна че ја ко мно го при ја ва и ја ко мно го упла та на кна да 
за њи хо ву об ра ду. С об зи ром на то да ову на кна ду пла ћа ју сви они 
ко ји уче ству ју у кон цен тра ци ја ма, не за ви сно од њи хо ве ве ли чи не, 
прак тич но се уво ди „по рез на кон цен тра ци је“ и ти ме де сти му ли шу 
спа ја ња и при па ја ња. Осим то га, те ло за за шти ту кон ку рен ци је би ва 
за тр па но при ја ва ма кон цен тра ци ја. Ве ли ки број при ја ва и огра ни че-
ни ад ми ни стра тив ни ре сур си го то во не ми нов но до во де до опа да ња 
ква ли те та од лу чи ва ња и по ве ћа ва ју шан се да се пот кра де гре шка.

На при мер, прет ход ни срп ски За кон о за шти ти кон ку рен ци је са др-
жао је до ста ни зак праг но ти фи ка ци је: не са мо што су пра го ви би ли 
ма ли у ап со лут ном из но су, већ су би ли по ста вље ни ал тер на тив но, а 
не ку му ла тив но. То је у прак си до ве ло до то га да је Ко ми си ја за за-
шти ту кон ку рен ци је до би ја ла око 150 при ја ва го ди шње. Ово је пред-
ста вља ло огро ман при ти сак на огра ни че не ре сур се Ко ми си је. Ме ђу-
тим, про фи ти рао је бу џет – ве ли ки број при ја ва зна чио је мно го број-
не упла те ви ше ми ли он ских (ди нар ских) на кна да, чи ме је фак тич ки 
уве ден по рез на кон цен тра ци је, чак и оне ко је ни ка ко ни је тре ба ло 
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да до ђу под лу пу Ко ми си је, са од го ва ра ју ћим не га тив ним по сле ди ца-
ма (од вра ћа ње од кон цен тра ци ја). 

Ка да те ло за за шти ту кон ку рен ци је при ми при ја ву на ме ра ва не кон цен-
тра ци је, по сту пак одо бра ва ње те при ја ве обич но се од ви ја у две фа зе. 
Пр ва фа за слу жи за сво је вр сну три ја жу лак ших и те жих слу ча је ва за 
ре ша ва ње. Ако је очи глед но да ће но во на ста ли уче сник би ти да ле ко 
од би ло ка кве до ми на ци је, или да је про ме на у струк ту ри тр жи шта, 
без об зи ра на то што кван ти та тив но пре ла зи за да те пра го ве у по гле ду 
укуп них при хо да, за не мар љи ва, те ло за за шти ту кон ку рен ци је ће већ 
на кон пр ве фа зе (ко ја обич но тра је нај ви ше ме сец да на), кон цен тра ци-
ју одо бри ти. Ме ђу тим, ако пре ли ми нар но ис пи ти ва ње по бу ди озбиљ-
не сум ње о ефек ти ма на ме ра ва не кон цен тра ци је, та да се отва ра дру га 
фа за по ступ ка. Она обич но тра је око три ме се ца и у њој се при ку пља ју 
до дат не ин фор ма ци је и оба вља ју до дат на ис пи ти ва ња ко ја тре ба да 
ра све тле да ле ко се жне ефек те на ме ра ва не кон цен тра ци је.

Од лу ка у по гле ду одо бра ва ња на ме ра ва не кон цен тра ци је мо ра би ти до-
не се на нај ка сни је до ис те ка дру ге фа зе, што зна чи да те ло за за шти ту 
кон ку рен ци је на рас по ла га њу обич но има око че ти ри ме се ца да ра све-
тли оне ком пли ко ва ни је слу ча је ве. Иако то зву чи као до ста вре ме на, 
реч је за пра во о ком про ми су из ме ђу две по тре бе: с јед не стра не, да се 
те лу за за шти ту кон ку рен ци је пру жи до вољ но вре ме на да пра вил но од-
ме ри од лу ку и, са дру ге стра не, да се до од лу ке до ђе ре ла тив но бр зо, 
јер про те ком вре ме на и про ме ном усло ва на тр жи шту на ме ра ва на кон-
цен тра ци ја, чи ја је при пре ма из и ски ва ла озбиљ не из дат ке, мо же би ти 
обе сми шље на. У ин те ре су прав не си гур но сти и за шти те оних ко ји на ме-
ра ва ју да спро ве ду кон цен тра ци ју пред ви ђа се и да ћу та ње те ла за за-
шти ту кон ку рен ци је зна чи ње но одо бре ње. Да кле, ако ни на кон че ти ри 
ме се ца не ма за бра не кон цен тра ци је, она мо же би ти спро ве де на.

Кон тро ла кон цен тра ци ја је скуп по сту пак ко ји свим ак те ри ма на ме-
ће знатне тро шко ве. С јед не стра не, уче сни ци кон цен тра ци је, ко ји су 
већ има ли озбиљ не из дат ке да про це не ње ну свр сис ход ност, са да 
мо ра ју да пла те на кна ду те лу за за шти ту кон ку рен ци је, те да пла те 
прав не за ступ ни ке и еко ном ске са вет ни ке ко ји ће са чи ни ти при ја ву 
и обра зло жи ти за што кон цен тра ци ју тре ба одо бри ти. С дру ге стра не, 
пред те лом за за шти ту кон ку рен ци је је из у зет но сло жен за да так да, 
на осно ву под не тих по да та ка, по да та ка до би је них од оста лих уче сни-
ка на тр жи шту и по да та ка ко је са мо при ку пи и на осно ву де таљ не и 
не при стра сне ана ли зе тих по да та ка, до не се ко нач ну од лу ку. 

Та од лу ка у се би са др жи по тен ци јал не гре шке. На при мер, мо же би ти 
по гре шно про це ње но да ће кон цен тра ци ја ство ри ти, од но сно осна-
жи ти до ми нан тан по ло жај. До то га мо же до ђи из раз ли чи тих раз ло-
га. Ре ци мо, мо же до ћи до по гре шне про це не ре ле вант ног тр жи шта, 
или до по гре шне оце не по сто ја ња ба ри је ра ула ску. Ови про бле ми 
ни су ка рак те ри стич ни са мо за кон тро лу кон цен тра ци ја, јер до њих 
мо же до ћи и у по ступ ку кон тро ле зло у по тре ба. Но, гре шка мо же на-
ста ти и сто га што су по гре шно про це ње ни бу ду ћи трен до ви на тр жи-
шту, од но сно због то га што је за ка за ла „кри стал на ку гла“ те ла ко је 
шти ти кон ку рен ци ју. Опа сност од ове по гре шне про це не је ве ли ка и 
све је ве ћа што се да ље гле да у бу дућ ност.

Има ју ћи у ви ду ова кве опа сно сти, кон тро ла кон цен тра ци ја тре ба да 
бу де што опре зни ја. Ако по да ци и про јек ци је не да ју са свим јед но-
зна чан ре зул тат, кон цен тра ци ју тре ба одо бри ти. У су прот ном, пре-
ви ше ак тив на уло га те ла за за шти ту кон ку рен ци је мо же до ве сти до 
то га да бу ду бло ки ра не и кон цен тра ци је ко је би уве ћа ле бла го ста ње 
и ко је је уме сто за бра не тре ба ло одо бри ти. Ово по ка зу је ко ли ко је 
па жње по треб но по све ти ти ус по ста вља њу од го ва ра ју ћег те ла за за-
шти ту кон ку рен ци је, а упра во је то те ма сле де ћег по гла вља.
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Тело за заштиту конкуренције

5.Телозазаштиту
конкуренције

У прет ход ним по гла вљи ма смо раз мо три ли ко ли ко је за шти та кон ку-
рен ци је сло же на ма те ри ја и у ко јој ме ри мо же да бу де кон тро верз на, 
бар не ки ње ни сег мен ти. Оту да је не из бе жно да и про пи си (за кон ска 
и под за кон ска ак та) ко ји ма се шти ти кон ку рен ци ја бу ду при лич но 
сло же ни. У њи ма се са прав ном про бле ма ти ком пре пли ћу еко ном-
ска пи та ња, па је не ми нов но да се при ме ном за ко на ба ве и јед на и 
дру га стру ка. За кон ко јим се шти ти кон ку рен ци ја спа да ме ђу за ко не 
ко је мно ге земљe, с пра вом, сма тра ју за пр во кла сно ва жне у обез-
бе ђи ва њу аде кват ног по слов ног окру же ња, па ти ме и пред у сло ва 
за дру штве но бла го ста ње и при вред ни раст. Сто га је ве о ма зна чај но 
обез бе ди ти ње го ву ефи ка сну и ис прав ну при ме ну, ка ко би се по сти-
гли же ље ни ци ље ви у по гле ду заш титe кон ку рен ци је.

Има ју ћи све то у ви ду, ве ћи на мо дер них си сте ма за шти те кон ку рен-
ци је пред ви ђа да се о при ме ни за кон ских ре ше ња пр вен стве но ста ра 
од ре ђе но спе ци ја ли зо ва но ад ми ни стра тив но те ло – те ло за за шти ту 
кон ку рен ци је. Ова ква спе ци ја ли за ци ја прак тич но је не ми нов на, узи-
ма ју ћи у об зир уоче ну ком плек сност ових прoписа и ве ли ки зна чај ко-
ји они има ју за кључ не дру штве не ци ље ве. На зи ви тих те ла ва ри ра ју од 
зе мље до зе мље: ко ми си је за за шти ту кон ку рен ци је, ан ти мо но пол ске 
ко ми си је, са ве ти за за шти ту кон ку рен ци је, кан це ла ри је, ди рек то ра-
ти итд. Оно што им је сви ма за јед нич ко је сте да та те ла пред ста вља ју 
ор га не упра ве ко ји ма је по ве ре но да над гле да ју тр жи ште и по на ша ње 
уче сни ка на ње му и да – што по соп стве ној ини ци ја ти ви, што по при ту-
жба ма за ин те ре со ва них ли ца – ре а гу ју на оне ак тив но сти тр жи шних 
су бје ка та ко је мо гу да на ру ше не спу та ну кон ку рен ци ју и ума ње кон ку-
рент ски при ти сак као основ ни по кре тач при вред ног на прет ка.

По жељ но је да ова ква те ла бу ду изо ло ва на од днев но по ли тич ких при-
ти са ка, пре све га из вр шне вла сти, од но сно да бу ду са мо стал на у оба-
вља њу сво је функ ци је за шти те кон ку рен ци је. Дру гим ре чи ма, по треб-
но је да те ло за за шти ту кон ку рен ци је бу де у пот пу но сти изо ло ва но од 
под сти ца ја ко ји сти жу из зо не днев не и пар тиј ске по ли ти ке. Ова вр ста 
изо ла ци је, ме ђу тим, не сме да до ве де до то га да не по сто је под сти ца ји 
те лу за за шти ту кон ку рен ци је, од но сно љу ди ма у ње му да од го вор но 
ра де свој по сао. Због то га се по ста вља пи та ње по ла га ња ра чу на тог 
те ла, од но сно ње го вих зва нич ни ка за њи хов рад. Тре ба про на ћи пра ву 
рав но те жу из ме ђу ње го ве са мо стал но сти и од го вор но сти. 

У Евро пи су ова ква те ла углав ном ор га ни зо ва на као не за ви сне ин-
сти ту ци је – не за ви сне од из вр шне вла сти, као ко ми си је или са ве ти 
ко ји ни су под ре ђе ни ди рект но не ком ми ни стар ству, и ко ји су у спро-
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во ђе њу по ве ре них за кон ских ман да та изо ло ва ни од ин тер вен ци је 
и при ти са ка вр ха др жав не пи ра ми де, од но сно днев не и пар тиј ске 
по ли ти ке. Ипак, та ква те ла су од го вор на на ци о нал ном пар ла мен ту 
ко ји би ра, од но сно по ста вља њи хо ве чла но ве и ко ме она по ла жу ра-
чу не за свој рад, обич но јед ном го ди шње. Ови обим ни из ве шта ји пре-
зен ти ра ју ак тив но сти те ла за за шти ту кон ку рен ци је у прет ход ном 
пе ри о ду, ста ње пред ме та и ефи ка сност ра да, као и про це ну трен до-
ва, бу ду ћих по тре ба и евен ту ал них смер ни ца у ко ји ма ће се кре та ти 
спро во ђе ње по ли ти ке за шти те кон ку рен ци је. 

У САД, ко лев ци бор бе про тив мо но по ла, за шти том кон ку рен ци је ба-
ве се на по ре до два др жав на цен тра (по себ но оде ље ње Ми ни стар-
ства прав де и Фе де рал на ко ми си ја за тр го ви ну). Иако мул ти пли ка-
ци ја те ла над ле жних за не ко пи та ње, бар на чел но по сма тра но, ни је 
нај бо ље ре ше ње, у САД оно до бро функ ци о ни ше за то што је те рет за-
шти те кон ку рен ци је дру га чи је рас по ре ђен не го у дру гим др жа ва ма. 

Ка ко би се оси гу ра ла што ве ћа не за ви сност глав них зва нич ни ка те-
ла за за шти ту кон ку рен ци је, од но сно њи хо ва изо ло ва ност од по-
ли тич ких ути ца ја, они се обич но би ра ју на ду жи вре мен ски пе ри-
од, ко ји се не по кла па са из бор ним ци клу сом у зе мљи. Та ко ђе је 
уоби ча је но, ка ко би се спре чи ло да је дан са став на ци о нал ног пар-
ла мен та име ну је це ло ку пан ру ко во де ћи ка дар тог те ла, да се ман-
да ти раз ли чи тих зва нич ни ка те ла за за шти ту кон ку рен ци је „тем пи-
ра ју“ та ко да ис ти чу у раз ли чи то вре ме, па сва ких го ди ну-две сле ди 
по јед но име но ва ње, уме сто да се сва име но ва ња но вих чла но ва 
оба ве од јед ном. Зва нич ни ци те ла за за шти ту кон ку рен ци је не мо гу 
би ти раз ре ше ни ду жно сти, осим у крај ње оправ да ним слу ча је ви ма 
кр ше ња пра ви ла, ко ји не да ју по во да сум њи да је реч о днев но по ли-
тич ким раз ло зи ма.

Осни ва њем те ла за за шти ту кон ку рен ци је за ко но дав на власт обил-
но на ње га пре ба цу је го то во це ло ку пан те рет спро во ђе ња за ко на. 
Од тог те ла се оче ку је да, што по при ја ва ма, што по слу жбе ној ду-
жно сти, про це су и ра по вре де кон ку рен ци је, из рек не ка зне и оси гу-
ра да се за кон ска ре ше ња при ме не у прак си. Иако по вре да кон ку-
рен ци је на но си ште ту уче сни ци ма на тр жи шту, те шко ће у до ка зи ва-
њу и кван ти фи ка ци ји та ко на ста ле ште те обич но чи не да се они ко ји 
су ту ште ту пре тр пе ли из у зет но рет ко обра ћа ју су до ви ма ка ко би 
из деј ство ва ли на кна ду. Њи хо ва уло га у спро во ђе њу за кон ских ре-
ше ња обич но се сво ди на при ја вљи ва ње ак тив но сти ко је сма тра ју 
про тив за ко ни тим, као и при ја вљи ва ње соп стве них ак тив но сти ка-
да за то по сто ји за кон ска оба ве за. Ти ме се прак тич но це ло куп но 
бре ме спро во ђе ња за ко на пре ва љу је на те ло за за шти ту кон ку рен-
ци је. Ма да то има сво јих до брих стра на (јер за по сле ни у том те лу 
по пра ви лу рас по ла жу аде кват ним струч ним зна њи ма и ба за ма по-
да та ка, ви ше не го не ко не спе ци ја ли зо ва но те ло), ова кво ре ше ње 
ства ра озбиљ не ад ми ни стра тив не тро шко ве и по тре бу за обу ком и 
за по шља ва њем број ног и струч ног ка дра. Иако не за ви сно од из вр-
шне вла сти, те ло за за шти ту кон ку рен ци је ипак оста је део др жав ног 
апа ра та те, у крај њој ли ни ји, тро шак овог ску пог ме ха ни зма сно се 
сви по ре ски об ве зни ци.

Аме рич ки ме ха ни зам спро во ђе ња за ко на ко ји ма се шти ти кон ку рен-
ци ја под ра зу ме ва не што дру га чи ју по де лу уло га. У САД Ми ни стар-
ство прав де, од но сно Фе де рал на ко ми си ја за тр го ви ну не ка жња ва ју 
ди рект но, већ се по кре ћу пар ни це или кри вич ни по ступ ци пред су до-
ви ма. Осим то га, ка ко би се рас те ре ти ла др жав на ад ми ни стра ци ја, 
да је се под сти цај при ват ним ак те ри ма, уче сни ци ма на тр жи шту, да 
и са ми до при не су спро во ђе њу про пи са ко ји ма се шти ти кон ку рен-
ци ја. Већ је би ло ре чи о то ме да се уче сни ци на тр жи шту по пра ви лу 
рет ко обра ћа ју су до ви ма за на кна ду ште те ко ју су пре тр пе ли услед 
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Тело за заштиту конкуренције

по вре де про пи са о за шти ти кон ку рен ци је. Ме ђу тим, у САД они има ју 
до дат ни под сти цај: ка да и ако се утвр ди да је пре тр пље на ште та, мо-
же да се до го ди да је по чи ни лац на док на ди  у тро стру ком из но су. Ово 
да је сна жан под сти цај уче сни ци ма на тр жи шту да се и са ми упу сте у 
спро во ђе ње про пи са и по ли ти ке, шти те ћи исто вре ме но и соп стве-
ни и јав ни ин те рес. Њи хо ва се уло га ти ме из јед на ча ва са не ком вр-
стом „при ват них јав них ту жи ла ца“. За ова кво „при ват но“ спро во ђе-
ње за ко на о за шти ти кон ку рен ци је по треб ни су до бро оспо со бље ни 
ре дов ни су до ви, од но сно њи хо ва пар нич на оде ље ња, као и бо га та 
суд ска прак са. 

Са ста но ви шта уну тра шње ор га ни за ци је, те ла за за шти ту кон ку рен-
ци је мо гу да бу ду раз ли чи то устро је на, али се углав ном раз два ја ис-
тра жна функ ци ја (ко ја се по ве ра ва струч ној слу жби), од функ ци је од-
лу чи ва ња (ко ја се обич но по ве ра ва ко лек тив ном те лу ко је чи не ње-
го ви у пар ла мен ту иза бра ни зва нич ни ци). За да так струч не слу жбе 
је да при ку пља све ре ле вант не по дат ке, од но сно ин фор ма ци је са 
тр жи шта, о са мом тр жи шту и по на ша њу уче сни ка тр жи шне утак ми-
це, да ана ли зом тих по да та ка до ђе до од го ва ра ју ћих на ла за, да пред-
ла же од лу ке ко је тре ба до не ти, те да оба вља оста ле струч не (обич но 
ад ми ни стра тив не) по сло ве. За да так оних ко ји уну тар те ла за за шти-
ту кон ку рен ци је од лу чу ју, ње го вих иза бра них зва нич ни ка, је сте да на 
осно ву по да та ка ко је је при ку пи ла струч на слу жба – што са ма, што 
од ак те ра про тив ко јих се по сту пак во ди, што од оста лих уче сни ка на 
тр жи шту – и на осно ву на ла за до ко јих је она до шла, утвр де да ли је 
до шло до по вре де за кон ских про пи са, од но сно до на ру ша ва ња кон-
ку рен ци је. Ако је до шло до по вре де пра ва, санк ци ју из ри че или са мо 
те ло за за шти ту кон ку рен ци је, или на осно ву при ја ве тог те ла не ки 
дру ги ор ган (нпр. пре кр шај ни суд).

Осим кла сич ног ман да та за шти те кон ку рен ци је пу тем спро во ђе ња 
за ко на, те ла за за шти ту кон ку рен ци је зна ча јан део сво јих ак тив но-
сти по све ћу ју, од но сно тре ба да по све те за сту па њу и про мо ви са њу 
са ме иде је за шти те кон ку рен ци је, као и по ли ти ке та кве за шти те. 
Раз вој кул ту ре за шти те кон ку рен ци је, обра зо ва ње за ин те ре со ва-
них ак те ра, као и при до би ја ње јав ног мње ња у ко рист за шти те кон-
ку рен ци је на ду жи рок зна чај но рас те ре ћу је те ло за за шти ту кон ку-
рен ци је у ис пу ња ва њу ње го вих при мар них ак тив но сти, тј. спро во ђе-
ња за ко на и ства ра му моћ не са ве зни ке у ње го вом по слу. Ве о ма су 
бит не ак тив но сти те ла за за шти ту кон ку рен ци је у до ме ну ак тив ног 
за сту па ња по ли ти ке за шти те кон ку рен ци је на тр жи шту. На при мер, 
мо же да ути че на то да из вр шна и за ко но дав на власт сни жа ва ју, 
од но сно укла ња ју ба ри је ре ула ску на тр жи ште и про мо ви шу ли бе-
ра ли за ци ју и де ре гу ла ци ју. Шта ви ше, ра ди се о то ме да рад те ла 
за за шти ту кон ку рен ци је мо же би ти у ве ли кој ме ри обе сми шљен 
ак тив но сти ма за ко но дав ца: на при мер, мо гу би ти до не ти за ко ни 
ко ји ма се до зво ља ва кар те ли за ци ја у од ре ђе ним сек то ри ма или 
се – а да за то не по сто је ва ља ни еко ном ски раз ло зи – уста но вља-
ва за кон ски мо но пол. Овај аспект по ли ти ке за шти те кон ку рен ци је 
нај зна чај ни ји је упра во та мо где је она у по во ју – да кле у зе мља-
ма у тран зи ци ји. У ту свр ху, за ко ни ко ји ма се шти ти кон ку рен ци ја 
обич но екс пли цит но пред ви ђа ју на чи не и по ступ ке ко ји ма те ла за 
за шти ту кон ку рен ци је и њи хо ви зва нич ни ци мо гу да ко мен та ри шу 
за кон ске пред ло ге или већ до не те про пи се, па се чак ства ра и оба-
ве за те вр сте. Иако сна жна ак тив ност на овом пла ну мо же да пред-
у пре ди ка сни је про бле ме, са мо за сту па ње из и ску је по не кад зна чај-
не ре сур се, од но сно тро шко ве за те ло за за шти ту кон ку рен ци је, с 
об зи ром на то да зах те ва пер ма нент ну и струч ну ана ли зу про пи са 
и за кон ских пред ло га. Ипак, оно је у по гле ду од но са тро шко ва и 
ефе ка та да ле ко ефи ка сни је ре ше ње у по ре ђе њу са спро во ђе њем 
за ко на у ужем сми слу ре чи. 
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Те ло за за шти ту кон ку рен ци је тре ба, на рав но, да на од го ва ра ју ћи, са-
ве то дав ни на чин уче ству је у фор му ли са њу за ко на ко ји тре ба да при-
ме њу је. Тре ба, ме ђу тим, во ди ти ра чу на да мо же да се до го ди да то те-
ло за го ва ра она ре ше ња ко ја ће ума њи ти ње го ве тро шко ве, од но сно 
ан га жо ва ње – на при мер, по сао ко ји тре ба да се оба ви у не ком по-
ступ ку – а да та ква ре ше ња не мо ра ју да бу ду нај бо ља са ста но ви шта 
за шти те кон ку рен ци је. На да ље, по сто је под сти ца ји зва нич ни ци ма 
тог те ла да пред ла жу про ме не за ко на сва ки пут ка да уви де не ку ње-
го ву сла бост. Ни је до бро при хва та ти ни та кве пред ло ге. Ра ди се о то-
ме, да је сва ка про ме на за ко на ску па, сва ки но ви за кон до но си но ве 
тро шко ве: за кон тре ба ва ља но на пи са ти, тре ба да га схва те и на у че 
они ко ји га при ме њу ју и они на ко је се од но си, а све то ко шта. Мо жда 
нај ви ше ко шта то што се уно си не из ве сност у по слов но окру же ње. А 
уве ћа ње не из ве сно сти од вра ћа ин ве сти то ре и пред у зет ни ке и на тај 
на чин успо ра ва при вред ни на пре дак. На чин на ко ји се при ме њу је за-
кон, а упра во се та те ма об ра ђу је у сле де ћем по гла вљу, мо же да бу де 
из вор ве ли ке не из ве сно сти са свим ње ним ло шим по сле ди ца ма.
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Примена закона о заштити конкуренције

6.Применазаконао
заштитиконкуренције

У ве ћи ни зе ма ља, а без из у зет ка на европ ском кон ти нен ту, при-
ме на за ко на о за шти ти кон ку рен ци је има не ко ли ко аспе ка та. Пр-
ви и нај ви дљи ви ји је сте онај ре пре сив ни: ка жња ва ње оних ко ји 
су за кон пре кр ши ли (та ко што су, на при мер, за кљу чи ли не до зво-
ље ни спо ра зум или та ко што су без одо бре ња спро ве ли кон цен-
тра ци ју). Дру ги је пре вен тив ни: спре ча ва њем на стан ка тр жи шних 
струк ту ра ко је за ко но да вац сма тра не по жељ ним по ку ша ва се 
пред у пре ђи ва ње по тре бе за ре пре сив ним ме ра ма. Ло ги ка овог 
при сту па је да је „бо ље спре чи ти не го ле чи ти“. Ову пре вен тив ну 
функ ци ју вр ше и ка зне: при мер ка жња ва ња јед ног уче сни ка на тр-
жи шту од вра ћа ње га и дру ге уче сни ке од кр ше ња за ко на. Осим 
ове две глав не по лу ге, у не ким за ко но дав стви ма по сто је и ме ха-
ни зми вра ћа ња си ту а ци је у пре ђа шње ста ње – на при мер, раз вр га-
ва њем струк ту ра ко је су на ста ле по ку ша ва се про ме на усло ва ко ји 
вла да ју на тр жи шту, што на ду жи рок тре ба да има и пре вен тив ну 
функ ци ју. Ова тре ћа ва ри јан та је и нај ре ђа, јер, као у сли ко ви тој 
ме та фо ри ко ју мно ги пам те, „од ри бље чор бе не мо же да се на-
пра ви аква ри јум“. Има ју ћи у ви ду го ре на ве де не аспек те при ме не 
за ко на, ја сно је да ак тив но сти на спро во ђе њу за ко на о за шти ти 
кон ку рен ци је сто је на гра ни ци из ме ђу управ не и кри вич не сфе ре. 
Раз вој за шти те кон ку рен ци је до вео је до пре кра ја ња и пре и спи ти-
ва ња не ких од основ них по сту ла та на ко ји ма ге не рал но по чи ва ју 
прав ни си сте ми. О оправ да но сти не ких од тих про ме на во де се 
жи ве ди ску си је.

У ма те ри ји за шти те кон ку рен ци је ка жња ва ње по чи ни ла ца углав ном 
се сво ди на из ри ца ње нов ча них ка зни. Нов ча ним ка жња ва њем се 
по сти же ка ко функ ци ја ге не рал не, та ко и спе ци јал не пре вен ци је. 
Дру гим ре чи ма, од вра ћа се не са мо пре ступ ник да по но ви пре ступ 
у бу дућ но сти, већ се од вра ћа ју и дру ги, по тен ци јал ни пре ступ ни ци 
ко ји ма по ста је ја сно да је др жа ва ре ше на да ка зни кр ше ње за ко на. 
Ви со ка за пре ће на нов ча на ка зна ша ље сиг нал да је кр ше ње за ко на 
о за шти ти кон ку рен ци је дру штве но не по жељ но и да ће би ти (оштро) 
ка жње но, али ефе кат за пре ће не ка зне на од вра ћа ње за ви си и од ве-
ро ват но ће ње ног из ри ца ња, што за ви си и од ве ро ват но ће от кри ва-
ња кр ше ња за ко на о за шти ти кон ку рен ци је. Основ на пред ност нов-
ча не ка зне је у то ме што је ње но из вр ше ње прак тич но бес плат но, 
од но сно што су тро шко ви ње ног из вр ше ња за не мар љи ви. На су прот 
то ме, за твор ска ка зна је ску па, бу ду ћи да ге не ри ше знат не (фик сне и 
ва ри ја бил не) тро шко ве. 
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Не што ре ђе се про пи су је и кри вич но прав на од го вор ност за по вре де 
кон ку рен ци је и то углав ном кри вич но прав на од го вор ност фи зич ких 
ли ца – зва нич ни ка при вред них дру шта ва ко ја су кр ши ла за кон о за-
шти ти кон ку рен ци је. Ова ква санк ци ја пред ви ђа се по пра ви лу са мо 
за нај те же об ли ке на ру ша ва ња кон ку рен ци је, а то је скла па ње кар-
тел ских спо ра зу ма. Иако се кри вич но прав на од го вор ност обич но 
по ве зу је са аме рич ком кон цеп ци јом за шти те кон ку рен ци је, мо гућ-
ност из ри ца ња за твор ских ка зни за од ре ђе на де ла пред ви ђе на је 
и у не ким зе мља ма чла ни ца ма ЕУ. Оштра ка зне на по ли ти ка има за 
свр ху да зва нич ни ке при вред них дру шта ва на те ра да два пу та раз-
ми сле пре не го што се упу сте у не за ко ни те ра бо те. Ово ва жи ка ко за 
нов ча ну, та ко и за за твор ску ка зну. 

Тре ба по но ви ти, као што је већ на ве де но у дру гом по гла вљу, да је 
кључ на ва ри ја бла ве ро ват но ћа от кри ва ња по вре де за ко на о за шти-
ти кон ку рен ци је, од но сно ве ро ват но ћа от кри ва ња и ка жња ва ња 
учи ни о ца те по вре де. Са ста вља ње и спро во ђе ње ре стрик тив них 
спо ра зу ма је нај че шће тај на ра бо та, и већ су опи са ни сви прак тич-
ни про бле ми раз би ја ња кар те ла. Про блем на ли ку је оном у ко ме се 
на ла зи по ли ци ја на спрам ор га ни зо ва ног кри ми на ла и ре ша ва се на 
сли чан на чин: као што „све док са рад ник“ мо же да про ђе ре ла тив но 
до бро ако от кри је ин фор ма ци је ко је во де от кри ва њу и осу ди кри-
вич них де ла ко ја су по чи ни ли дру ги, та ко и те ла за за шти ту кон ку-
рен ци је мо гу да осло бо де од кажњавањa оне уче сни ке на тр жи шту 
ко ји „от ку ца ју“ сво је парт не ре у ре стрик тив ном спо ра зу му. Ова кво 
осло ба ђа ње од нов ча них ка зни ко је из ри че те ло при ме ни ће се са-
мо ако онај ко од лу чи да „про го во ри“ при ло жи до ка зе о по сто ја њу 
спо ра зу ма о ко ме те ло за за шти ту кон ку рен ци је до тог мо мен та ни-
је има ло са зна ња или је има ло са зна ње, али не и до вољ но до ка за. 
Да кле, онај ко по жу ри има изгледa да бу де у пот пу но сти осло бо ђен. 
Но и они ко ји ка сни је под не су до ка зе ко ји по сту пак убр за ју мо гу до-
при не ти то ме да им бу де из ре че на ка зна у ни жем из но су. По сто је 
два зна чај на огра ни че ња овог ме ха ни зма. Пр ви је тај да га обич но 
не мо гу ко ри сти ти ко ло во ђе, тј. ини ци ја то ри ре стрик тив них спо ра-
зу ма. Дру ги је тај да ова ква „из да ја“ мо же да уче сни ка на тр жи шту 
спа си од нов ча не ка зне ко ју из ри че те ло за за шти ту кон ку рен ци је, 
но не и од евен ту ал не од го вор но сти за на кна ду ште те ко ју су, услед 
спро во ђе ња ре стрик тив ног спо ра зу ма, пре тр пе ли дру ги уче сни ци 
на тр жи шту. Ова ква на кна да ште те оства ру је се пред су до ви ма у 
пар нич ном по ступ ку. 

До са да се у прак си ис кри ста ли са ло не ко ли ко ре ше ња у по гле ду то-
га ко и ка ко сно си нај ве ћи те рет спро во ђе ња за ко на, а на ро чи то из-
ри ца ња ка зни. Пр во и нај че шће ре ше ње је сте оно у ко ме се ве ћи на 
ак тив но сти на при ме ни за ко на цен тра ли зу је у ру ка ма спе ци ја ли зо-
ва ног управ ног ор га на – те ла за за шти ту кон ку рен ци је. Ме ђу тим, те 
ак тив но сти мо гу има ти раз ли чит обим и, сход но то ме, ре зул това ти 
раз ли чи том ши ри ном овла шће ња тих те ла. Ако се же ли за др жа ти 
њи хов пре те жно ад ми ни стра тив ни ка рак тер, он да се ак тив но сти те-
ла за за шти ту кон ку рен ци је углав ном огра ни ча ва ју на то да ис пи ту је 
спо ра зу ме и ак тив но сти на тр жи шту, од но сно ис пи ту је мо гу ћа на ру-
ша ва ња кон ку рен ци је и на евен ту ал но утвр ђи ва ње да је за кон пре кр-
шен. У тој ва ри јан ти, са мо ка жња ва ње де ле ги ра се дру гим ор га ни ма 
др жав ног апа ра та. Та да се утвр ђи ва ње на ру ша ва ња, од но сно по вре-
де кон ку рен ци је и из ри ца ње ка зне за ту по вре ду од ви ја ју у два ја сно 
одво је на по ступ ка. 

У слу ча ју за бра ње них спо ра зу ма или зло у по тре бе до ми нант ног по-
ло жа ја, по сту пак се по кре ће ако по сто је до вољ не ин ди ци је о про-
тив за ко ни тој ак тив но сти, а окон ча ва се до но ше њем од лу ке (ре ше-
ња) ко јом се утвр ђу је да ли је не ком ак тив но шћу за кон пре кр шен 
(или ни је пре кр шен). Ако је крај њи за кљу чак да је за кон за и ста 
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пре кр шен (та ко што је нпр. за кљу чен кар тел ски спо ра зум), те ло за 
за шти ту кон ку рен ци је под но си пре кр шај ну при ја ву су ду. Ка зне на 
функ ци ја, тј. оце на да ли и ко ли ко тре ба ка зни ти оне ко је је те ло 
за за шти ту кон ку рен ци је озна чи ло као учи ни о це про тив за ко ни тих 
рад њи, оста је пре ро га тив су до ва. На при мер, наш прет ход ни За кон 
о за шти ти кон ку рен ци је, ко ји је ва жио од 2004. до 2009. го ди не, 
пред ви ђао је упра во ова кав ме ха ни зам. Глав на за мер ка ова квом 
ре ше њу је сте да о ка жња ва њу од лу чу ју пре кр шај не су ди је, сла бо 
оспо со бље не и об у че не у сло же ној и спе ци фич ној ма те ри ји за шти-
те кон ку рен ци је.

Дру га кон цеп ци ја је сте да се те лу за за шти ту кон ку рен ци је по ве ри 
не са мо за да так да утвр ђу је пре кр ша је, већ и овла шће ње да из ри че 
ка зне. На кон што утвр ди да је за кон пре кр шен, уме сто да под но си 
пре кр шај ну при ја ву, те ло за за шти ту кон ку рен ци је од мах из ри че и 
ка зну ко ју сма тра од го ва ра ју ћом. Ма да се, на чел но, управ ним ор-
га ни ма по не кад по ве ра ва ју и ка зне ни пре ро га ти ви, спе ци фич ност 
овла шће ња ор га на ко ји шти те кон ку рен ци ју је сте да се њи ма, у од но-
су на дру ге управ не ор га не, по пра ви лу до зво ља ва да из ри чу астро-
ном ске нов ча не ка зне. Ти ме тра ди ци о нал на гра ни ца из ме ђу упра ве 
и су до ва по ста је ма гло ви та. На при мер, Европ ска ко ми си ја, из вр шна 
власт Европ ске за јед ни це, до но си ре ше ња и из ри че ка зне за по вре-
де кон ку рен ци је. Слич но је овла шће ње и срп ске Ко ми си је за за шти ту 
кон ку рен ци је по но вом за ко ну, до не том 2009. го ди не. У по след ње 
вре ме се све гла сни је чу ју при мед бе да, ако већ Европ ска ко ми си ја 
има пра во да астро ном ски ка жња ва, он да и по сту пак у ко ме се та-
кве ка зне из ри чу тре ба да бу де слич ни ји по ступ ку пред су дом, не го 
чи сто управ ном по ступ ку. Иако се (о че му ће ка сни је би ти ре чи), од-
лу ке и ка зне те ла за за шти ту кон ку рен ци је мо гу пре и спи ти ва ти пред 
су до ви ма, обим тог пре и спи ти ва ња и не вољ ност (мно гих) су до ва да 
се од и стин ски упу сте у ис пи ти ва ње сло же не про бле ма ти ке за шти те 
кон ку рен ци је зна чи да се ка жње ни уче сник на тр жи шту на ла зи у не-
за вид ној си ту а ци ји. 

Чак и ка да се те лу за за шти ту кон ку рен ци је по ве ри мо гућ ност да 
из ри че нов ча не ка зне, од ре ђе ни аспек ти ка зне не ше ме оста ју у ис-
кљу чи вој над ле жно сти су до ва. На и ме, са мо суд мо же да од лу чи о то-
ме да ли је не ко учи нио или ни је учи нио кри вич но де ло. У прав ним 
си сте ми ма ко ји по зна ју не са мо пре кр шај ну, већ и кри вич но прав ну 
од го вор ност за по вре де кон ку рен ци је, то по пра ви лу функ ци о ни ше 
та ко што те ло ко ме је по ве ре но да шти ти кон ку рен ци ју под но си кри-
вич ну при ја ву и ти ме по кре ће ме ха ни зам ка жња ва ња. 

Осим ове основ не ше ме ка жња ва ња и овла шће ња за из ри ца ње ка-
зни по сто је и дру ге ва ри јан те рас по де ле овла шће ња. На при мер, већ 
по ме ну ти аме рич ки си стем спро во ђе ња за ко на о за шти ти кон ку рен-
ци је под ра зу ме ва да се це ло куп на при ме на за ко на „се ли“ пред суд, 
из управ ног у пар нич ни или кри вич ни по сту пак. Су до ви не кон тро-
ли шу ре ше ња упра ве, већ др жав ни ор га ни и уче сни ци на тр жи шту 
по кре ћу пар ни це или кри вич не по ступ ке (ово по то ње мо же да чи ни 
са мо Ми ни стар ство прав де), а та кве пр во сте пе не суд ске од лу ке ка-
сни је под ле жу ре дов ној жал бе ној кон тро ли ви ших су до ва.

Те жи ште ка зне не по ли ти ке у ма те ри ји за шти те кон ку рен ци је је на 
нов ча ном ка жња ва њу. Ова кво опре де ље ње је ло гич но с об зи ром 
на то да се у уло зи пре кр ши ла ца за ко на обич но на ла зе при вред на 
дру штва као уче сни ци на тр жи шту. Ка жња ва њем се та ко по сти же 
дво стру ки циљ: спе ци јал на пре вен ци ја (од вра ћа ње по чи ни о ца од 
но вих кр ше ња про пи са) и ге не рал на пре вен ци ја (од вра ћа ње дру гих 
уче сни ка на тр жи шту да се упу сте у про тив за ко ни те ра бо те). У ци љу 
ја ча ње ге не рал не и спе ци јал не пре вен ци је за пре ће не ка зне су обич-
но из у зет но ви со ке. Да нас је уоби ча је но ре ше ње да за ко но да вац не 
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про пи су је ра спон по тен ци јал них ка зни у ап со лут ним из но си ма (нпр. 
од 100.000 до је дан ми ли о на €), већ се ра спон те нов ча не ка зне ве-
зу је за еко ном ску сна гу пре ступ ни ка. У не до стат ку аде кват ни јег ре-
ше ња, та сна га се од ме ра ва на осно ву укуп ног при хо да ко ји уче сник 
на тр жи шту оства ри у то ку го ди не да на, па се нов ча на ка зна де фи ни-
ше као про це нат тог при хо да. На при мер, на шим За ко ном о за шти ти 
кон ку рен ци је про пи са но је да се за зло у по тре бу до ми нант ног по ло-
жа ја мо же из ре ћи нов ча на ка зна у ви си ни до де сет од сто од из но са 
укуп ног го ди шњег при хо да по чи ни о ца. Европ ска ко ми си ја та ко ђе ка-
жња ва у сра зме ри са го ди шњим при хо дом по чи ни о ца, што зна чи да 
су из ре че не ка зне огром не ка да је реч о по вре да ма за ко на о за шти-
ти кон ку рен ци је ко је учи не при вред ни ги ган ти. На при мер, у 2009. 
го ди ни In te lu је из ре че на ка зна у ви си ни од пре ко јед не ми ли јар де 
€ за по на ша ње ко је је Ко ми си ја оце ни ла као зло у по тре бу до ми нант-
ног по ло жа ја на тр жи шту ком пју тер ских чи по ва. Го ди ну да на ра ни је, 
пред у зе ћу Sa int-Go bain је из ре че на ка зна од го то во 900 ми ли о на € 
за кар тел ско спо ра зу ме ва ње о ви си ни це на на тр жи шту ауто мо бил-
ског ста кла. 

Про пи си о за шти ти кон ку рен ци је по не кад осим нов ча них ка зни, 
пред ви ђа ју и за твор ске ка зне. На рав но, оне се мо гу из ре ћи са мо 
фи зич ким ли ци ма и то су, по пра ви лу, нај од го вор ни ји ру ко во ди о ци 
при вред них дру шта ва ко ја су пре кр ши ла за кон. Ова чи сто кри вич на 
од го вор ност са со бом по вла чи је дан са свим дру ги – кри вич ни – по-
сту пак, ве о ма ви со ке стан дар де до ка зи ва ња и пу ну ви ше сте пе ност 
у од лу чи ва њу. Сто га до осу де по је ди на ца по пра ви лу до ла зи спо ри је 
не го до нов ча ног ка жња ва ња уче сни ка на тр жи шту. Ипак, оштре за-
кон ске ка зне до при но се (на ро чи то ге не рал ној) пре вен ци ји. На при-
мер, три ру ко во ди о ца ен гле ске ком па ни је Dun lop Oil and Ma ri ne Li mi-
ted уву кли су ком па ни ју у ме ђу на род ни кар тел ко ји се спо ра зу ме вао 
о це на ма и де лио тр жи шта по мор ске опре ме. Ен гле ски суд је дво ји ци 
из ре као ка зне од по три го ди не за тво ра, док је тре ћи осу ђен на две 
и по го ди не. 

Осим нов ча них и за твор ских ка зни, про пи си о за шти ти кон ку рен ци-
је по не кад те лу ко је се ба ви њи хо вом при ме ном омо гу ћа ва ју и не ке 
ал тер на тив не на чи не бор бе про тив по вре да кон ку рен ци је. Ове ме-
ре мо гу би ти до ста раз ли чи тог ка рак те ра. По тен ци јал но нај ма ње 
кон тро верз на гру па ме ра су ме ре по на ша ња. Из ри ца њем та квих 
ме ра се не ком при вред ном су бјек ту, уче сни ку на тр жи шту, на ла-
же да пре ки не про тив за ко ни те ак тив но сти или да се од истих или 
слич них ак тив но сти уз др жи у бу дућ но сти. На при мер, ако се утвр-
ди да пред у зе ће од ре ђе ним сво јим по сту па њем зло у по тре бља ва 
до ми нан тан по ло жај, на ло жи ће му се да са та квом зло у по тре бом 
пре ста не и да се од та квог по сту па ња уз др жи у бу дућ но сти. Из ри-
ца ње ових ме ра обич но је ком пле мен тар но са исто вре ме ним ка-
жња ва њем за до та да шња кр ше ња за ко на о за шти ти кон ку рен ци је. 
Та кве ме ре, да кле, има ју за циљ да от кло не по вре ду кон ку рен ци је, 
али има ју и пре вен тив ну функ ци ју и спре ча ва ју кр ше ње за ко на у бу-
дућ но сти; на рав но, уко ли ко се уче сник на тр жи шту при др жа ва из-
ре че них ме ра. Уко ли ко их се не при др жа ва, на сце ну по но во сту па ју 
ка зне. 

Дру га вр ста ме ра, ко је су упра вље не на про ме ну струк ту ре по је ди-
них уче сни ка на тр жи шту, иза зи ва ју ве ли ке кон тро вер зе. Реч је, 
на и ме, о ме ра ма ко је тре ба да ис пра ве две не же ље не си ту а ци је. 
Пр ва је она у ко јој су, не оба зи ру ћи се на оба ве зу прет ход ног при-
ба вља ња одо бре ња за кон цен тра ци ју, уче сни ци на тр жи шту не ка ко 
ус пе ли да је већ спро ве ду. Та ко је на ста ла но ва струк ту ра, а те ло 
за за шти ту кон ку рен ци је ста вље но пред на из глед свр шен чин. Ту 
на сце ну сту па „ме ра де кон цен тра ци је“ ко јом се на ла же раз вр га-
ва ње струк ту ре ко ја је на ста ла без прет ход не до зво ле. Дру га си-
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ту а ци ја је сте она у ко јој те ло за за шти ту кон ку рен ци је про це ни да 
по сто ји опа сност да се уче сник на тр жи шту ко ји је пре кр шио за кон 
мо же у бу дућ но сти по но во упу сти ти у слич не по ду хва те и, исто вре-
ме но, про це ни да ће опа сност од ова квих ре ци ди ва би ти ума ње-
на ти ме што ће да се на ло жи по де ла та квог при вред ног дру штва 
или му се на ло жи ти да про да од ре ђе не сво је де ло ве („струк тур не 
ме ре“). Основ ни про блем са ова квим „струк тур ним ме ра ма“ је сте 
кон цеп ту ал ни: већ смо об ја сни ли да је глав но опре де ље ње за шти-
те кон ку рен ци је то да се не за бра њу је ни мо но пол, а ни до ми нан тан 
по ло жај на тр жи шту, већ ис кљу чи во њи хо ва зло у по тре ба. Са мим 
тим, па ра док сал но је уче сни ка на тр жи шту, стан дард но при вред но 
дру штво, тре ти ра ти као „ро ђе ног кри ми нал ца“ и на ло жи ти ње го во 
раз би ја ње. Још је ве ћи прак тич ни про блем спро во ђе ња ових ме ра. 
Спо ји ти два пред у зе ћа је из у зет но ком пли ко ва на и сло же на опе ра-
ци ја, али ни из да ле ка као по де ла не ког по слов ног си сте ма, на ро чи-
то у си ту а ци ји ка да њу не ини ци ра ју уну тра шњи по слов ни раз ло зи, 
већ је та по де ла на мет ну та вла сни ци ма тог при вред ног дру штва, 
од но сно ок тро и са на спо ља. А ако се на ло жи оту ђе ње не ке имо ви-
не уче сни ка на тр жи шту или не ког ње го вог ор га ни за ци о ног де ла, 
по ста вља се пи та ње по ко јој то це ни тре ба учи ни ти, од но сно шта и 
ка ко ра ди ти уко ли ко по тој це ни ни ко не же ли да ку пи ту имо ви ну, 
од но сно те де ло ве при вред ног дру штва. Све ово зна чи да је из ри-
ца ње струк тур них ме ра ак ци ја ко ја уче сни ци ма на тр жи шту на ме ће 
ве ли ке тро шко ве, а да се ефи ка сност та квих ску пих по ду хва та ни ка-
ко не мо же га ран то ва ти. 

Је ди ни слу чај у исто ри ји при ме не за ко на о за шти ти кон ку рен ци је у 
ко ме је при ме ње на струк тур на ме ра раз би ја ња пред у зе ћа био је већ 
по ме ну ти кон тро верз ни слу чај US v. Stan dard Oil, ко ји би мно ги за го-
вор ни ци оштре при ме не по ли ти ке, од но сно за ко на о за шти ти кон ку-
рен ци је, нај ра ди је да за бо ра ве, бу ду ћи да не го во ри у при лог њи хо-
вим иде ја ма. Дру го раз би ја ње пред у зе ћа у исто ри ји при ме не овог за-
ко на (US v. ATT) ни је би ло слу чај ме ре, већ до го во ра ко ји су по сти гле 
стра не у спо ру. Оба на ве де на слу ча ја ве за на су за САД, а Евро па ни је 
до сад има ла ис ку ста ва са овом кон тро верз ном ме ром. 

Због сво је нај бла же ре че но про бле ма тич не де ло твор но сти, због 
то га што про тив ре че основ ној фи ло зо фи ји за ко на о за шти ти кон-
ку рен ци је да се ка жња ва зло у по тре ба тр жи шне по зи ци је, а не 
са ма тр жи шна по зи ци ја и на ро чи то због ви со ких тро шко ва ко је 
из и ску је њи хо ва ис прав на при ме на, струк тур не ме ре рет ко би ва-
ју увр ште не у за ко не, а још ре ђе би ва ју при ме ње не. Упр кос овим 
ма на ма, струк тур не ме ре су увр ште не у „ар се нал“ до ма ћег за ко-
но дав ства но вим За ко ном о за шти ти кон ку рен ци је. Оста је да се 
ви ди ка квог ће то прак тич ног ефек та има ти. При то ме тре ба во ди-
ти ра чу на о чи ње ни ци да при вред ни су бјек ти све оно што је на пи-
са но у за ко ну по сма тра ју као не што што про тив њих мо же да бу де 
по кре ну то, па то ме при ла го ђа ва ју сво је по на ша ње. Би ло би ја ко 
ло ше уко ли ко не ко при вред но дру штво од лу чи да не ра сте пре ко 
од ре ђе не ме ре (иако за то по сто ји еко ном ско оправ да ње) због то-
га што не же ли да бу де пред мет струк тур них ме ра те ла за за шти ту 
кон ку рен ци је. 

Функ ци о ни са ње те ла ко је спро во ди про пи се о за шти ти кон ку рен ци-
је на ме ће озбиљ не тро шко ве. По треб но је обез бе ди ти од го ва ра ју-
ће про сто ри је, тех нич ку опре му и – што је нај ва жни је – ква ли тет не 
и об у че не про фе си о нал це (пре вас ход но еко но ми сте и прав ни ке). 
Ра зум но је оче ки ва ти да се вр хун ски струч ња ци у та кву слу жбу мо гу 
при ву ћи са мо ако су им по ну ђе не од го ва ра ју ће за ра де – упо ре ди ве 
са оним за ра да ма ко је би мо гли за ра ди ти на тр жи шту рад не сна ге, 
од но сно у при ват ном сек то ру.
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Све ово зна чи да су из да ци за озбиљ но спро во ђе ње за ко на о за-
шти ти кон ку рен ци је ви со ки. Др жа ва, на рав но, гле да да уште ди где 
мо же, па се, с об зи ром на то ка ква је при ро да де ло ва ња те ла за 
за шти ту кон ку рен ци је, при фи нан си ра њу те ла за за шти ту кон ку рен-
ци је мо гу ство ри ти по гре шни под сти ца ји. На при мер, ако би се фи-
нан си ра ње те ла за за шти ту кон ку рен ци је ба зи ра ло на оно ме што 
то те ло на пла ти то ком свог ра да, мо гло би се де си ти да оно по ста не 
пре ви ше за ин те ре со ва но да не ког уче сни ка ка зни (и ка зну на пла-
ти), не го да ис прав но од ме ри да ли је до шло до по вре де кон ку рен-
ци је, од но сно да ли је ка зна уоп ште на ме сту. Ова кви по ре ме ћа ји се 
пред у пре ђу ју ти ме што се пред ви ђа да се ка зне упла ћу ју у др жав ни 
бу џет, а не у ка су те ла за за шти ту кон ку рен ци је, од но сно да бу џет 
тог те ла не за ви си од из но са ка зни ко је је на пла ти ло. Ипак, по не-
где се пред ви ђа да се те ло за за шти ту кон ку рен ци је (осим из бу џе-
та) фи нан си ра и од на кна да ко је са мо на пла ћу је за свој рад. На при-
мер, то те ло мо же на пла ћи ва ти на кна ду за при ја ве кон цен тра ци ја 
или за при ја ву оце не до зво ље но сти не ког спо ра зу ма. Пред ност 
овог ре ше ња ле жи у то ме да по ве ћа ни обим по сло ва (и по ве ћа ни 
број при ја ва) уве ћа ва и из нос на пла ће них на кна да, из че га се опет 
мо гу за по сли ти од го ва ра ју ћи про фе си о нал ци ко ји ће се из бо ри ти 
са по ве ћа ним при ли вом по сла. Ло ша је стра на овог ре ше ња то што 
се, ако се на кна де од ме ре у ви со ком из но су, при вред ни су бјек ти 
за пра во при кри ве но опо ре зу ју. Ако је на кна да за, на при мер, при ја-
ву кон цен тра ци је пре ви со ка, она de fac to пред ста вља по рез на кон-
цен тра ци је, па сто га ути че на од лу ке уче сни ка на тр жи шту – ства ра 
се под сти цај да се од у ста не од кон цен тра ци је ко ја би се, да не ма 
ова квог из но са на кна де, ипак од и гра ла (уко ли ко бу де до пу ште на). 

Сто га на кна де ко је се на пла ћу ју тре ба да бу ду та ко од ме ре не да 
ис кљу чи во по кри ва ју тро шко ве об ра де под не се ног зах те ва, а не и 
да пред ста вља ју из вор бо га ће ња те ла за за шти ту кон ку рен ци је или 
из вор до дат них бу џет ских при хо да. Не са мо да би се на тај на чин 
ума њи ла дис тор зи ја до ко је не ми нов но до ла зи на стра ни под сти-
ца ја за по на ша ње уче сни ка на тр жи шту, већ би се ума њи ли и по гре-
шни под сти ца ји по на ша њу те ла за за шти ту кон ку рен ци је. На и ме, 
уко ли ко би на кна да за при ја вљи ва ње кон цен тра ци ја би ла ви ша од 
ствар них тро шко ва, он да би те ло за за шти ту кон ку рен ци је има ло 
под сти цај да се пре те ра но ба ви кон тро лом кон цен тра ци ја, бу ду ћи 
да је та кав по сао „про фи та би лан“. Уко ли ко се на кна де сли ва ју у 
др жав ни бу џет, по сто јао би под сти цај за др жа ву да ни ско по ста ви 
праг кон цен тра ци је и ти ме по спе ши бу џет ске при хо де. 

Већ је би ло ре чи да је у ве ћи ни си сте ма глав ни те рет при ме не за ко на 
на ад ми ни стра тив ним те ли ма за за шти ту кон ку рен ци је, ко ја над гле-
да ју по на ша ње уче сни ка на тр жи шту, отва ра ју по ступ ке и евен ту ал-
но ка жња ва ју оне за ко је сма тра ју да про пи са на пра ви ла кр ше. Из у-
зе так је аме рич ки си стем у ко ме се глав не „бит ке“ од мах за по чи њу 
пред кри вич ним или пар нич ним су до ви ма. Ипак, чак ни у си сте ми ма 
где је глав ни те рет на ад ми ни стра ци ји, она ни је и је ди на ко ја тај те-
рет но си. Где год не ко вр ши власт, по сто ји опа сност да по гре ши. Та ко 
и те ло ко ме је у за да так ста вље но да за шти ти кон ку рен ци ју мо же да 
гре шком спре чи кон цен тра ци ју ко ју је тре ба ло до зво ли ти, да ка зни 
кар те ли сте ко ји то ни су би ли, или да ка зни пред у зе ће ко је ни је до ми-
нант но на тр жи шту (или је сте до ми нант но, али ту сво ју над моћ ни је 
зло у по тре би ло). Сто га је нео п ход но уче сни ци ма на тр жи шту пру жи-
ти прав но сред ство про тив од лу ке за ко ју сма тра ју да је до не та не-
пра вед но и на њи хо ву ште ту. 

То се по сти же ти ме што се до зво ља ва да од лу ку те ла ко је шти ти 
кон ку рен ци ју пре и спи та суд. На при мер, пре ма на шем За ко ну о 
за шти ти кон ку рен ци је, про тив ре ше ња Ко ми си је мо же се по ве-
сти управ ни спор – ту жба се под но си Управ ном су ду. Про тив од лу-
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Примена закона о заштити конкуренције

ка Европ ске ко ми си је мо же се во ди ти по сту пак пред европ ским 
Пр во сте пе ним су дом (CFI), а на од лу ку тог су да стран ка се мо же 
жа ли ти Европ ском су ду прав де (ECJ). Ова ква ре ше ње ипак ни су 
са вр ше на. По ступ ци пред су дом уме ју да по тра ју, што је на ро чи то 
штет но у слу ча је ви ма ка да се стран ка жа ли на то да јој је те ло за 
за шти ту кон ку рен ци је бло ки ра ло пла ни ра ну кон цен тра ци ју. Ако се 
по сту пак про тив та кве од лу ке оду жи, или пак суд на па да ну од лу-
ку уки не и пред мет вра ти на по нов но од лу чи ва ње те лу за за шти ту 
кон ку рен ци је, мо же про ћи по вољ на по слов на кли ма у ко јој је пла-
ни ра на кон цен тра ци ја би ла ис пла ти ва и има ла сми сла са ста но ви-
шта дру штве ног бла го ста ња. Дру га не са вр ше ност овог ре ше ња је 
што је те шко оспо со би ти су до ве за раз ма тра ње та ко сло же них и 
спе ци фич них пред ме та ка кви су они ко ји се ти чу за шти те кон ку рен-
ци је. Они тра же је дин стве ну ком би на ци ју по зна ва ња еко ном ских 
и прав них пи та ња и до ста су раз ли чи ти од ти пич них слу ча је ва ко је 
пред со бом има ју су ди је, на ро чи то су ди је спе ци ја ли зо ва не за пре-
и спи ти ва ње од лу ка упра ве. Аде кват на обу ка и спе ци ја ли за ци ја су-
ди ја из и ску је ре сур се: вре ме и но вац. То прак тич но зна чи да осим 
оних са свим очи глед них тро шко ва (ор га ни зо ва ња и одр жа ва ња ра-
да те ла за за шти ту кон ку рен ци је), за шти та кон ку рен ци је ства ра до-
дат не тро шко ве и у окви ру пра во су ђа.

У аме рич ком си сте му, у ко ме је на су до ви ма це ло ку пан те рет од лу чи-
ва ња, де це ни је прак се и ју ри спру ден ци је су учи ни ле да се аме рич ке 
су ди је не што ра ди је и не што уме шни је хва та ју у ко штац са про бле-
ма ти ком пра ва за шти те кон ку рен ци је. На рав но, у том си сте му се 
од лу ке ни же сте пе них су до ва мо гу пре и спи та ти пред ви шим су до ви-
ма. Ши ри на тог пре и спи ти ва ња је ве ћа не го у го ре о пи са ном си сте му 
управ ног спо ра ко ји пре о вла ђу је у дру гим зе мља ма.

На кра ју раз ма тра ња основ них пи та ња при ме не за ко на о за шти ти 
кон ку рен ци је тре ба по ста ви ти пи та ња о то ме шта су, од но сно шта 
тре ба да бу ду по жељ ни ефек ти при ме не за ко на о за шти ти кон ку рен-
ци је? Дру гим ре чи ма, ка ква тре ба да бу де при ме на овог за ко на ко ја 
би ства ра ла до бре под сти ца је за еко ном ску ефи ка сност и при вред-
ни на пре дак? 

При ме на за ко на о за шти ти кон ку рен ци је тре ба да ума њи не из ве-
сност са ко јом се су о ча ва ју при вред ни су бјек ти, уче сни ци на тр жи-
шту. У усло ви ма сло бод не кон ку рен ци је сва ки од кон ку ре на та се 
су о ча ва не са мо са кон ку рент ским при ти ском, не го и са ко мер ци јал-
ним ри зи ком, не из ве сно шћу у по гле ду про ме на на стра ни по ну де и 
на стра ни тра жње. Због то га је по треб но ми ни ми зо ва ти ре гу ла тор ни 
ри зик, не из ве сност у по гле ду про ме не про пи са, што по ред про ме не 
са мих про пи са под ра зу ме ва и про ме ну на чи на на ко ји се они спро-
во де. Сто га је ве о ма бит но да се за кон о за шти ти кон ку рен ци је спро-
во ди на кон зи стен тан на чин – да у истим си ту а ци ја ма ис ход при ме не 
за ко на бу де исто ве тан. 

На да ље, ге не рал на пре вен ци ја увек де лу је. Она пред у пре ђу је кр ше-
ње за ко на, али у за ви сно сти од на чи на ње го ве при ме не, уко ли ко се 
при ме ни са пре ви ше „ен ту зи ја зма“ мо же да пред у пре ди и од ре ђе на 
по на ша ња ко ја до во де до ја ча ња кон ку рен ци је, од но сно до по ве ћа ња 
еко ном ске ефи ка сно сти. Уко ли ко, на при мер, те ло за за шти ту кон ку-
рен ци је при ме њу је за кон та ко да ма сов но не одо бра ва кон цен тра-
ци је, уче сни ци по тен ци јал не кон це тра ци је, на ро чи то они при вред ни 
су бјек ти ко ји раз ма тра ју мо гућ ност пре у зи ма ња не ког при вред ног 
дру штва јед но став но ће од у ста ти од та кве кон цен тра ци је, без об зи-
ра на то што је она у сва ком слу ча ју по жељ на са ста но ви шта дру штва. 
Да кле, при ме ну за ко на не тре ба про це њи ва ти са мо по то ме шта се 
де ша ва – она се мо ра про це њи ва ти и са ста но ви шта оно га што је мо-
гло да се до го ди, а ни је. 
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Тре ће, уче сни ци на тр жи шту се увек при ла го ђа ва ју но во на ста лој си-
ту а ци ји и увек има ју не ки од го вор. Уко ли ко при ме на за ко на бу де 
не у јед на че на и не ре гу лар на, уко ли ко та ква при ме на за ко на до ве-
де до за њих не при хва тљи вог ра ста ре гу ла тор не не из ве сно сти, они 
ће јед но став но на пу сти ти тр жи ште, а мо жда и зе мљу. Ка пи тал је 
пла шљи ва жи во ти ња, а хај ка на та кву жи во ти њу обич но се за вр ша-
ва ње ним бе гом. 

Ко нач но, при ме на за ко на је ја ко озбиљ на ствар и у њој не тре ба 
да бу де би ло че га лич ног. У том сми слу, ак тив но сти зва нич ни ка те-
ла за за шти ту кон ку рен ци је ис кљу чи во су, од но сно тре ба да бу ду, у 
функ ци ји за дат ка тог те ла – спро во ђе ња за ко на. Сто га и на сту пи тих 
зва нич ни ка у јав но сти мо ра ју да бу ду усред сре ђе ни на спро во ђе ње 
за ко на и за сту па ње по ли ти ке за шти те кон ку рен ци је, а не на лич ну 
про мо ци ју.

Ни је ла ко при ме њи ва ти за кон о за шти ти кон ку рен ци је, од но сно ши-
ре по сма тра но, ни је ла ко шти тити кон ку рен ци ју. Ипак, све ове те-
шко ће не тре ба да нас обес хра бре, већ са мо да нас учи не опре зни-
јим, озбиљ ни јим и од го вор ни јим.
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