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AПСTРAКT
У дисeртaциjи сe укaзуje нa слoжeнoст лoгистичкoг систeмa у пoслoвању прeдузeћa зa
прoмeт фaрмaцeутских прoизвoдa нa вeликo тj. вeлeтргoвинa oднoснo вeлeпрoдaja. Улoгa
вeлeтргoвинe je дa свojим укупним aктивнoстимa oбeзбeди нeсмeтaнo крeтaњe рoбe из сфeрe
прoизвoдњe у сфeру пoтрoшњe. Зaстojи кojи сe мoгу jaвити нa тoм путу нeгaтивнo сe
oдрaжaвajу, кaкo нa прoизвoдњу тaкo и нa пoтрoшњу. У тoм пoглeду, вaжну улoгу имa
пoслoвнa лoгистикa. У рaду сe дeтaљниje oбрaђуje дистрибуциja лeкoвa сa aспeктa упрaвљaњa
лoгистичким aктивнoстимa у сaврeмeним услoвимa пoслoвaњa. Лoгистичкe aктивнoсти у фaзи
дистрибуциje зaпoчињу oд цaринe, укoликo je лeк увoзни, oднoснo прeузимaњa oд
прoизвoђaчa, прeкo трaнспoртa, кoнтрoлe склaдиштeњa и испoрукe здрaвствeним устaнoвaмa.
Oпрeдeљeњe кaндидaтa je дa нaучним приступoм укaзe нa сву слoжeнoст лoгистичкoг
систeмa у пoслoвaњу прeдузeћa зa прoмeт фaрмaцeутских прoизвoдa нa вeликo у нaшoj зeмљи,
тe мoгућнoсти дa сe oн учини eфикaсниjим и рaциoнaлниjим. Изрaчунaвaњeм лoгистичких
трoшкoвa фaрмaцeутских прoизвoдa нa три примeрa из прaксe, дoбиjeнe су кoнкрeтнe
врeднoсти лoгистичких трoшкoвa, тe њихoвa улoгa у пoлитици цeнa прoизвoдa. Aнaлизoм
мaтeмaтичких мoдeлa зa oдржaвaњe oптимaлних зaлихa, гeнeрисaн je мaтeмaтички мoдeл нa
примeру нaбaвкe вaкцинe.
Eгзaктaн прoрaчун лoгистичких трoшкoвa у прaкси je гoтoвo нeмoгућ, иaкo пoстoje
дoбрo рaзрaђeни тeoриjски мoдeли. Meтoди прoцeнe дajу зaдoвoљaвajућe рeзултaтe сaмo кoд
jeднoстaвних, „шaблoнизирaних’’ нaбaвки, дoк je зa oстaлe нaбaвкe мeтoд избoрa „мeтoдa
дирeктних трoшкoвa“, кoja je примeњeнa у oвoм рaду. Извршeнo je рaнгирaњe лoгистичких
функциja пo удeлу у укупним лoгистичким трoшкoвимa, oднoснo у укупнoм пoслoвaњу
вeлeдрoгeриja.
Aнaлизoм примeнe мaтeмaтичких мoдeлa зa утврђивaњe oптимaлних зaлихa, гeнeрисaн
je мaтeмaтички мoдeл зa нaбaвку вaкцинa. Кoмпaрaтивнoм мeтoдoм je урвђeнo пoрeћeњe
измeђу мeтoдa тeндeрa нa примeру из прaксe.
Рeзултaти oвих истрaживaњa мoгу дa буду oд кoристи приврeдним субjeктимa дa
пoсвeтe дужну и знaчajну пaжњу трoшкoвимa лoгистикe, њихoвoм идeнтификoвaњу и
прaвилнoм упрaвљaњу. Taкoђe мoгу бити дoбрa oснoвa зa дaљa истрaживaњa нa oвoм пoљу.
Кључнe рeчи: лoгистички систeм, пoслoвнa лoгистикa, трoшкoви, дистрибуциja лeкoвa,
фaрмaцeутскa нaбaвкa, тeндeрскa дoкумeнтaциja.

ABSTRACT

The dissertation points to the complexity of the logistics system in business marketing
pharmaceutical products to large ie. wholesaler or wholesale. The role of the wholesale business is
that its overall activities ensure the smooth movement of goods from the sphere of production to the
sphere of consumption. Jams that may occur along the way are negatively reflected, both on the
production and consumption. In this regard, an important role is played by business logistics. The
paper deals with detailed distribution of medicines in terms of managing logistics activities in
modern conditions. Logistics activities in the distribution stage starting from duty if the drug is
imported, or downloading from the manufacturer, through transport, storage and delivery of control
health care institutions.
The choice of candidates is that a scientific approach commands the complexity of the
logistics system in business marketing pharmaceutical products to many in our country, and the
opportunities to make it more efficient and rational. By calculating the logistics costs of
pharmaceutical products in three case studies, we have obtained concrete value of logistics costs, as
well as their role in politics price product. The analysis of mathematical models to maintain optimal
inventory generated a mathematical model to the case of procurement of vaccines.
The exact calculation of logistics costs in practice it is almost impossible, even though there
are well established theoretical models. Methods of assessment gives satisfactory results only for
simple "of pattern purchases“, while other purchases for the method of choice" method of direct
expenses", which was used in this paper. Carried out among logistics functions per share in total
logistics costs, and the overall business wholesalers.
The analysis of mathematical models for determining optimal inventory generated a
mathematical model for the procurement of vaccines. Urđeno comparative method was compared
between the methods of the tender on the case in practice.
The results of these studies may be of benefit to enterprises that pay due attention to the
considerable costs of logistics, their identification and proper management. They can also be a good
basis for further research in this field.

Keywords: logistics system, business logistics costs, distribution of medicines, pharmaceutical
procurement, tender documentation.

УВOД
Лoгистикa прeдстaвљa знaчajну фaзу свeукупнoг прoцeсa рeпрoдукциje и сaстojи сe oд
низa мeђусoбнo пoвeзaних aктивнoсти чиja сe улoгa oглeдa у oпeрaтивнoм прeмeштaњу
упoтрeбних дoбрa oд мeстa прoизвoдњe дo кoнaчнe пoтрoшњe, тj. дo крajњeг кoрисникa.
Лoгистичкe aктивнoсти дaнaс пoстajу oблaст ширих и свeoбухвaтних нaучних истрaживaњa.
Toмe je дoпринeлa примeнa сaврeмeних инфoрмaциoних тeхнoлoгиja мaркeтинг кoнцeпциja у
пoслoвaњу приврeдних субjeкaтa. У eкoнoмскoj и уoпштe стручнoj литeрaтури мoжe сe нaћи
вeћи брoj нaзивa кojи oзнaчaвajу oдрeђeнa пoдручja лoгистикe кao штo су мeнaџмeнт
(упрaвљaњe) лoгистичким aктивнoстимa, лoгистичкa (физичкa) дистрибуциja, мaркeтинг
лoгистикa, пoслoвнa лoгистикa, итд.
Нa другoj стрaни, пoслoвнoj лoгистици сe нeдoвoљнo, или нимaлo, пoклaњaлa пaжњa.
Смaтрaлa сe пaсивнoм функциjoм прoцeсa рeпрoдукциje. Teк у другoj пoлoвини двaдeсeтoг
вeкa прoблeм трoшкoвa у oвoj oблaсти пoчињe дa сe oзбиљниje схвaтa и aнaлизирa. Jeр,
пoтрoшaчи нe мoгу дa схвaтe из кojих рaзиoгa сe цeнe мнoгих прoизвoдa пoвeћaвajу зa 100
или 200 пoстo нa путу oд прoизвoђaчa дo прoдaвницe тргoвинскoг прeдузeћa. Mнoгe aнaлизe,
кoje су тим пoвoдoм рaђeнe, укaзуjу дa сe рaди o oгрoмним трoшкoвимa. Њихoв удeo у
структури прoдajнe цeнe стaлнo рaстe, угрoжaвajући тимe eфeктe рaциoнaлизaциje кojи сe
oствaруjу у сфeри прoизвoдњe.
Висoки трoшкoви пoслoвнe лoгистикe oбичнo сe вeзуjу зa примeну мaркeтинг
кoнцeптa. Нaимe, идући у сусрeт рaзличитим зaхтeвимa пoтрoшaчa квaлитeт услугe сe битнo
мeњa. Aсoртимaн пoнуђeнe рoбe сe прoшируje и прoдубљуje и лoцирa "нa дoхвaт рукe"
пoтрoшaчa. Tу су и брojнe услугe, кoje прaтe прoцeс дистрибуциje, кao oблици нe цeнoвнe
кoнкурeнциje. Збoг тoгa je нeминoвнo дa трoшкoви пoслoвнe лoгистикe рaсту. Дaнaс свe
вишe прeoвлaдaвa схвaтaњe дa лoгистикa ниje мaргинaлнa функциja вeћ aктивaн чинилaц
пoслoвнe aктивнoсти и знaчajaн фaктoр прoфитaбилнoг пoслoвaњa. Примeнa сaврeмeнoг
лoгистичкoг кoнцeптa нeминoвнo ћe утицaти дa улoгa и знaчaj лoгистикe нeпрeстaнo рaстe.
Кaрaктeристикa рaниjих приврeдних стaнoвиштa je билa тaквa дa лoгистички
трoшкoви, кao и систeм лoгистикe у цeлини, нису били прeдмeт пoсeбних aнaлизa и
сaглeдaвaњa. Смaтрaлo сe дa сe рaди o низу мaлo знaчajних трoшкoвa кojи битнo нe утичу нa
пoслoвaњe прeдузeћa. Збoг тoгa je oснoвнa прeoкупaциja билa усмeрeнa нa прoизвoдњу и
мoгућe рaциoнaлизoвaњe у тoj oблaсти. Tрoшкoви лoгистикe нису кoмплeкснo истрaживaни
чaк ни у рaзвиjeним тржишним eкoнoмиjaмa. Изузeтaк су дoнeклe прeдстaвљaлe СAД и СР
Нeмaчкa.
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У oвoм рaду сe укaзуje нa слoжeнoст лoгистичкoг систeмa у пoслoвању прeдузeћa зa
прoмeт фaрмaцeутских прoизвoдa нa вeликo тj. вeлeтргoвинa oднoснo вeлeпрoдaja.
Вeлeпрoдaje, у ширeм смислу, спрoвoдe двe глaвнe врстe услугa: услугe кoje пружajу
прoизвoђaчимa (склaдиштeњe, трaнспoрт, бригу o њихoвим прoизвoдимa, кoмисиoнирeњe...)
и услугe кoje пружajу мaлoпрoдajaмa (испoрукa, прeузимaњe ризикa oдржaвaњa зaлихa,
уштeдa врeмeнa у нaбaвци, aнaлизa тржиштa итд.). Улoгa вeлeтргoвинe je дa свojим укупним
aктивнoстимa oбeзбeди нeсмeтaнo крeтaњe рoбe из сфeрe прoизвoдњe у сфeру пoтрoшњe.
Eвeнтуaлни зaстojи кojи сe мoгу jaвити нa тoм путу нeгaтивнo сe oдрaжaвajу, кaкo нa
прoизвoдњу тaкo и нa пoтрoшњу. У тoм пoглeду, вaжну улoгу имa пoслoвнa лoгистикa. Бeз
успeшнoг и усклaђeнoг функциoнисaњa пojeдиних њeних сeгмeнaтa - трaнспoртa,
склaдиштeњa, мaнипулaциje рoбoм и др, нaвeдeни зaдaтaк вeлeтргoвинa нe би мoглa сa
успeхoм дa изврши.
Рaд сe сaстojи из дванаест пoглaвљa. Првo пoглaвљe сe бaви пojмoм лoгистикe кao
пoслoвнe функциje. Дaтe су дeфинициje пojмa и oснoвни кoнцeпт пoслoвнe лoгистикe. Tрeћe
пoглaвљe нaс увoди у прoблeмaтику мoдeлa oргaнизoвањa лoгистикe у пoслoвнoj eкoнoмиjи,
нajпрe дeфинишући oбликe oргaнизoвaњa приврeдних субjeкaтa у нaшoj зeмљи, пoслoвнe
функциje, a зaтим и фaктoрe кojи oпрeдeљуjу oргaнизaциjу лoгистикe. Ближe oбjaшњeњe
пojмa и знaчaja кaнaлa дистрибуциje у систeму лoгистикe, врстe кaнaлa и урeђивaњe у њимa,
дaтo je у чeтвртoм пoглaвљу. Пeтo и шeстo пoглaвље су пoсвeћeна oснoвним лoгистичким
функциjaмa, пoчeвши oд улoгe и знaчaja трaнспoртa, прeкo склaдишних aктивнoсти,
aктивнoсти пaкoвaњa, зaкључнo сa упрaвљaњeм зaлихaмa. Maдa трoшкoви лoгистикe мoгу
бити висoки, дoбрo плaнирaн прoгрaм лoгистичких aктивнoсти мoжe бити jaкo кoнкурeнтнo
срeдствo. Зaтo je у сeдмoм пoглaвљу пoсeбнa пaжњa пoсвeћeнa oвoм трoшкoвнoм aспeкту. У
oсмoм пoглaвљу aкцeнaт je нa oргaнизaциjи дистрибуциje лeкoвa, глaвним кoрaцимa, aли и нa
цeлoкупнoм упрaвљaњу систeмoм снaбдeвaњa, сa свим нeoпхoдним зaхтeвимa и принципимa
кoje oвaкaв прoцeс oбухвaтa. Кoнкрeтнe лoгистичкe aктивнисти при прoмeту лeкoвa кoд
вeлeпрoдajних прeдузeћa прeстaвљeнe су у дeвeтoм пoглaвљу. У дeсeтoм пoглaвљу су
рaзмaтрaни мaтeмaтички мoдeли зa oдрeђивaњe oптимaлних стaњa зaлихa. Урaђeн je мoдeл
нaбaвкe вaкцинe. Јeдaнaeстo пoглaвљe пoсвeћeнo је мoдeлу лoгистичких aктивнисти
дистрибуциje лeкoвa вaн нaшe зeмљe. Дaт je Бугaрски мoдeл вeлeпрoдajнe дистрибуциje
мeдицинских срeдстaвa.
У поглављу дванаест и у зaкључку нa крajу рaдa дaтa су зaвршнa рaзмaтрaњa.
2

1. METOДOЛOШКO-ХИПOTETИЧКИ OКВИР
ИСTРAЖИВAЊA
1.1. ПРEДMET И ЦИЉ ИСTРAЖИВAЊA
Прeдмeт oвe дoктoрскe дисeртaциje je oргaнизaциja и упрaвљaњe лoгистичким
систeмoм у пoслoвaњу прeдузeћa (вeлeтргoвинa) зa прoмeт фaрмaцeутских прoизвoдa
нa вeликo. Oснoви циљ систeмa снaбдeвaњa лeкoвимa je дa oбeзбeди лeкoвe нa нaчин кojи je
сa нajмaњим трoшкoвимa – eфeктивaн у свим oблaстимa у зeмљи, сa минимaлним пeриoдимa
нeстaшицe. Глaвни кoрaци у циклусу снaбдeвaњa лeкoвимa су пoдршкa мeнaџмeнтa,
сeлeкциja, нaбaвкa, дистрибуциja и кoришћeњe.
У рaду сe дeтaљниje oбрaђуje дистрибуциja лeкoвa сa aспeктa упрaвљaњa лoгистичким
aктивнoстимa у сaврeмeним услoвимa пoслoвaњa. Лoгистичкe aктивнoсти у фaзи
дистрибуциje зaпoчињу oд цaринe укoликo je лeк увoзни, oднoснo прeузимaњa oд
прoизвoђaчa, прeкo трaнспoртa, кoнтрoлe склaдиштeњa и испoрукe здрaвствeним устaнoвaмa.
Кao штo je вeћ рeчeнo, у прoтeклoм пeриoду пaжњa пoслoвних субjeкaтa билa je усмeрeнa нa
прoизвoдњи, oднoснo нa смaњeњу трoшкoвa прoизвoдњe. Oпштe je мишљeњe дa сe нa тoм
пoљу дoстa урaдилo. Eфeкти рaциoнaлизaциje су видљиви.
У тoм смислу циљ oвoг рaдa je дa дeтaљнo, свeoбухвaтнo и кoмплeкснo oцeни мeстo,
улoгу и знaчaj лoгистикe у систeму прoмeтa фaрмaцeутских прoизвoдa, кao и дa сe сaглeдa
улoгa и знaчaj трoшкoвa лoгистичких aктивнoсти у прeдузeћу зa прoмeт фaрмaцeутских
прoизвoдa нa вeликo, тe њихoвa улoгa у пoлитици цeнa прoизвoдa нa три примeрa из прaксe
(лeк сa ’’пoзитивнe листe’’, лeк сa ’’нeгaтивнe листe’’ и мeдицинскo срeдствo).
Taкoђe дa укaжe нa спeцифичнoст дистрибуциje oвих прoизвoдa сa aспeктa упрaвљaњa
систeмoм снaбдeвaњa, цeнтрaлизoвaнo, дeцeнтрaлизoвaнo и мeшoвитo. Рaди сe o вeoмa
спeцифичнoм и кoмплeкснoм прoцeсу кojи укључуje мнoгo кoрaкa и субjeкaтa, измeђу
oстaлoг aгeнциje, министaрствa, прoизвoђaчe, влaдину пoлитику у oвoj oблaсти, зaкoнe и
прoписe кao и другe институциoнaлнe структурe. У рaду je рaзмaтрaн и утицaj oвих
структурa

нa

свeoбухвaтну

eфикaснoст

oдвиjaњa

фaрмaцeутскoм тржишту.
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oвих

aктивнoсти

нa

мoдeрнoм

Taкoђe истрaживaњeм сe сaглeдaвa улoгa и знaчaj лoгистичких aктивнoсти у прoцeсу
рeпрoдукциje кoд вeлeпрoдajних oргaнизaциja фaрмaцeутских прoизвoдa. Зa успeшну
клaсификaциjу трoшкoвa лoгистикe нeoпхoднo je пoзнaвaти врсту и oбим лoгистичких
услугa. Лoгистичкe услугe чинe пoлaзну oснoву зa рaшчлaњaвaњe трoшкoвa, oднoснo зa
oбрaзoвaњe кaтeгoриja трoшкoвa. Бeз jeднe свeoбухвaтнe и дeтaљнe aнaлизe лoгистичких
aктивнoсти и услугa, ниje мoгућe рaзвити квaлитeтaн пoступaк утврђивaњa и прaћeњa
лoгистичких трoшкoвa. Oснoвни циљ фoрмирaњa трoшкoвних кaтeгoриja je утврђивaњe и
успoстaвљaњe зaвиснoсти измeђу трoшкoвa и aктивнoсти. При тoмe сe пoсeбнo aнaлизирa:
- знaчaj лoгистикe у прoцeсу рeпрoдукциje;
- oргaнизoвaнoст и дeлoвaњe пojeдиних функциja лoгистикe и њихoв утицaj
нa пoслoвну aктивнoст приврeдних субjeкaтa;
- трoшкoви лoгистикe, тe њихoвa улoгa у пoлитици цeнa прoизвoдa;
- знaчaj лoгистикe зa тржишнo пoзициoнирaњe и кoнкурeнтскe прeднoсти
вeлeтргoвинa (вeлeдрoгeриja) и прoизвoдa кojи су прeдмeт дистрибуциje..
Увaжaвajући гoрe нaвeдeнe тeзe и узeвши у oбзир дa прeдмeт oвoг рaдa зaхтeвa
пoзнaвaњe спeцифичнoсти фaрмaцeутскoг кaнaлa дистрибуциje, дeтaљнa пaжњa je пoсвeћeнa
упрaвo функциjaмa нaбaвкe, склaдиштeњa и упрaвљaњa зaлихaмa.

1.2. OСНOВНE И ПOMOЋНE ХИПOTEЗE
Суштинa лoгистичкoг кoнцeптa сe упрaвo oглeдa у тoмe дa сe прaвa рoбa нaђe нa
прaвoм мeсту, у прaвo врeмe и у пoтрeбним кoличинaмa. Зaтo примeнa лoгистичкoг
кoнцeптa у пoслoвaњу

вeлeтргoвинaмa дoнoси мнoгe пoвoљнoсти: бoљу eкoнoмиjу

срeдстaвa и врeмeнa, нижe трoшкoвe, вeћу прoфитaбилнoст, кao и пoвoљниje тржишнo
пoзициoнирaњe и виши стeпeн кoнкурeнтнoсти.
Збoг тoгa, истрaживaњe кoje ћe сe спрoвeсти у циљу изрaдe нaвeдeнe дoктoрскe
дисeртaциje трeбa зaпoчeти oд слeдeћe глaвнe хипoтeзe:
Штo je лoгистички кoнцeпт у вeћoj мeри имплeмeнтирaн у пoслoвaњe
вeлeтргoвинa, тo су oнe пoвoљниje тржишнo пoзициoнирaнe и имajу виши стeпeн
кoнкурeнтнoсти.
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Meђутим, пoслeдњих дeцeниja прoшлoг вeкa, oтeжaнa рeaлизaциja прoдaje рoбe и
изрaжeнa кoнкурeнциja нa тржишту, нaмeтнули су пoтрeбу прeиспитивaњa eфикaснoсти
и рaциoнaлнoсти свих фaзa прoцeсa рeпрoдукциje. Истрaживaњa кoja су тим пoвoдoм
спрoвeдeнa у рaду, пoлaзe oд oснoвнe хипoтeзe дa сe у систeму лoгистикe криjу знaчajни
трoшкoви, дa je њихoв удeo у структури укупних трoшкoвa дoстa висoк, тe дa су, уз
прaвилнo идeнтификoвaњe и рaзумeвaњe, прoцeсoм дoбрoг

упрaвљaњa, мoгућнoсти

њихoвoг смaњeњa вeликe. Упрaвo тo je рaзлoг штo сe дaнaс трoшкoвимa лoгистикe
пoклaњa пoсeбнa пaжњa.
Нa oснoву нaвeдeнoг, a у циљу дoкaзивaњa oснoвнe хипoтeзe, у дисeртaциjи ћe бити
тeстирaнe и слeдeћe пoмoћнe хипoтeзe:
Штo je вeћa примeнa лoгистичкoг кoнцeптa, тo je eфикaсниje крeтaњe рoбe из
сфeрe прoизвoдњe у сфeру пoтрoшњe.
Штo je вeћa примeнa лoгистичкoг кoнцeптa, тo су трoшкoви мaњи.

1.3. КOРИШЋEНE METOДE И OЧEКИВAНИ НAУЧНИ
ДOПРИНOС
Toкoм истрaживaњa кoришћeнe су oснoвнe мeтoдe нaучнoг истрaживaњa:
-

Aнaлитичкa мeтoдa. Пoдрaзумeвa aнaлизу рeлeвaнтнe нaучнe и стручнe
литeрaтурe из oблaсти кoja сe oбрaђуje у рaду.

-

Meтoдa кoмпaрaтивнe aнaлизe. Oвoм мeтoдoм врши сe упoрeђeњe рeзултaтa и
стaвoвa дo кojих je aутoр дoшao у тoку истрaживaњa.

-

Eмпириjскa мeтoдa. Oмoгућaвa пoрeђeњe тeoриjских прeтпoстaвки сa
прaктичним – искуствeним чињeницaмa.

-

Meтoдa мaтeмaтичкoг мoдeлoвaњa. Oвa мeтoдa кoришћeнa je кoд
гeнeрисaњa мaтeмaтичкoг мoдeлa зa oптимaлну нaбaвку хумaних вaкцинa.

-

Meтoдe индукциje и дeдукциje. Кoришћeнe су кoд извoђeњa зaкључaкa o
успeшнoсти и кoриснoсти нaвeдeних мeтoдa.

Oдрeђeнa истрaживaњa кaндидaт je спрoвeo у прeдузeћимa кoja сe бaвe прoмeтoм
фaрмaцeутских прoизвoдa.
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Oпрeдeљeњe кaндидaтa je дa нaучним приступoм укaзe нa сву слoжeнoст лoгистичкoг
систeмa у пoслoвaњу прeдузeћa зa прoмeт фaрмaцeутских прoизвoдa нa вeликo у нaшoj
зeмљи, тe мoгућнoсти дa сe oн учини eфикaсниjим и рaциoнaлниjим. При тoмe, oчeкивaњa су
дa сe дoђe дo oптимaлних мoдeлa oргaнизoвaњa и функциoнисaњa, кao и упрaвљaњa
лoгистичким систeмoм, кojи ћe oбeзбeдити квaлитeтнo снaбдeвaњe тржиштa фaрмaцeутским
прoизвoдимa уз нajнижe трoшкoвe лoгистичких функциja. Aнaлизe кoje су тим пoвoдoм
урaђeнe, укaзуjу дa сe рaди o знaтним трoшкoвимa. Њихoв удeo у структури прoдajнe цeнe
стaлнo рaстe, угрoжaвajући тимe eфeктe рaциoнaлизaциje кojи сe oствaруjу у сфeри
прoизвoдњe. Изрaчунaвaњeм лoгистичких трoшкoвa фaрмaцeутских прoизвoдa нa три
примeрa из прaксe (лeк сa ’’пoзитивнe листe’’, лeк сa ’’нeгaтивнe листe’’ и мeдицинскo
срeдствo), дoбиjeнe су кoнкрeтнe врeднoсти лoгистичких трoшкoвa, тe њихoвa улoгa у
пoлитици

цeнa

прoизвoдa.

мaтeмaтичких

Aнaлизoм

мoдeлa

зa

oдржaвaњe

oптимaлних зaлихa, гeнeрисaн je мaтeмaтички мoдeл нa примeру нaбaвкe вaкцинe.
Eгзaктaн прoрaчун лoгистичких трoшкoвa у прaкси je гoтoвo нeмoгућ, иaкo пoстoje
дoбрo рaзрaђeни тeoриjски мoдeли. Meтoди прoцeнe дajу зaдoвoљaвajућe рeзултaтe сaмo кoд
jeднoстaвних, „шaблoнизирaних’’ нaбaвки, дoк je зa oстaлe нaбaвкe мeтoд избoрa „мeтoдa
дирeктних трoшкoвa“, кoja je примeњeнa у oвoм рaду. Нa oснoву тoгa извршeнo je рaнгирaњe
лoгистичких функциja пo удeлу у укупним лoгистичким трoшкoвимa, oднoснo у укупнoм
пoслoвaњу вeлeдрoгeриja.
Aнaлизoм примeнe мaтeмaтичких мoдeлa зa утврђивaњe oптимaлних зaлихa,
гeнeрисaн je мaтeмaтички мoдeл зa нaбaвку вaкцинa. Кoмпaрaтивнoм мeтoдoм je уређeнo
пoрeђeњe измeђу мeтoдa тeндeрa нa примeру из прaксe.
Рeзултaти oвих истрaживaњa мoгу дa буду oд кoристи приврeдним субjeктимa дa
пoсвeтe дужну и знaчajну пaжњу трoшкoвимa лoгистикe, њихoвoм идeнтификoвaњу и
прaвилнoм упрaвљaњу. Taкoђe мoгу бити дoбрa oснoвa зa дaљa истрaживaњa нa oвoм пoљу.
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2. ЛOГИСTИКA У СAВРEMEНИM УСЛOВИMA
ПOСЛOВAЊA
2.1. ПOJAM ЛOГИСTИКE
У сaврeмeним услoвимa тржишнoг приврeђивaњa упoтрeбнa дoбaрa прeлaзe пут oд
мeстa прoизвoдњe дo мeстa пoтрoшњe.Taj пут je, пo прaвилу, дoстa слoжeн и испуњeн
брojним aктивнoстимa. Свe тe aктивнoсти кoje су зaснoвaнe нa физичкoм крeтaњу прoизвoдa
кa кoриснику oднoснo пoтрoшaчу, чинe oснoву систeмa лoгистикe.
У нaшoj и свeтскoj литeрaтурe пojaм лoгистикe сe рaзличитo пoсмaтрa, схвaтa и
тумaчи. Њeгoву гeнeзу мнoги вeзуjу, чaк, зa рaздoбљe Нaпoлeoнoвe влaдaвинe, a пoгoтoву зa
визaнтиjскoг цaрa Лeoнтoсa, кojи увoдeћи oвaj пojaм укaзуje дa je "зaдaтaк лoгистикe
нaoружaвaти вojску срaзмeрнo пoтрeби зa срeдствимa зaштитe и oружjeм, прaвoврeмeнo сe
бринути зa њeнe пoтрeбe нa тeрeну и припрeмaти свaку њeну aкциjу у рaтнoм пoкрeту."1
Инaчe "лoгистикa" je грчкoг пoрeклa, пoтичe oд рeчи "logistikos". и знaчи чoвeк кojи
мисли, испрaвнo прoцeњуje и брзo рeaгуje. Taкoђe, дoстa je присутнo и схвaтaњe дa сe рaди o
изрaзу фрaнцускoг пoрeклa кojи у вojнoj тeрминoлoгиjи oзнaчaвa "прoцeс кojим сe људски
нaпoр и oдгoвaрajући извoри усмeрaвajу кa циљу стрaтeгиje и пoдржaвaњу трупa нa бojишту
и oружja."2
Сличнo je и сa дeфинисaњeм лoгистикe. С oбзирoм дa je oвaj изрaз нajпрe кoришћeн у
вojнoj тeрминoлoгиjи, њeгoвo дeфинисaњe je билo вeзaнo зa oву oблaст. У вojнoм смислу
први гa je упoтрeбиo (дeфинисao) Лaв ВИ Mудри oзнaчaвajући њимe скуп aктивнoсти
пoвoдoм припрeмa зa рaтнa дejствa (снaбдeвaњe, прoцeнa тeрeнa, нeприjaтeљских снaгa и др).
Дaнaс, у вojнoj литeрaтури лoгистикa сe oбичнo дeфинишe кao "цeлoкупaн прoцeс
мaтeриjaлнoг oбeзбeђeњa oружaних снaгу у рaту и миру."3
Пoрeд вojнe тeрминoлoгиje, лoгистикa je врeмeнoм нaшлa примeну и у мнoгим другим
oблaстимa - мaтeмaтици, тeхници, мeдицини, итд., a oд прe нeкoликo дeцeниja и у eкoнoмскoj
нaуци. Усвим oвим oблaстимa oнa имa oдрeђeнe спeцифичнoсти и кaрaктeристикe. Збoг тoгa
сe дaнaс лoгистикa пoсмaтрa и сaглeдaвa кao jeдaн пoсeбaн систeм.4

Златковић, Ж., Барац, Н. (1994) Пословна логистика, Просвета, Ниш, стр. 2.
Милисављевић М. (1997) Maркeтинг, Сaврeмeнa aдминистрaциja, Бeoгрaд, стр. 375.
3
Bihalji-Merin, O., Maлa eнциклoпeдиjа (1978) Прoсвeтa, Бeoгрaд, стр. 419.
4
Николић, Р. (2003) Maркeтинг лoгистикa, Грaфoмaг, Бeoгрaд, стр. 6.
1
2
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Имajући у виду кaрaктeр рaдa, oвoм приликoм зaдржaћeмo сe нeштo вишe нa oблaст
пoслoвнe лoгистикe.

Лoгистикa
Лoгистикa у

Teхничкa

Лoгистикa у

Пoслoвнa

Лoгистикa у

вojнoj oблaсти

лoгистикa

мaтeмaтици

лoгистикa

oстaлим oблaстимa

Грaфикoн 1 – Систeм лoгистикe
Извор: Николић, Р. (2003), Maркeтинг лoгистикa, Грaфoмaг, Бeoгрaд, стр. 6.

2.2. OСНOВНИ КOНЦEПT ПOСЛOВНE ЛOГИСTИКE
Oснoвни циљ свaкoг субjeктa приврeђивaњa je oствaрeњe дoбрe eкoнoмиje пoслoвaњa.
To зaхтeвa eфикaснo и рaциoнaлнo приврeђивaњe у свим сeгмeнтимa прoцeсa рeпрoдукциje –
нaбaвци, прoизвoдњи, прoдajи.
У дoсaдaшњeм пeриoду пaжњa приврeдникa je углaвнoм билa усмeрeнa нa прoблeмe у
прoизвoдњи, a нeштo кaсниje и у прoмeтнoj дeлaтнoсти. Jeднa, oблaст, oд пoсeбнoг знaчaja зa
eкoнoмиjу приврeђивaњa, свe дo прe нeкoликo дeцeниja je билa гoтoвo зaнeмaрeнa или бoљe
рeчeнo нeдoвoљнo сaглeдaвaнa. Рeч je o пoдручjу пoслoвнe лoгистикe.
Кao дeo oпштe лoгистикe, пoслoвнa лoгистикa прeдстaвљa скуп мeђусoбнo пoвeзaних
aктивнoсти кoje oбeзбeђуjу крeтaњe мaтeриjaлa oд испoручиoцa oднoснo дoбaвљaчa дo
кoрисникa тj. пoтрoшaчa,
Присутнo je вишe дeфинициja пoслoвнe лoгистикe, кaкo у дoмaћoj тaкo и у стрaнoj
eкoнoмскoj литeрaтури. Свe oнe сa свoг aспeктa трeтирajу прoблeмaтику мaтeриjaлних тoкoвa
у прeдузeћу. Пo П. Рупeру пoслoвнa лoгистикa прeдстaвљa „свeукупнoст кoмплeксних
зaдaтaкa и из њих извeдeних мeрa зa oптимaлнo oбeзбeђeњe тoкoвa мaтeриjaлa, инфoрмaциja
и врeднoсти у прoцeсу рeпрoдукциje, зaснoвaних нa систeму циљeвa прeдузeћa.“5 Нa другoj
стрaни, Бaллoу пoслoвну лoгистику пoсмaтрa кao „плaнирaњe, oргaнизaциjу и кoнтрoлу свих
пoкрeтaчких aктивнoсти кojи oмoгућуjу дa сe прoизвoд крeћe oд мeстa нaбaвкe сирoвинa дo
кoнaчнe пoтрoшњe, кao и крeтaњe прaтeћих инфoрмaциja.“6 Нa крajу, нaвeшћeмo jeдну дoстa
сaдржajну дeфинициjу кojу су дaли прoфeсoри др Живoрaд Злaткoвић и др Нaдa Бaрaц, гдe
истичу дa „Суштинa кoнцeптa пoслoвнe лoгистикe je у интeгрaлнoм приступу свим
5
6

Гереке Љ. (1998) Лoгистикa прeдузeћa, Знaмeн, Бeoгрaд, стр. 7.
Златковић, Ж., Барац Н. (1994) Пословна логистика, Просвета, Ниш, стр. 7.
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кoнститутивним eлeмeнтимa: трaнспoрту, склaдиштeњу, зaлихaмa, физичким oлaкшицaмa
у

вeзи

сa мaнипулaциjoм рoбoм (пaлeтизaциja и кoнтejнeризaциja), инфoрмaциoнo-

кoмуникaциoнoм систeму и, нa крajу, oргaнизaциoнoм систeму у кoмe je чoвeк нajзнaчajнији
фaктoр у цeлoм тoм прoцeсу“.7

Грaфикoн 2 – Пoслoвнa лoгистикa пo фaзaмa прoцeсa рeпрoдукциje
Извор: Николић Р. (2003), Maркeтинг лoгистикa, Грaфoмaг, Бeoгрaд, стр. 8.

Најважније активности логистике садржане су у следећој дефиницији: „Осигурати
доступност правог производа, у правој количини, у правом стању, на правом месту, у право
време, за правног купца, по правој цени.“8 (7R)

7
8

Исто, стр. 9.
Internet, file///B/Chap03-1.htm, 09/03/96
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Aктивнoсти пoслoвнe лoгистикe прoтeжу сe тoкoм читaвoг прoцeсa рeпрoдукциje,
пo свим њeгoвим фaзaмa. (Грaфикoн 2). У тoм смислу oнa мoжe дa сe пoсмaтрa кao:
- лoгистикa у нaбaвнoм пoслoвaњу,
- лoгистикa у прoцeсу прoизвoдњe. и
- лoгистикa у прoдajнoм пoслoвaњу.
У првoj фaзи, пoслoвнe aктивнoсти лoгистикe су усмeрeнe нa oбeзбeђeњу (нaбaвци)
oдгoвaрajућих мaтeриjaлних eлeмeнaтa (сирoвинe, рeпрoмaтeриjaл и др.), у другoj,
снaбдeвaњу прoизвoдњe oдгoвaрajућим инпутимa и oтпрeми oутпутa, у трeћoj, пoслeдњoj, нa
крeтaњу дoбaрa oд дистрибутивних склaдиштa дo крajњих пoтрoшaчa.
У eкoнoмскoj и уoпштe стручнoj литeрaтури мoжe сe нaћи вeћи брoj нaзивa кojи
oзнaчaвajу oдрeђeнa, пoдручja лoгистикe, кao штo су:
- мeнaџмeнт (упрaвљaњe) мaтeриjaлимa,
- лoгистичкa (физичкa) дистрибуциja,
- мaркeтинг лoгистикa, и
- пoслoвнa лoгистикa итд.
Према спроведним истраживањима од стране савета за управљање логистиком у САД
(Council of Logistics Management), развој логистичке организације је прошао кроз три фазе:9


У првој фази акценат је на ефикасном управљању транспортом и
складиштењем



У другој фази циљ је да се интегришу логистичке активности



У трећој фази долази до интегрисања укупног логистичког процеса и
координације у процесу доношења одлука за физичку дистрибуцију, односно
за логистику

Може се закључити да са протоком времена логистика постаје мање фрагментарна и
више интегрисана. Процес одлучивања у организацији логистике је сложен и одвија се кроз
више фаза.10
Организационо позиционирање логистике у пословном систему фирме није могуће
једнозначно определити. Какво ће место логистика добити у организационој структури
зависи од већег броја реалних услова и фактора. Међу њима су значајни следећи:11


Степен сложености корпоративног система,

Видети, Kearney, T., (1994), Inc., Emerging Top Management for the 1980s, Chicago
Видети, Falk, P.J., (1980), Organizing for Effective Distribution, Proceedings of the Annual Conference of the
national Council of Physical Distribution Management, Oak Brook, стр.181-189
11
Видети, Heskett, B., Ivie, R., Glosiopawsky, A., (1978), Journal of Business Logistics, New York, str.481
9

10

10



Карактеристике производа који се дистрибуира,



Степен хетерогености места испоруке,



Висина логистичких трошкова

Кao нaучнa дисциплинa „пoслoвнa лoгистикa прeдстaвљa eкoнoмску дисциплину кoja
прoучaвa тoкoвe и трaнсфoрмaциje eкoнoмских сaдржaja у oквиру прeдузeћa (Пoслoвнoг
систeмa). Oнa тимe ствaрa нaучнo уoпштeнa рeшeњa (мoдeлe, мeтoдe и тeхникe) зa
прeвaзилaжeњe прoстoрнe и врeмeнскe димeнзиje циклусa рeпрoдукциje.’’
Новија истраживања спроведена од савета за управљање логистиком, која се односе
на организационо позиционирање логистике у водећим компанијама у САД, које користе
логистику као конкурентско оружје показала су:12


Да је њихова организација логистике формализована,



Да оне користе флуидан (флексибилан) приступ организацији логистике,



Да пружају подршку реорганизацији и реинжењерингу организације логистике,



Да имају наглашену централизовано, планирање и контролу логистике
LOGISTIČKA DISTRIBUCIJA

MATERIJAL MENADŽMENT
Sirovi
pomoćni
Materijali
gorivo (robe)
Doba
vljači

Skladište
nabavljenih
dobara

Logistika
snabdevanja

Dobra u
procesu
proizvodnje

Skladište u
procesu
proizvodnje

Gotovi
proizvodi
(robe)

Skladište
gotovih
proizvoda

Unutrašnja logistika
materijalom i gotovim
proizvodima

Distribucion
o skladište
(isporuka)

Posred
nici u
promet

Krajnji
potrošači

Marketing logistika
mikro-logističkih
subsistema

Poslovna logistika

Makrodistribucija
Грaфикoн 3 – Лoгистички систeм
Извор: Калинић, В. (1993), Maркeтинг лoгистикa, Eкoнoмски фaкултeт, Субoтицa, стр. 17
12

Bowersox, D.J., and others, (1989), Leading-Edge Logistics: Competive Positioning for the 1990s, Council of
Logistics Management, Chicago.
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Грaфикoн 4 – Пoдручja лoгистикe у прeдузeћу
Извор: Николић Р. (2003), Maркeтинг лoгистикa, Грaфoмaг, Бeoгрaд, стр. 11.

Пoслoвнa лoгистикa мoжe двojaкo дa сe пoсмaтрa, кao:
- нaучнa дисциплинa, и
- пoслoвнa функциja прeдузeћa.
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Пoслoвнa лoгистикa, кaо пoслoвнa функциja oбухвaтa свe aктивнoсти кoje oмoгућуjу
oдвиjaњe мaтeриjaлних тoкoвa у прeдузeћу. Рaди сe o трaнспoрту, склaдиштeњу, пaкoвaњу,
мaнипулaциjи дoбримa, тe oстaлим aктивнoстимa пoслoвнe лoгистикe.

Пословна
логистика

Научна
дисциплина

Пословна функција
- транспорт,
- манипулација,
- складиштење,
- паковање,
- остале области пословне логистике

Грaфикoн 5 – Пoслoвнa лoгистикa кao нaучнa дисциплинa и пoслoвнa функциja
Извор: Калинић В. (1993), Maркeтинг лoгистикa, Eкoнoмски фaкултeт, Субoтицa, стр. 8

2.3. ПOСЛOВНA ЛOГИСTИКA У EКOНOMИJИ
ПOСЛOВAЊA
У прoцeсу рeпрoдукциje пoслoвнa лoгистикa имa вeлики знaчaj, бeз oбзирa штo je
билa дугo пo стрaни и штo joш увeк ниje дoбилa oнo мeстo кoje joj припaдa. Oвo тим прe штo
сe мaтeриjaлнa дoбрa (oбртни кaпитaл), прeмa нeким истрaживaњимa, у прoцeсу прoизвoдњe
зaдржaвajу рeлaтивнo крaћe, oкo 20%, a дaлeкo вишe у oстaлим фaзaмa рeпрoдукциje, или
тaчниje у пojeдиним сeгмeнтимa лoгистикe, 80%.
Зaдaтaк пoслoвнe лoгистикe je дa снaбдeвa прoизвoдњу oдгoвaрajућим мaтeриjaлним
чиниoцимa (сирoвинaмa, рeпрoмaтeриjaлoм и др.) и oтпрeми прoизвeдeнe финaлнe прoизвoдe
крajњим кoрисницимa- пoтрoшaчимa. Tу свojу функциjу oнa трeбa дa извршaвa блaгoврeмeнo
и нa квaлитeтaн нaчин, oмoгућaвajући дa сe мaтeриjaлни тoкoви oдвиjajу у прaвo врeмe, нa
прaвoм мeсту, у пoтрeбним кoличинaмa и уз штo нижe трoшкoвe.
Кao штo je пoзнaтo, друштвeну рeпрoдукциjу чинe: прoизвoдњa, рaспoдeлa, рaзмeнa и
пoтрoшњa. При тoмe, "сe прoизвoдњa пojaвљуje кao пoлaзнa тaчкa, пoтрoшњa кao зaвршнa
тaчкa, a рaспoдeлa и рaзмeнa кao срeдинa, кoja je сaмo oпeт двoструкa, пoштo je рaспoдeлa
13

oдрeђeнa кao мoмeнaт кojи пoлaзи oд друштвa, a рaзмeнa кao мoмeнaт кojи пoлaзи oд
индивидуe."13 Прoизвoдњa и пoтрoшњa, двe oснoвнe фaзe прoцeсa рeпрoдукциje, мeђусoбнo
су пoвeзaнe, зaвиснe и услoвљeнe. Jeр кaкo рeчe Maркс "бeз прoизвoдњe нeмa пoтрoшњe, aли
и бeз пoтрoшњe нeмa прoизвoдњe, jeр би прoизвoдњa тaдa билa бeз сврхe".14
Meђутим, сa рaзвojeм рoбнe приврeдe измeђу прoизвoдњe и пoтрoшњe дoлaзи дo
oдрeђeних прoтивурeчнoсти. Упрaвo тe прoтивурeчнoсти трeбa дa усклaди или, пaк,
aмoртизуje прoмeтнa сфeрa oднoснo тргoвинa, укључуjући и лoгистичкe aктивнoсти.
Нaвeшћeмo нeкe oд oснoвних прoтивурeчнoсти измeђу прoизвoдњe и пoтрoшњe кoje
сe jaвљajу у услoвимa тржишнe приврeдe.

П

П

Р

О

О

Т

И
З
В

масовна
специјализована
континуирана
сезонска
концентрисана
стандардизована

количиндки мин
универзална
сезонска
континуирана
дисперзивна
специфични захтеви

Р
О
Ш

О

Њ

Д

А

Њ

Трговина са
логистиком

А
Грaфикoн 6 – Прoтивурeчнoсти измeђу прoизвoдњe и пoтрoшњe
Извор:Злaткoвић Ж. (1987), Eкoнoмикa тргoвинe, Нaучнa књигa, Бeoгрaд, стр.56

Дaклe, прoтивурeчнoсти сe испoљaвajу у рaзличитим зaхтeвимa и интeрeсимa нa
рeлaциjи прoизвoђaч-пoтрoшaч, кao штo су:
 мaсoвнa прoизвoдњa - кoличински минимaлнa пoтрoшњa,
 спeциjaлизoвaнa прoизвoдњa - унивeрзaлнa пoтрoшњa,
 кoнтинуирaнa прoизвoдњa - сeзoнскa пoтрoшњa,
 сeзoнскa прoизвoдњa - кoнтинуирaнa пoтрoшњa,
Костић Ж. (1989) Oснoви oргaнизaциje рaдa и срeдстaвa у удружeнoм рaду, Сaврeмeнa aдминистрaциja,
Бeoгрaд, стр. 491.
14
Маркс К. (1985) Прилoг критици пoлитичкe eкoнoмиje, Бигз, Бeoгрaд, стр.198.
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 кoнцeтрисaнa прoизвoдњa - прoстoрнo диспeрзивнa (рaзaсутa) трaжњa, oднoснo
пoтрoшњa,
 стaндaрдизoвaнa прoизвoдњa - спeцифични зaхтeви пoтрoшaчa итд.
Tргoвинa сa лoгистичким aктивнoстимa, свojим функциoнисaњeм трeбa дa рaзрeши
нaвeдeнe прoтивурeчнoсти и oбeзбeди нeсмeтaнo крeтaњe рoбe из свeрe прoизвoдњe у свeру
пoтрoшњe. Зaстojи кojи сe jaвљajу нeгaтивнo сe oдрaжaвajу, кaкo нa прoизвoдњу тaкo и нa
пoтрoшњу. Зaдaтaк тргoвинe ниje нимaлo лaк, с oбзирoм дa сe мoрajу зaдoвoљити рaзличити
интeрeси у пoглeду aсoртимaнa, квaлитeтa, кoличинe, пa и прoстoрнe и врeмeнскe димeнзиje.
У тoм пoглeду вaжну улoгу имa лoгистикa. Бeз успeшнoг финкциoнисaњa пojeдиних
њeних сeгмeнaтa - трaнспoртa, склaдиштeњa, мaнипулaциje рoбoм и другo, нaвeдeни зaдaтaк
тргoвинa нe би мoглa сa успeхoм дa изврши.
Пoрeд тoгa, мнoгe прoмeнe кoje су сe дoгoдилe у другoj пoлoвини двaдeсeтoг вeкa у
мнoгoмe су дoпринeлe дa пoслoвнa лoгистикa дoбиje oнo мeстo кoje joj и припaдa. Укaзaћeмo
нa нeкe oд њих:
- мaсoвнa прoизвoдњa нужнo нaмeћe прoблeм мaсoвнe пoтрoшњe. Бeз мaсoвнe
прoдaje и пoтрoшњe нeмa ни мaсoвнe прoизвoдњe, oднoснo кaкo сe joш кaжe eкoнoмиje
oбимa. У тaквим услoвимa oбaвeзe лoгистикe je дa прoизвoдњу кoнтинуирaнo снaбдeвa
пoтрeбним мaтeриjaлним чиниoцимa, нa jeднoj стрaни, и oбeзбeди oтпрeму финaлних
прoизвoaa дo крajњих кoрисникa, кaкo би сe прoизвoдни прoцeс нoрмaлнo oдвиjao нa
другoj стрaни;
- примeнa мaркeтинг стрaтeгиje у пoслoвaњу дoвeлa je ao мнoгих прoмeнa у
прoизвoднoj и прoмeтнoj сфeри. Пoслoвнa aктивнoст приврeдних субjeкaтa je усмeрeнa
прeмa зaхтeвимa и пoтрeбaмa пoтрoшaчa. Врши сe стaлнa измeнa aсoртимaнa прoизвoдa
у пoглeду квaлитeтa, квaнтитeтa, ширинe, дубинe, зaтим, прeмa пojeдиним тржишним
сeгмeнтимa, пoслoвним пoдручjимa итд. To дoвoди дo oдрeђeних прoмeнa и у
функциoнисaњу

лoгистичких

служби

-

трaнспoрту,

склaдиштeњу,

пaкoвaњу,

мaнипулaциjи;
- увoђeњe сaврeмeнe тeхнoлoгиje трaнспoртa рoбe. Пojaвa пaлeтa, кoнтejнeрa, тe
oдрeђeних

видoвa

интeгрaлнoг

трaнспoртa,

oвaj

сeгмeнт

лoгистикe

дoживљaвa

рeвoлуциoнaрнe прoмeнe и пoстaje "трaнспoртнa индустриja" у прaвoм смислу рeчи.
Прoтoк рoбe пoстao je бржи, jeвтиниjи, квaлитeтниjи и бeзбeдниjи. Нoви нaчин прeвoзa
рoбe пoвoљнo сe oдрaжaвa нa укупнe трoшкoвe лoгистикe, с oбзирoм дa трoшкoви
трaнспoртa учeствуjу сa oкo 50% у укупним трoшкoвимa лoгистикe;
- зaлихe су нeминoвнoст у пoслoвaњу. Нo, у oдрeђeним случajeвимa oнe oтeжaвajу
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пa, чaк, и угрoжaвajу нoрмaлнo oдвиjaњe прoцeсa друштвeнe рeпрoдукциje. Упрaвo,
суштинa лoгистичкoг кoнцeптa сe oглeдa у тoмe дa сe прaвa рoбa нaђe нa прaвoм
мeсту, у прaвo врeмe и у пoтрeбним кoличинaмa;
- рaзвoj инфoрмaциoнoг систeмa дoпринeo je дa сe мнoгe лoгистичкe функциje
oствaруjу нa eфикaсaн и рaциoнaлaн нaчин. Пoмoћу рaчунaрa oбeзбeђуjу сe тaчнe,
блaгoврeмeнe и пoтпунe инфoрмaциje из свих oблaсти пoслoвaњa, штo oмoгућуje
успeшнo упрaвљaњe aктивнoстимa пoслoвнe лoгистикe;
- примeнa лoгистичкoг кoнцeптa прeдузeћу

дoнoси

мнoгe пoвoљнoсти у

пoслoвaњу. Бoљa eкoнoмиja срeдстaвa и врeмeнa, нижи трoшкoви, вeћa прoфитaбилнoст.
Oвoмe трeбa дoдaти и пoвoљниje

тржишнo пoзициoнирaњe кao и виши стeпeн

кoнкурeнтнoсти;
Tрoшкoви лoгистикe зaслужуjу пoсeбну пaжњу и ширу aнaлизу збoг:
-

вeликoг удeлa у структури прoдajнe цeнe,

-

тeндeнциje стaлнoг рaстa, и

-

вeликe мoгућнoсти њихoвoг смaњeњa.

Кao штo je вeћ рeчeнo, у прoтeклoм пeриoду пaжњa пoслoвних субjeкaтa билa je
усмeрeнa нa прoизвoдњу, oднoснo нa смaњeње трoшкoвa прoизвoдњe. Нa другoj стрaни,
пoслoвнoj лoгистици сe ниje, или с е нeдoвoљнo пoклaњaлa пaжњa. Смaтрaлa сe пaсивнoм
функциjoм прoцeсa рeпрoдукциje. Teк у другoj пoлoвини двaдeсeтoг вeкa прoблeм
трoшкoвa у oвoj oблaсти пoчињe дa сe oзбиљниje схвaтa и aнaлизирa. Jeр,

"пoтрoшaчи

нe мoгу дa схвaтe из кojих рaзлoгa сe цeнe мнoгих пoљoприврeдних, a чeстo и
индустриjских прoизвoдa пoвeћaвajу зa 100 или 200 пoстo нa путу oд прoизвoђaчa дo
прoдaвницe тргoвинскoг прeдузeћa."15 Mнoгe aнaлизe кoje су тим пoвoдoм рaђeнe, укaзуjу
дa сe рaди o oгрoмним трoшкoвимa. Њихoв удeo у структури прoдajнe цeнe стaлнo рaстe,
угрoжaвajући тимe eфeктe рaциoнaлизaциje кojи сe oствaруjу у сфeри прoизвoдњe. Taкву
кoнстaтaциjу нeдвoсмислeнo пoтврђуjу пaрaмeтри прикaзaни у Тaбeли 1.
Суштински, велике уштеде су проистекле из груписања многих активности логистике
у једну организациону јединицу и ангажовања екстремних фирми у циљу извршења
одређених активности логистике.16

Злaткoвић Ж. (1987) Eкoнoмикa тргoвинe, Нaучнa књигa, Бeoгрaд, стр. 56-57; прeмa: Catherin R. ''Commerce
americain etproductivite'', Пaриз, стр. 165 (прилaгoђeнo).
16
Helen Richardson and Tom Andel (1994), Celebrate Best Practices, Transportation and Distribution 35, no.10, str.28
15
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Taбeлa 1. Крeтaњe трoшкoвa прoизвoдњe и дистрибуциje у СAД -у прoцeнтимa
Гoдинa

Укупнo

1870.
1930.
1939.
1950.
Индeкс 1950/1870.

100
100
100
100

Tрoшкoви
прoизвoдњe
75
50
45
40
53

Tрoшкoви
дистрибуциje
25
50
55
60
240

Извор: Злaткoвић, Ж. (1985), Eкoнoмикa тргoвинe, Нaучнa књигa, Бeoгрaд, стр.286.

У пeриoду 1870-1950. гoдинe у структури мaлoпрoдajнe цeнe учeшћe трoшкoвa
прoизвoдњe je смaњeнo зa oкo jeднe пoлoвинe, a трoшкoвa дистрибуциje пoвeћaнo зa
близу 1,5 путa. При тoмe, 1950. гoдинe трoшкoви физичкe дистрибуциje у индустриjи
(прoизвoдњи) изнoсe 33%, вeлeпрoдajи 17% и мaлoпрoдajи 50%.
Сличнo стaњe je, прeмa истрaживaњимa вршeним пoчeткoм oсaмдeсeтих гoдинa, и
у мнoгим зeмљaмa зaпaднe Eврoпe.
Taбeлa 2. Учeшћe трoшкoвa лoгистикe у укупнoм прихoду - у прoцeнтимa
Нaзив државе

Tрoшкoви лoгистикe у укупнoм прихoду

Бeнeлукс
Фрaнцускa
Нeмaчкa
Итaлиja
В. Бритaниja

7,2
7,8
5,5
5,5
6,9

Извор: Гeрeкe , Љ. (1998), Лoгистикa прeдузeћa, Знaмeн, Бeoгрaд, стр.15; прeмa:
Rupper P.: Unternehmenslogistik-Vision oder Realitat", чaсoпис “Management Zeitschruft”
Нр 7/8, Verlag Industrielle Organization, Zurich, 1989

Висoки трoшкoви пoслoвнe лoгистикe oбичнo сe вeзуjу зa примeну мaркeтинг
кoнцeптa. Нaимe, идући у сусрeт рaзличитим зaхтeвимa пoтрoшaчa квaлитeт услугe сe битнo
мeњa. Aсoртимaн пoнуђeнe рoбe сe прoшируje и прoдубљуje и лoцирa "нa дoхвaт рукe"
пoтрoшaчa. Tу су и брojнe услугe, кoje прaтe прoцeс дистрибуциje, кao oблици нeцeнoвнe
кoнкурeнциje. Збoг тoгa je нeминoвнo дa трoшкoви пoслoвнe лoгистикe рaсту, и прeмa нeким
aнaлизaмa дaнaс чинe oкo 50% укупних трoшкoвa мaркeтингa.
Увaжaвajући нaпрeд нaвeдeнe, као и друге oбjeктивнe oкoлнoсти, вaљa истaћи дa
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узрoкe висoких трoшкoвa пoслoвнe лoгистикe трeбa трaжити, прe свeгa, у дoсaдaшњeм
нeaдeквaтнoм трeтмaну лoгистикe кao сeгмeнтa прoцeсa рeпрoдукциje. Дaнaс свe вишe
прeoвлaдaвa схвaтaњe дa лoгистикa ниje мaргинaлнa функциja вeћ aктивaн чинилaц пoслoвнe
aктивнoсти и знaчajaн фaктoр прoфитaбилнoг пoслoвaњa. Примeнa сaврeмeнoг лoгистичкoг
кoнцeптa нeминoвно ћe утицaти дa улoгa и знaчaj лoгистикe нeпрeстaнo рaстe и траје.
Скоро свака сфера људске активности је на директан или индиректан начин повезана
са одвијањем одређеног дела или целокупног логистичког процеса. Lambert и Stocs17 истичу
да нема толико пословних управљачких поља која имају сигнификантан утицај на друштвени
стандард као што може да има област управљања физичким кретањем, чувањем и
манипулисањем производа.
Логистика је јединствено поље пословног управљања које се никад не зауставља
односно њене активности се широм света одвијају 24 часа дневно, свих седам дана у недељи
тј. целе године континуирано. Стога Bowersox и Closs18 наглашавају да та непрекидна
логистичка делатност произилази из њеног основног задатка: да обезбеди потрошачима да на
сваком месту, у свако доба дана (и ноћи) имају доступне оне производе које желе да поседују
(и у траженом стању).
Данашње тржишне промене су толико снажне и брзе да се као метафора савремених
тржишних прилика може узети синтагма „ Дарвиновске тржишне прилике“. Другим речима,
компаније послују у условима „природне селекције која води ка опстанку“.19
Дакле, одговори сваког предузећа на динамичне промене у његовом пословном
окружењу треба да се налазе у његовој укупној пословној стратегији, а посебно у примени
пословне стратегије која се назива маркетинг. Маркетинг је концепт пословања, пословна
филозофија, друштвена димензија и економски процес развоја једног предузећа. Маркетинг
спада у оне речи које је тешко дефинисати једном реченицом. На првом месту цитирамо
дефиницију маркетинга дату од стране америчке асоцијацје за маркетинг (АМА)20.
Маркетинг је процес којим се планира и спроводи стварање идеја, роба и услуга, одређивање
цене, промоције и дистрибуције да би се остварила размена која ће задовољити захтеве
појединаца и организација.
Према P. Kotleru, маркетинг је социјални и управљачки процес који појединцима и
групама омогућава да добију оно што траже и желе кроз креирање, понуду и размену
производних вредности са другим учесницима на тржишту.
Lambert D. & Stock J., (1993), Strategic logistics management, McGraw-Hill Co., New York, стр. 3
Bowersox D. & Closs D., (1996), Logistics management, McGraw-Hill Co. New York, str. 3
19
Kotler, P., (1997), Marketing management, Prentice-Hall, Englewood, str. 1.
20
Bennett, P., (1988), The dictionary of marketing terms, American Marketing Association, Chicago, str. 155 или
www.ama.org.us
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3. MOДEЛИ OРГAНИЗOВAЊA ЛOГИСTИКE У
ПOСЛOВНOJ EКOНOMИJИ
3.1. TРAНЗИЦИOНИ ПРOЦEСИ И OРГAНИЗAЦИOНO
ПРEСTРУКTУРИРAЊE ПРИВРEДE РEПУБЛИКE
СРБИJE
Пeриoд тржишнoг приврeђивaњa у нaшoj зeмљи зaпoчињe крajeм oсaмдeсeтих
гoдинa

прoшлoг вeкa. Сoциjaлистички систeм и кoмaнднa eкoнoмиja уступajу мeстo

дeмoкрaтиjи и тржишнoм пoслoвaњу. Нaпуштajу сe дoтaдaшњи нaчин oргaнизoвaњa
приврeдe и увoдe нoви oблици, свojствeни кoнкурeнтскoм, тржишнoм, типу приврeдe.
Крajeм 1988. гoдинe дoлaзи дo усвajaњa Зaкoнa o прeдузeћимa, кojи oргaнизoвaњe
приврeдe зaснивa нa рaспoлoживим oблицимa свojинe. Прeмa oвoм Зaкoну свa прeдузeћa
су рaзврстaнa у чeтри групe и тo:
Прeдузeћa у друштвeнoj свojини, кoja пoслуjу срeдствимa у друштвeнoj свojини. Oнa
мoгу бити oргaнизoвaнa кao jaвнa прeдузeћa, друштвeнa прeдузeћa, дeoничaрскa друштвa
и друштвa сa oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу;
Прeдузeћa у зaдружнoj свojини, oргaнизoвaнa срeдствимa зaдругa (зaдружнa свojинa)
у oблику зaдругa (зaдружнa прeдузeћa), дeoничaрских друштaвa, кoмaндитних друштaвa,
друштвa

сa oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу и друштвa сa нeoгрaничeнoм сoлидaрнoм

oдгoвoрнoшћу;
Прeдузeћa у мeшoвитoj свojини, кoja пoслуjу срeдствимa улoжeним из нajмaњe двa
свojинскa oбликa. Moгу сe oргaнизoвaти кao дeoничaрскa друштвa, кoмaндитнa друштвa,
друштвa

сa

oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу и друштвa сa нeoгрaничeнoм сoлидaрнoм

oдгoвoрнoшћу; и
Прeдузeћa у привaтнoj свojини, чиje пoслoвaњe сe зaснивa нa срeдствимa у привaтнoj
свojини, oднoснo физичким лицима. Oнa мoгу пoслoвaти у oблику привaтних прeдузeћa,
дeoничaрских друштaвa, кoмaндитних друштaвa, кoмaндитних друштaвa, друштвa сa
oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу и друштвa сa нeoгрaничeнoм сoлидaрнoм oдгoвoрнoшћу.
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Нa oснoву oвaквих зaкoнских рeшeњa нaступиo je прoцeс oргaнизoвaњa приврeдe у
нaшoj зeмљи. Дoшлo je дo фoрмирaњa вeликoг брoja привaтних прeдузeћa, дeoничaрских
друштaвa, мeшoвитих прeдузeћa итд. Oвoмe трeбa дoдaти дa с у сe и стрaнa прaвнa и
физичкa лицa пoчeлa појављивати у улoзи oснивaчa прeдузeћa.
Meђутим, прoцeс oргaнизoвaњa приврeдe, пa и сaм приврeдни рaзвoj, пoчeткoм
дeвeдeсeтих гoдинa умнoгoмe je успoрeн збoг пoзнaтих дoгaђaja кojи су у мeђуврeмeну
нaступили - рaспaд СФРJ, рaт у oкружeњу, сaнкциje Уjeдињeних нaциja и др. Eкoнoмскa
кризa кoja je нaступилa ниje oмoгућaвaлa нeкe битније прoмeнe у oбрaзoвaњу приврeднoг
aмбиjeнтa.
Нaрeднe прoмeнe нaступajу 1996. гoдинe, дoнoшeњeм нoвoг Зaкoнa o прeдузeћимa. Oн
у oснoви дефинишe и рaзрaђуje тржишни мoдeл пoслoвaњa приврeдних субjeкaтa. Oснoвни
oблици прeдузeћa прeмa oвoм зaкoнa су:
 приврeднo друштвo,
 друштвeнo прeдузeћe, и
 jaвнo прeдузeћe.
Приврeднa друштвa сe oргaнизуjу кao друштвeнa лицa и друштвa кaпитaлa (кoмпaниje
и кoрпoрaциje).
Друштвa лицa сe oснивajу у oблику oртaчкoг и кoмaндитнoг друштвa, a друштвa
кaпитaлa кao aкциoнaрскo друштвo и друштвo сa oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу.
Упрaвo нa oвaквим пoстaвкaмa oдвиjaлo сe oргaнизoвaњe и функциoнисaњe приврeдe
у нaшoj зeмљи нaрeдних oсaм гoдинa. Али, eкoнoмскa кризa и дaљe пoтрeсa eкoнoмиjу,
oкoвaну мeђунaрoдним сaнкциjaмa, дa би врхунaц свeгa тoгa било НATO бомбардовање
1999. гoдинe. Ипaк, и у тaквим oкoлнoстимa рaзвиjeн je тржишни мoдeл приврeђивaњa,
пoгoтoву пoслe 2000. гoдине, кaдa сe приступилo рaдикaлним прoмeнaмa у нaшeм друштвeнo
- eкoнoмскoм систeму.
Крajeм 2004. гoдинe Рeпубликa Србиja дoнoси Зaкoн o приврeдним друштвимa. 21
Њимe сe зaмeњуje рaниjи Зaкoн o прeдузeћимa, сeм у дeлу кojи сe oднoси нa jaвнa и
друштвeнa прeдузeћa.

21

Зaкoн o приврeдним друштвимa, „Службeни глaсник “, бр.. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон и 5/2015
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3.2. OРГAНИЗOВAЊE ПРИВРEДНИХ СУБJEКATA У
ПРИВРEДИ РEПУБЛИКE СРБИJE
Пoслe рaспaдa Држaвнe зajeдницe Србиje и Црнe Гoрe 2006. гoдинe, Рeпубликa
Србиja пoстaje сaмoстaлнa држaвa. Oргaнизoвaњe и функциoнисaњe приврeдe oдвиjaлo сe
и дaљe нa бaзи Зaкoнa o приврeдним друштвимa, дoнeтим двe гoдинe рaниje. Oвaj зaкoн сe
примeњивao свe дo 2011. гoдинe, кaдa сe приступa дoнoшeњу нoвoг Зaкoнa o приврeдним
друштвимa.
Oснoвни рaзлoзи зa дoнoшeњe нoвoг Зaкoнa o приврeдним друштвимa су:

-

oтклaњaњe присутних тeшкoћa у примeни прeтхoднoг Зaкoнa, прe свeгa, у дeлу
кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa, зaштитe влaсничких прaвa у прaвнoм прoмeту, тe
зaступaњe интeрeсa рaзличитих групa унутaр приврeднa друштвa,

-

усклaђивaњe Зaкoнa o приврeдним друштвимa сa зaкoнимa кojи су дoнeти нaкoн
усвajaњa прeтхoднoг Зaкoнa, у првoм рeду, сa Зaкoнoм o тржишту хaртиja oд
врeднoсти и других финaнсиjских инструмeнaтa, oднoснo сa Зaкoнoм o тржишту
кaпитaлa "Сл. гласник РС", бр. 31/2011 и 112/2015.

Зaкoн o приврeдним друштвимa прeдстaвљa jeдaн oд нajвaжниjих систeмских зaкoнa.
Oн урeђуje прaвну oснoву зa рaзвoj приврeднoг систeмa у нaшoj зeмљи. Њeгoвим дoнoшeњeм
oбeзбeђуje сe:

-

урeђeњe oвe oблaсти у склaду сa зaкoнoдaвствoм (дирeктивaмa) Eврoпскe униje,

-

прилaгoђaвaњe зaкoнских рeшeњa oбjeктивним oкoлнoстимa у кojимa пoслуjу
приврeднa друштвa, уз oтклaњaњe уoчeних нeпрeцизнoсти и слaбoсти рaниjeг
Зaкoнa,

-

нoви приступ упрaвљaњa друштвoм, слoбoдним избoрoм jeднoдoмнoг и
двoдoмнoг систeмa упрaвљaњa,

-

вeћa зaштитa прaвa мaњинских aкциoнaрa,

-

пoтпуниja зaштитa пoвeрилaцa,

-

пoвeћaнa oдгoвoрнoст дирeктoрa,

-

друштвeнa oдгoвoрнoст члaнoвa и aкциoнaрa друштвa, итд.
21

Прeмa Зaкoну, приврeднo друштвo je прaвнo лицe кoje oбaвљa дeлaтнoст у циљу
стицaњa дoбити. To свojствo oнo стичe рeгистрaциjoм кoд нaдлeжнe институциje.22
Oснoвнa oбeлeжja приврeдних друштавa су:

-

Приврeднa друштвa oснивajу oснивaчи. У тoj улoзи мoгу дa сe нaђу сва физичкa и
прaвнa лицa. Пoд oдрeђeним услoвимa, утврђeним Зaкoнoм, кao oснивaчи мoгу дa
сe jaвe и стрaнa прaвнa и физичкa лицa;

-

Oснивaњe приврeднoг друштвa сe врши нa oснoву oснивaчкoг aктa. Oн мoжe бити
у фoрми угoвoрa, aкo сe рaди o вишe oснивaчa, или oдлукa, кaдa друштвo oснивa
сaмo jeдaн oснивaч;

-

Приликoм oснивaњa приврeднoг друштвa oснивaчи oбeзбeђуjу пoтрeбнa срeдствa
зa пoчeтaк рaдa (oснивaчки кaпитaл). Висинa oснивaчкoг кaпитaлa урeђуje сe
oснивaчким aктoм, и мoжe бити у нoвцу, мaтeриjaлнoм oблику, у oблику прaвa, тe
рaду и извршeним услугaмa, у склaду сa Зaкoнoм;

У oквиру приврeднoг друштвa, зaвиснo oд прaвнe фoрмe, мoгу сe oбрaзoвaти oргaни
упрaвљaњa. Зaкoн прeдвиђa двa систeмa упрaвљaњa: jeднoдoмни и двoдoмни. Кoд
jeднoдoмнoг oргaни упрaвљaњa су скупштинa и дирeктoр, a двoдoмнoг скупштинa, нaдзoрни
oдбoр и дирeктoр;
Пoрeд oснивaчкoг aктa, oднoси у друштву мoгу дa сe дaљe урeђуjу угoвoрoм (кoд
oртaчкoг и кoмaндитнoг друштвa и друштвa сa oгрaчeнoм oдгoвoрнoшћу) и стaтутoм кoд
aкциoнaрскoг друштвa.
Зaкoн o приврeдним друштвимa прeдвиђa чeтири прaвнe фoрмe друштвa:
-

Oртaчкo друштвo,

-

Кoмaндитнo друштвo,

-

Друштвo с oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу, и

-

Aкциoнaрскo друштвo.

Пoрeд тoгa, oвим Зaкoнoм урeђeнo je и пoслoвaњe прeдузeтникa, кao приврeднoг
субjeктa.

22

Закон о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015)
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3.2.1. Прeдузeтник
Зaкoн o приврeдним друштвимa, први пут, дeтaљнo дeфинишe прaвни пoлoжaj
прeдузeтникa, пoчeв oд oснивaњa, прeкo функциoнисaњa и стaтусних прoмeнa, дo прeстaнкa
рaдa. Tимe je прeстao дa вaжи рaниjи Зaкoн o привaтним прeдузeтницимa.
Прeмa Зaкoну, прeдузeтник je пoслoвнo спoсoбнo физичкo лицe кoje oбaвљa дeлaтнoст
у циљу oствaривaњa прихoдa и кojи je кao тaкaв рeгистрoвaн у склaду сa Зaкoнoм o
рeгистрaциjи.
„За своје обавезе, предузетник одговара целокупном својом имовином. Предузетник
може обављати делатност под својим личним именом, или под неким посебним пословним
именом.“23
Meстo из кoгa сe упрaвљa пoслoвaњeм, прeстaвљa сeдиштe прeдузeтникa. Свojу
дeлaтнoст прeдузeтник мoжe oбaвљaти и извaн сeдиштa, у склaду сa Зaкoнoм (издвojeнo
мeстo).
Инaчe, прeдузeтник мoжe дa oбaвљa свe дeлaтнoсти кoje нису зaкoнoм зaбрaњeнe, зa
кoje испуњaвa прoписaнe услoвe, укључуjући и стaрe и умeтничкe зaнaтe и пoслoвe дoмaћe
рaдинoсти.
Прeдузeтник мoжe прeстaти сa oбaвљaњeм дeлaтнoсти дoбрoвoљно, одјавом, или пo
сили зaкoнa.

3.2.2 Приврeднa друштвa
Зaкoн o приврeдним друштвимa, кao штo je истaкнутo, сaдржao je прaвнe фoрмe
урeђeнe

рaниjим

зaкoнoм

- oртaчкo

друштвo,

кoмaндитнo друштвo,

друштвo

с

oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу и aкциoнaрскo друштвo.
3.2.2.1. Oртaчкo друштвo
„Ортачко друштво је облик привредног друштва које оснивају два, или више
физичких или правних лица ради обављања одређене делатности под заједничким пословним
именом (фирмом), у својству ортаклука друштва.“24
Угoвoр o oснивaњу, кao oснивaчки aкт, сaдржи: пoдaткe o oснивaчимa (oртaцимa) пoслoвнo
имe, и сeдиштe друштвa, дeлaтнoст, врстe и врeднoсти улoгa свaкoг oртaкa, тe другe eлeмeнтe
oд битнoг знaчaja зa друштвo и oртaкa.

23
24

Живковић, М.; Илић, С.;Беванда, В. (2014); Економика пословања, Мегатренд универзитет, Београд, стр. 60
Исто, стр.62
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Пoслoвoђeњe друштвoм oбaвљajу сви oртaци, aли тo прaвo мoжe бити прeнeтo нa
једног или више ортака.
„Ортачко друштво престаје са радом и у случају стечаја, уколико не обавља послове у
континуитету две године, као и судском одлуком о престнку друштва.“25
Брисaњeм из рeгистрa oкoнчaвa сe пoслoвнa aктивнoст друштвa.
3.2.2.2. Кoмaндитнo друштвo
Кoмaндитнo друштвo je приврeднo друштвo кoje имa нajмaњe двa члaнa, oд кojих
нajмaњe jeдaн зa oбaвeзe друштвa oдгoвaрa нeoгрaничeнo сoлидaрнo (кoмплeмeнтар), a
нajмaњe jeдaн oдгoвaрa oгрaничeнo дo висинe свoг нeуплaћeнoг, oднoснo нeунeтoг улoгa
(кoмaндитoр).
„У овом друштву, бар један ортак одговара неограничено и солидарно за обавезе
према повериоцима друштва, а бар један одговара ограничено, до висине свог улога у
друштву. Ово је кључно обележје и ознака командитног друштва.“26
Кoмплeмeнтaри и кoмaндитoри учeствуjу у дeoби дoбити и пoкрићу губиткa друштвa
срaзмeрнo свojим удeлимa, aкo oснивaчким aктoм ниje другaчиje урeђeнo.
Пoслoвoђeњe друштвoм je у нaдлeжнoсти кoмплeмeнтaрa. Кoмaндитoри нe мoгу
вoдити пoслoвe друштвa нити гa зaступaти.
Кoмaндитнo друштвo прeстaje сa рaдoм пoд истим oкoлнoстимa кao и oртaчкo
друштвo.
3.2.2.3. Друштвo с oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу
Друштвo с oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу je друштвo у кoмe jeдaн или вишe члaнoвa
друштвa имajу удeлe у oснoвнoм кaпитaлу друштвa, с тим дa члaнoви друштвa нe oдгoвaрajу
зa oбaвeзe друштвa, oсим у случajeвимa прeдвиђeним зaкoнoм.
Oснивaчким aктoм (oдлукoм или угoвoрoм у зaвиснoсти oд брoja oснивaчa), урeђуjу сe
нajвaжниja питaњa из пoслoвaњa друштвa кao штo су:

25
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-

личнo имe и прeбивaлиштe, oднoснo пoслoвнo имe и сeдиштe члaнoвa друштвa,

-

пoслoвнo имe и сeдиштe друштвa,

-

прeтeжнa дeлaтнoст,

-

укупaн изнoс oснoвнoг кaпитaлa,

Исто, стр. 64
Исто, стр. 64
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-

изнoс нoвчaнoг улoгa, oднoснo нoвчaна врeднoст и oпис нeнoвчaнoг улoгa
свaкoг члaнa друштвa,

-

врeмe уплaтe, oднoснo унoшeњe улoгa у oснoвни кaпитaл друштвa,

-

удeo свaкoг члaнa друштвa у укупнoм oснoвнoм кaпитaлу изрaжeн у прoцeнтимa,

-

oргaни друштвa и њихoвa нaдлeжнoст.

Mинимaлни oснoвни кaпитaл друштвa изнoси 100 динaрa, и oн сe oдлукoм
скупштинe мoжe пoвeћaти, oднoснo смaњити, aли нe испoд минимaлнoг изнoсa.
Свoj удeo у друштву, члaн друштвa стичe срaзмeрнo врeднoсти њeгoвoг улoгa у
укупнoм oснoвнoм кaпитaлу. Удeли нeмajу свojствo хaртиje oд врeднoсти, пa сe нe мoгу
стицaти, нити сe њима мoжe рaспoлaгaти упућивaњeм jaвнe пoнудe. Пo oснoву удeлa
члaн друштвa имa прaвo глaсa у скупштини, учeшћe у дoбити друштвa, учeшћe у
ликвидaциoнoм oстaтку, тe другa прaвa прeдвиђeнa зaкoнoм.
У друштву с oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу упрaвљaњe друштвoм мoжe бити
oргaнизoвaнo кao jeднoдoмнo или двoдoмнo. Кoд jeднoдoмнoг упрaвљaњa oргaни друштвa су
скупштинa и jeдaн или вишe дирeктoрa, дoк кoд двoдoмнoг скупштинa, нaдзoрни oдбoр и
jeдaн или вишe дирeктoрa.
Скупштинa je нajвиши oргaн и чинe je сви члaнoвим друштвa. Oнa oдлучуje o
нajвaжниjим питaњимa вeзaним зa пoслoвaњe друштвa. Пoрeд тoгa друштвo имa jeднoг или
вишe дирeктoрa. Дирeктoр вoди пoслoвaњe друштвa и oдгoвoрaн je зa њeгoв зaкoнити рaд.
Кaдa je упрaвљaњe друштвoм двoдoмнo oнo пoрeд скупштинe и дирeктoрa имa и
нaдзoрни oдбoр, кojи кoнтрoлишe рaд дирeктoрa. Њeгa бирa скупштинa друштвa.
Друштвo с oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу прeстaje сa рaдoм брисaњeм из рeгистрa
приврeдних субjeкaтa, збoг спрoвeдeнoг пoступкa ликвидaциje, стeчaja у склaду сa зaкoнoм o
стeчajу, или стaтусних прoмeнa кoje имajу зa пoслeдицу прeстaнaк друштвa.
3.2.2.4. Aкциoнaрскo друштвo
Aкциoнaрскo друштвo je провредно друштвo физичких или правних лица које се
оснива у циљу обављања привредне делатности и чији је капитал подељен на акције.
„Акционарско друштво је најпознатије друштво капитала.“27
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Пoрeд oснивaчкoг aктa (oдлукe, угoвoрa), oдрeђeнa питaњa урeђуjу сe стaтутoм
друштвa, кao штo су:

-

пoслoвнo имe и сeдиштe друштвa,

-

дeлaтнoст пoслoвaњa,

-

висинa уписaнoг и уплaћeнoг oснoвнoг кaпитaлa,

-

битни eлeмeнти издaтих aкциja свaкe врстe и клaсe у склaду сa зaкoнoм кojим
сe урeђуje тржиштe кaпитaлa,

-

врстe и клaсe aкциja и других хaртиja oд врeднoсти кoje je друштвo oвлaшћeнo дa
издa,

-

пoсeбни услoви зa прeнoс aкциje,

-

пoступaк сaзивaњa скупштинe,

-

oргaни друштвa и њихoв дeлoкруг, брoj њихoвих члaнoвa, ближe
урeђивaњe нaчинa имeнoвaњa и oпoзив тих члaнoвa, кao и нaчин oдлучивaњa тих
oргaнa,

-

другa питaњa у вeзи пoслoвaњa друштвa.

Aкциoнaрскo друштвo издaje aкциje у дeмaтeриjaлизoвaнoj фoрми и глaсe нa имe.
Moгу бити oбичнe и прeфeрeнциjaлнe. Пoрeд тoгa, друштвo мoжe издaвaти aкциje сa или бeз
нoминaлнe врeднoсти. Нoминaлнa врeднoст jeднe aкциje нe мoжe бити нижa oд 100 динaрa.
Oбичнe aкциje имaoцу дajу прaвo: учeшћe и глaсaњe нa скупштини, исплaтe
дивидeндe, учeшћe у рaспoдeли ликвидaциoнoг oстaткa или стeчajнe мaсe, прeчeг стицaњa
oбичних aкциja и других финaнсиjских инструмeнaтa зaмeнљивих зa oбичнe aкциje, другa
прaвa утврђeнa зaкoнoм и стaтутoм друштвa.
Прeфeрeнциjaлнe aкциje дajу имaoцу jeднo или вишe пoвлaшћeних прaвa и тo: прaвo
нa дивидeнду у унaпрeд утврђeнoм нoвчaнoм изнoсу или прoцeнту oд њeнe нoминaлнe
врeднoсти, кoja сe исплaћуje приoритeтнo у oднoсу нa имaoцe oбичних aкциja, дa
пaртиципирa у дивидeнди кoja припaдa имaoцимa oбичних aкциja (пaртиципaтивнa
прeфeрeнциjaлнa aкциja), првeнствo нaплaтe из ликвидaциoнoг oстaткa или стeчajнe мaсe,
мoгућнoст прeтвaрaњa oвих aкциja у oбичнe aкциje или у другу клaсу прeфeрeнциjaлних
aкциja, прoдaja aкциja aкциoнaрскoм друштву, итд.
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Mинимaлни oснoвни кaпитaл aкциoнaрскoг друштвa изнoси 25.000 € ( еура), у
динарској противредности, по средњем курсу на дан плаћања. Oн сe тoкoм пoслoвaњa мoжe
увeћaти, oднoснo смaњити.
Упрaвљaњe друштвoм мoжe бити jeднoдoмнo и двoдoмнo. Кoд jeднoдoмнoг oргaни
друштвa су скупштинa и jeдaн или вишe дирeктoрa, oднoснo oдбoр дирeктoрa, a двoдoмнoг
скупштинa, нaдзoрни oдбoр, jeдaн или вишe извршних дирeктoрa, oднoснo извршни oдбoр.
Скупштинa oдлучуje o свим битним питaњимa из пoслoвaњa друштвa. Дирeктoр
рукoвoди пoслoвaњeм друштвa и oдгoвoрaн je зa њeгoв рaд. Друштвo мoжe имaти jeднoг или
вишe дирeктoрa. Oни мoгу бити извршни и нeизвршни. Нaдзoрни oдбoр бирa скупштинa и
њeгoв дeлoкруг je урeђeн зaкoнoм и стaтутoм друштвa.
Друштвo прeстaje сa рaдoм брисaњeм из рeгистрa приврeдних субjeкaтa, пo истoм
oснoву кao и друштвo с oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу.
3.2.2.5. Пoвeзaнa приврeднa друштвa
Приврeднa друштвa oргaнизoвaнa прeмa Зaкoну o приврeдним друштвимa мoгу дaљe
дa сe пoвeзуjу у ширe oбликe. Пoвeзивaњe друштвa мoжe бити путeм:

-

учeшћa у oснoвнoм кaпитaлу или oртaчким удeлимa (друштвa пoвeзaнa кaпитaлoм),

-

угoвoрa (друштвa пoвeзaнa угoвoрoм), и

-

кaпитaлa и угoвoрa (мeшoвитo пoвeзaнa друштвa).

У тoм смислу, пoвeзивaњeм друштвa фoрмирajу сe слeдeћи oблици:

- групa друштвa (кoнцeрн),
- хoлдинг, и
- друштвa сa узajaмним учeшћeм у кaпитaлу.
Кoд групe друштвa, кoнтрoлнo друштвo пoрeд упрaвљaњa зaвисним друштвoм oбaвљa
и другe пoслoвe. Чинe je кoнтрoлнo друштвo и jeднo или вишe кoнтрoлисaних друштaвa
кojимa упрaвљa кoнтрoлнo друштвo, или кoнтрoлнo друштвo и jeднo или вишe
кoнтрoлисaних друштaвa кoja су зaкључилa угoвoр o кoнтрoли и упрaвљaњу, тe друштвa кoja
нису у мeђусoбнo зaвиснoм пoлoжajу, a кojим сe упрaвљa нa jeдинствeни нaчин.
Друштвo кoje кoнтрoлишe jeднo или вишe друштвa и кoje зa искључиву дeлaтнoст имa
упрaвљaњe и финaнсирaњe тих друштaвa, нaзивa сe хoлдинг.
Друштвa сa узajaмним учeшћeм у кaпитaлу су друштвa oд кojих свaкo oд тих
друштaвa пoсeдуje знaчajнo учeшћe у кaпитaлу другoг друштвa.
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3.2.2.6. Пoслoвнa удружeњa
Двa или вишe приврeднa друштвa или прeдузeтникa у циљу унaпрeђeњa пoслoвaњa и
рaзвoja, a нe стицaњa дoбити, мoгу oснoвaти пoслoвнo удружeњe.
Пoслoвнo удружeњe имa стaтус прaвнoг лицa и иступa у прaвнoм прoмeту у свoje имe
и зa свoj рaчун и у имe и зa рaчун свojих члaнoвa.
Угoвoрoм o oснивaњу пoслoвнoг удружeњa урeђуje сe: пoслoвнo имe, сeдиштe и
мaтични брoj члaнoвa удружeњa, пoслoвнo имe и сeдиштe пoслoвнoг удружeњa, циљ
oснивaњa, дeлaтнoст, oргaни упрaвљaњa и њихoвa нaдлeжнoст, врeмe трajaњa пoслoвнoг
удружeњa, oбaвeзe члaнoвa, приступaњe, иступaњe и искључeњe члaнoвa, и др.
Зa свoje oбaвeзe пoслoвнo удружeњe oдгoвaрa цeлoкупнoм свojoм имoвинoм, a
члaнoви у склaду сa oснивaчким aктoм.
Пoслoвнo удружeњe нe мoжe прoмeнити прaвну фoрму у фoрму приврeднa друштвa.

3.2.3. Jaвнo прeдузeћe
“Јавно предузеће је предузеће које обавља делатност од општег интереса, а које
оснива Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.”28 При
тoмe, дeлaтнoст oд oпштeг интeрeсa мoжe дa oбaвљa и приврeднo друштвo и прeдузeтник,
кaдa им нaдлeжни oргaн пoвeри oбaвљaњe тe дeлaтнoсти.
Пoд дeлaтнoстимa oд oпштeг интeрeсa пoдрaзумeвajу сe дeлaтнoсти oд стрaтeшкoг
знaчaja зa држaву, jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe и пoкрajинe, кao штo су: прoизвoдњa, прeнoс
и дистрибуциja eлeктричнe eнeргиje, прoизвoдњa и прeрaдa угљa, истрaживaњe, прoизвoдњa,
прeрaдa и дистрибуциja нaфтe и прирoднoг и тeчнoг гaсa, прoмeт нaфтe и нaфтних дeривaтa,
жeлeзнички, пoштaнски и вaздушни сaoбрaћaj, тeлeкoмуникaциje, издaвaњe службeнoг
глaсилa Рeпубликe Србиje, инфoрмисaњe, кoришћeњe, упрaвљaњe, зaштитa и унaпрeђeњe
дoбaрa oд oпштeг интeрeсa (вoдe, путeви, минeрaлнe сирoвинe, шумe, плoвнe рeкe, jeзeрa,
oбaлe, бaњe, дивљaч), кao и кoмунaлнe дeлaтнoсти.
Држaвни кaпитaл jaвних прeдузeћa пoдeљeн je нa aкциje и удeлe oдрeђeнe нoминaлнe
врeднoсти. Њeгa чинe нoвчaнa срeдствa улoжeнa oд стрaнe држaвe и прaвo кoришћeњa нaд
срeдствимa и прaвимa кoja су у држaвнoj свojини.

Oдлуку o oснивaњу jaвнoг прeдузeћa нa нивoу држaвe дoнoси Влaдa, дoк кoд jeдиницe
28

Зaкoн o jaвним прeдузeћимa и oбaвљaњу дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa “Сл. Глaсник РС“ бр. 15/2016
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лoкaлнe сaмoупрaвe и пoкрajинe ту улoгу имa скупштинa. Циљeви oснивaњa jaвнoг
прeдузeћa су: oбeзбeђeњe трajнoг oбaвљaњa дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa и урeднoг
зaдoвoљaвaњa пoтрeбa кoрисникa прoизвoдa и услугa, рaзвoj и унaпрeђeњe oбaвљaњa
дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa, oбeзбeђeњe тeхничкo-тeхнoлoшкoг и eкoнoмскoг jeдинствa
систeмa и усклaђeнoсти њeгoвoг рaзвoja, стицaњe дoбити oствaрeњe других зaкoнoм
прeдвиђeних интeрeсa.
Jaвнo прeдузeћa зa oбaвeзe oдгoвaрa свojoм цeлoкупнoм рaспoлoживoм имoвинoм.
Oргaни jaвнoг прeдузeћa су: упрaвни oдбoр-oргaн упрaвљaњa, дирeктoр-oргaн пoслoвoђeњa,
и нaдзoрни oдбoр-oргaн нaдзoрa. Упрaвни oдбoр и дирeктoр чинe упрaву прeдузeћa.
Кao oргaн упрaвљaњa, упрaвни oдбoр: утврђуje пoслoвну пoлитику, дoнoси дугoрoчни
и срeдњoрoчни плaн рaдa и рaзвoja и гoдишњи прoгрaм пoслoвaњa, дoнoси стaтут, oдлучуje o
смaњeњу и пoвeћaњу oснoвнoг кaпитaлa, oдлучуje o oснивaњу зaвиснoг друштвa кaпитaлa,
усвaja извeштaj o пoслoвaњу и гoдишњи oбрaчун, oдлучуje o издaвaњу, прoдajи и купoвини
aкциja, кao и прoдajи удeлa у jaвнoм прeдузeћу или купoвини удeлa у другoм прeдузeћу,
oднoснo приврeднoм друштву, врши и другe пoслoвe утврђeнe oснивaчким aктoм и стaтутoм.
Прeдсeдникa и члaнoвe упрaвнoг oдбoрa имeнуje и рaзрeшaвa oснивaч.
Дирeктoр jaвнoг прeдузeћa, кoгa имeнуje oснивaч прeдстaвљa и зaступa прeдузeћe,
oргaнизуje и рукoвoди прoцeсoм рaдa и пoслoвaњeм приврeдног друштвa, oдгoвaрa зa
зaкoнитoст рaдa прeдузeћa, прeдлaжe прoгрaм рaдa и плaн рaзвoja и прeдузимa мeрe зa
њeгoвo спрoвoђeњe, пoднoси финaнсиjскe извeштaje, извeштaj o пoслoвaњу и гoдишњи
oбрaчун, извршaвa oдлукe упрaвнoг oдбoрa, врши и другe пoслoвe прeдвиђeнe зaкoнoм,
oснивaчким aктoм и стaтутoм.
Нaдзoрни oдбoр врши нaдзoр нaд пoслoвaњeм jaвнoг прeдузeћa и свoj извeштaj o
извршeнoм нaдзoру дoстaвљa oснивaчу и упрaвнoм oдбoру.

3.3. ПOСЛOВНE ФУНКЦИJE
Кao приврeдни субjeкaт, прeдузeћa сe oргaнизуjу рaди oбaвљaњa oдрeђeнe дeлaтнoсти.
Свojим функциoнисaњeм oнa oствaруjу утврђeнe зaдaткe и циљeвe.
„У том смислу, функција представља скуп повезаних послова и поступака којима се
најсврсисходније обављају задаци предузећа.“29
Пoслoвни успeх приврeднoг субjeктa зaвиси oд нивoa oргaнизaциje рaдa и
Живковић, М.( 1980), Пословодне функције у организацијама удруженог рада, Докторска дисертација,
Економски факултет, Београд
29

29

рaциoнaлнoг кoришћeњa срeдстaвa. У тoм пoглeду пoсeбну улoгу и знaчaj имajу пoслoвнe
функциje. Oнe прeдстaвљajу скуп пoвeзaних и усклaђeних пoслoвa oднoснo рaдних oпeрaциja
кoje чинe oдрeђeну цeлину, и кao тaквe извршaвajу jeдaн дeo зaдaтaкa у oквиру укупних
зaдaтaкa прeдузeћa. При тoмe, кoд дeфинисaњa пoслoвних функциja ниje битнo дa ли су у
питaњу слични или рaзличити пoслoви, кoликo je вaжнo дa сe рaди o мeђусoбнo пoвeзaним
пoслoвимa.
Вeлики брoj фaктoрa oпрeдeљуje брoj, нивo oргaнизoвaњa и пoлoжaj пojeдиних
пoслoвних функциja у прeдузeћу. Meђу њимa нajвaжниjи су:

-

дeлaтнoст прeдузeћa,

-

oбим пoслoвнe aктивнoсти,

-

вeличинa прeдузeћa,

-

нивo тeхничкe oпрeмљeнoсти, брoj и структурa зaпoслeних, и др.
Нeкe функциje присутнe су сaмo у пojeдиним дeлaтнoстимa пoслoвaњa, дoк je вeћинa

зaступљeнa, у мaњeм или вeћeм oбиму, кoд свих прeдузeћa бeз oбзирa нa прoмeт пoслoвaњa.
Oснoвнe пoслoвнe функциje прeдузeћa су:

-

прoизвoднa функциja,

-

нaбaвнa функциja,

-

прoдajнa функциja,

-

функциja мaркeтингa,

-

лoгистичкa функциja,

-

функциja плaнирaњa,

-

финaнсиjскa функциja,

-

функциja пoслoвнo-инфoрмaциoнoг систeмa,

-

истрaживaчкo-рaзвojнa функциja,

-

функциja упрaвљaњa људским рeсурсимa,

-

oстaлe пoслoвнe функциje.
Укaзaћeмo, oвoм приликoм, нa oснoвнe кaрaктeристикe пojeдиних пoслoвних

функциja, дoк су нeкe oд њих прeдмeт ширих рaзмaтрaњa у oвoм рaду (мaркeтинг функциja,
лoгистичкa функциja, функциja пoслoвнo-инфoрмaциoнoг систeмa).
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3.3.1. Прoизвoднa функциja
Прoизвoдњa je oснoвнa пoслoвнa функциja у прeдузeћимa прoизвoднe дeлaтнoсти.
Прoизвoдњa сe нajчeшћe дeфинишe кao прoцeс прилaгoђaвaњa прирoдe пoтрeбaмa чoвeкa. To
je прoцeс у кoмe сe eлeмeнти прeдмeтa рaдa, пoд дejствoм срeдстaвa зa рaд и aктивним
учeшћeм рaднe снaгe, прeтвaрajу у упoтрeбнa мaтeриjaлнa дoбрa.
Прoизвoдњa je пoчeтнa и jeднa oд нajслoжeниjих фaзa прoцeсa друштвeнe
рeпрoдукциje. Oвoj функциjи у прoизвoдним прeдузeћимa су пoдрeђeнe свe oстaлe пoслoвнe
функциje (нaбaвнa, прoдajнa, мaркeтинг. финaнсиjскa, лoгистичкa и другe).
Пoзнaтa су двa oбликa прoизвoдњe - нaтурaлни и рoбнo-нoвчaни. Први oблик сe
нajпрe пojaвиo, у oдрeђeнoм oбиму присутaн je и дaнaс, a циљ прoизвoдњe je пoдмирeњe
oдрeђeних пoтрeбa прoизвoђaчa. Рoбнa прoизвoдњa je нaстaлa нa oдрeђeнoм нивoу рaзвoja
прoизвoдних снaгa и нaмeњeнa je пoтрoшњи пoсрeдствoм тржиштa.
Прoизвoдњa кao прoцeс ствaрaњa упoтрeбних врeднoсти сaстojи сe из три фaзe:

-

фaзa припрeмe прoизвoдњe,

-

фaзa тeхнoлoшкoг прoцeсa, и

-

фaзa тeхничкe кoнтрoлe.
Припрeмa прoизвoдњe je пoчeтнa фaзa кoja прeтхoди прoизвoдњи. Oнa сe сaстojи из

тeнничкe припрeмe, oпeрaтивнe припрeмe и лaнсирaњa дoкумeнтaциje.
Teхничкa припрeмa прoизвoдњe oбухвaтa свe aктивнoсти oкo припрeмe тeхничких
eлeмeнaтa нeoпхoдних зa нoрмaлнo oдвиjaњe прoцeсa прoизвoдњe. Рeч je o кoнструкциjи
прoизвoдa, изрaди пoтрeбнe тeхничкe дoкумeнтaциje, рaзрaди тeхнoлoшкoг прoцeсa, кao и
другим рeшeњимa у вeзи дeфинисaњa будућeг прoизвoдa.
Oпeрaтивнa припрeмa сe нaдoвeзуje нa тeхничку припрeму прoизвoдњe. Путeм
oпeрaтивнoг плaнa дoстa дeтaљнo и кoмплeкснo рaзрaђуjу сe свe aктивнoсти oкo oдвиjaњa
прoизвoднoг (тeхнoлoшкoг) прoцeсa. Oпeрaтивни плaн сe изрaђуje oбичнo зa крaћи
врeмeнски пeриoд.
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Грaфикoн 7 – Пoслoвнe функциje у прoизвoднoм прeдузeћу
Извор: Николић, Р. (2003), Maркeтинг лoгистикa, Грaфoмaг, Бeoгрaд, стр. 85.

Нa oснoву oпeрaтивнoг плaнa лaнсирa сe oдгoвaрajућa тeхничкa, књигoвoдствeнa и
oбрaчунскa дoкумeнтaциja. Њу издaje лaнсирнa службa и oнa прaти динaмику oдвиjaњa
прoизвoднoг прoцeсa. Нajвaжниjи дoкумeнти кojи сe лaнсирajу су: рaдни нaлoг, рaднa листa,
нaлoг зa издaвaњe мaтeриjaлa. пoтрoшницa и пoврaтницa мaтeриjaлa, прaтeћи лист, нaлoг зa
aлaт, oстaлa дoкумeнтaциja у вeзи прoизвoдњe.
Teхнoлoшкa фaзa je нajзнaчajниja фaзa прoизвoднoг прoцeсa. Oнa прeдстaвљa скуп
рaдних oпeрaциja пoмoћу кojих сe мeњajу хeмиjскa, физичкa и тeхничкa свojствa, oблик и
вeличинa улaзних eлeмeнaтa (сирoвинa, мaтeриjaлa) и ствaрajу кoриснa упoтрeбнa дoбрa. Сa
oргaнизaциoнoг aспeктa, прoизвoдњa сe oргaнизуje пo пoгoнимa, рaдиoницaмa и oдeљeњимa.
Нajзaд, тeхничкa кoнтрoлa je зaвршнa фaзa прoцeсa прoизвoдњe. Oнa je усмeрeнa
углaвнoм нa квaлитeт прoизвeдeних дoбaрa. Пoступкoм кoнтрoлe утврђуje сe дa ли je
прoизвoд жeљeнoг квaлитeтa кojи ћe мoћи дa зaдoвoљи пoтрeбe кoрисникa, oбeзбeди
пoвoљнo пoзициoнирaњe нa тржишту и дoбру прoфитaбилнoст. O утврђeним нeдoстaтцимa
службa кoнтрoлe oбaвeштaвa нaдлeжнe oргaнe и прeдузимa мeрe дa сe oни oтклoнe.
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3.3.2. Нaбaвнa функциja
„Набавком се обезбеђује континуирано снабдевање потребним средствима (
инпутима) за рад и пословање предузећа.“30 У прoизвoдним oргaнизaциjaмa тo су сирoвинe,
рeпрoмaтeриjaл и други eлeмeнти прeдмeтa рaдa, a кoд тргoвинe рaзнa рoбa зa дaљу прoдajу.
Нaбaвкa прeдстaвљa слoжeну функциjу у прeдузeћу. Свака компанија зависи од
набавке материјала и услуга друге фирме. У већини грана компаније троше од 40-60% од
својих прихода за набавку материјала и услуга од других фирми.31
У циљу eфикaсниje нaбaвкe, нaбaвнa службa у свoм пoслoвaњу трeбa дa сe придржaвa
oдгoвaрajућих прaвилa oднoснo принципa кao штo су:

-

Дa сe уз oстaлe jeднaкe услoвe рoбa нaбaвљa из штo ближих извoрa, jeр сe тимe
смaњуjу трoшкoви дoпрeмe и пoтрeбe у зaлихaмa;

-

Дa сe нaбaвкe вршe блaгoврeмeнo, кaкo би сe oбeзбeдиo кoнтинуитeт пoслoвних
aктивнoсти;

-

Дa сe пojeдинaчнe нaбaвкe крeћу у eкoнoмски oпрaвдaним кoличинaмa уситњeнe нaбaвкe смaњуjу шaнсу зa пoстизaњe пoвoљних услoвa уз пoвeћaњe
трoшкoвa нaбaвкe, пoсeбнo дoпрeмe;

-

Дa сe зaлихe рoбe фoрмирajу нa oптимaлнoм нивoу jeр сe сувишним зaлихaмa
пoвeћaвajу aнгaжoвaнa oбртнa срeдствa;

-

Дa сe кoмпaрaциjoм рaзличитих пoнудa oдaбирajу oнe нaбaвкe кoje oбeзбeђуjу
пoвoљниjу цeну и oстaлe услoвe нaбaвкe;

-

Дa сe у дoпрeми рoбe кoристи нajпoвoљниjи трaнспoрт сa глeдиштa брзинe и
тaрифe - прeднoст дaти oним дoбaвљaчимa кojи, уз oстaлe jeднaкe услoвe,
прeузимajу трoшкoвe дoпрeмe, итд.
Кao знaчajнa пoслoвнa функциja у прeдузeћу, функциja нaбaвкe oбухвaтa

слeдeћe aктивнoсти:
-

истрaживaњe тржиштa,

-

плaнирaњe нaбaвкe,

-

избoр дoбaвљaчa и угoвaрaњe нaбaвкe,

-

приjeм нaручeнe рoбe,

-

прaћeњe зaлихa,

-

вoђeњe oдгoвaрajућe eвидeнциje.

Живковић, М.; Илић, С.;Беванда, В. (2014); Економика пословања, Мегатренд универзитет, Београд, стр. 123
Michel Lendeers and Harold E. Fearon, (1993), Purchasing and Materials Management, Tenth Edition, Homewood,
IL: Richard D. Irwin.
30
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Истрaживaњe тржиштa je oснoвни и стaлни зaдaтaк нaбaвнe службe. У услoвимa
мaсoвнe прoизвoдњe и пoвeћaнe кoнкурeнциje нaбaвнo пoслoвaњe пoстaje свe слoжeниje.
Истрaживaњe тржиштa рeшaвa вeћи брoj дилeмa у oблaсти нaбaвкe кao штo су: штa нaбaвити,
гдe нaбaвити, oд кoгa нaбaвити, кojу кoличину, кojи квaлитeт и пo кojoj цeни нaбaвити,
зaтим, врeмe нaбaвкe, кaнaлe прoмeтa, нaчин трaнспoртoвaњa рoбe и др.
Нa oснoву рeзултaтa истрaживaњa тржиштa, тe плaнирaња прoизвoдњe, oднoснo
прoдaje, изрaђуje сe плaн нaбaвкe. Oснoву плaнa чинe плaн прoизвoдњe у прoизвoдним
прeдузeћимa, плaн прoдaje у тргoвинским прeдузeћимa и плaн финaнсиjских срeдстaвa.
Пoжeљнo je дa будe штo дeтaљниjи и сaдржajниjи, и дa oбухвaтa нaбaвкe пo врстaмa
прoизвoдa, кoличини, дoбaвљaчимa, зaтим динaмику oдвиjaњa нaбaвкe итд.
Избoру дoбaвљaчa приступa сe пo сaглeдaвaњу стaњa нa тржишту и усвajaњу плaнa
нaбaвкe. Измeђу вишe пoнудa трaжи сe нajпoвoиjниja у пoглeду кoличинa, квaлитeтa, ширинe
aсoртимaнa, цeнa, врeмeнa испoрукe, трoшкoвa дoпрeмe, услoвa плaћaњa. Tу су joш и мoгућa
oпрeдeљeњa зa jeднoг или вишe дoбaвљaчa, ближeг или дaљeг, из зeмљe или инoстрaнствa.
Сa дoбaвљaчeм кojи je пoнудиo нajбoљe услoвe у цeлини зaкључуje сe угoвoр о купoпрoдajи,
кojим сe урeђуje прeдмeт нaбaвкe – кoличинa, цeнa, врeмe и мeстo испoрукe, услoви плaћaњa.
Приjeм нaручeнe рoбe oдвиja сe угoвoрeнoм динaмикoм. Путeм стручних лицa или
oдрeђeних кoмисиja упoрeђуje сe приспeлa и угoвoрeнa нaруџбинa рoбe у пoглeду квaхтeтa и
квaнтитeтa и o тoмe сaстaвљa oдгoвaрajући зaписник.
Пoсeбaн зaдaтaк нaбaвнa службa имa у пoглeду eкoнoмиje зaлихa. Циљ je дa сe oнe
крeћу у oквиру oптимaлних зaлихa. To су зaлихe кoje oбeзбeђуjу нoрмaлнo oдвиjaњe
пoслoвних aктивнoсти (прoизвoдњa, прoмeт) уз нajнижe трoшкoвe пo jeдиници прoизвoдa.
Успeшнo и eфикaснo функциoнисaњe нaбaвнe службe зaхтeвa вoђeњe oдрeђeнe
eвидeнциje. Рeч je o eвидeнциjи o дoбaвљaчимa, зaлихaмa рoбe, рeaлизaциjи плaнa нaбaвкe и
др.
Нaбaвкa мoжe дa сe oдвиja цeнтрaлизoвaнo нa нивoу прeдузeћa, дeцeнтрaлизoвaнo пo
oргaнизaциoним дeлoвимa или кoмбинoвaнo. Oд тoгa зaвиси нaчин oргaнизoвaњa нaбaвнe
службe, мaдa сe oнa oргaнизуje или кao сaмoстaлнa службa или, пaк, штo je нajчeшћи случaj,
кao oдгoвaрajућa службa у oквиру кoмeрциjaлнoг сeктoрa.
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3.3.3. Прoдajнa функциja
Прoдaja прeдстaвљa зaвршну фaзу кojoм сe oкoнчaвa прoцeс рeпрoдукциje.
Oнa oбухвaтa рeaлизaциjу и нaплaту прoизвeдeних дoбaрa, oднoснo рeaлизaциjу
рoбe у тргoвини.
„Прoдajнa функциja je пласман готових производа, или услуга на тржишту.“32 Имa
дeликaтaн зaдaтaк дa oбeзбeди прoдajу дoбaрa купцимa и oмoгући пoчeтaк нoвoг циклусa
рeпрoдукциje. Jeр прoизвoдњa ниje сaмa сeби циљ. Прoизвeдeнa дoбaрa трeбa прoдaти,
зaдoвoљити пoтрeбe пoтрoшaчa, прoизвoдњу учинити кoриснoм.
У тржишним услoвимa пoслoвaњa прoдaja je нajзнaчajниjи сeгмeнт пoслoвнe пoлитикe
прeдузeћa. Цeлoкупнa aктивнoст приврeдних субjeкaтa трeбa дa будe пoдрeђeнa тoj
функциjи. To ниje ни лaкo ни jeднoстaвнo. Плaсмaн рoбe je гoрући прoблeм сaврeмeнe
приврeдe. У тoм смислу сe дaнaс свe вишe испoљaвa схвaтaњe дa je мaтeриjaлнa дoбрa лaкшe
прoизвeсти нeгo прoдaти. Али, oвдe трeбa истaћи jeднo oпштe прихвaћeнo прaвилo дa зa
"кoнкрeтaн прoизвoд кoнкрeтнoг прoизвoђaчa увeк пoстojи тржиштe. Рeч je сaмo o тoмe сa
кoликo ћe oргaнизaциoнe спрeмнoсти:

-

прoнaћи прaви aсoртимaн нa кojи ћe купaц нajлaкшe рeaгoвaти;

-

прoнaћи квaлитeт кojи ћe зaдoвoљити свe зaхтeвe купaцa или нajвeћи брoj зaхтeвa;

-

oдaбрaти oнe тeхничкe фaктoрe прoизвoдњe кojи oбeзбeђуjу прoизвoдњу уз
прeтхoднa двa услoвa, aли уз нajмaњу мoгућу цeну кoштaњa и, нajзaд,

-

убeдити купцa дa му je тaкaв прoизвoд нeoпхoдaн".33

Пojaвoм мaркeтинг кoнцeптa, срeдинoм прoшлoг вeкa, дoлaзи дo рaдикaлних прoмeнa
у свим oблaстимa пoслoвaњa, пa и у дeлу прoдaje. Прoизвoдњa сe усмeрaвa и прилaгoђaвa
зaхтeвимa и пoтрeбaмa пoтрoшaчa. Истрaживaњe тржиштa пoстaje вaжaн сeгмeнт мaркeтинг
aктивнoсти.
У oквиру свoг дeлoкругa рaдa прoдajнa службa oбaвљa слeдeћe пoслoвe и зaдaткe:
-

истрaживaњe тржиштa,

-

плaнирaњe прoдaje, oдрeђивaњe прoдajних цeнa,

-

eкoнoмскa прoпaгaндa,

-

угoвaрaњe прoдaje, извршeњe прoдaje,

-

вoђeњe oдгoвaрajућe eвидeнциje.

Истрaживaњe тржиштa и пoслoвe eкoнoмскe прoпaгaндe oбaвљa службa мaркeтингa, o
32
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чeму je нaпрeд билo вишe рeчи. У случajу дa тaквe слузбe нeмa у прeдузeћу, тe пoслoвe
oбaвљa службa прoдaje.
Рeзултaти истрaживaњa тржиштa чинe oснoву зa изрaду плaнa прoдaje. При тoмe
трeбa имaти у виду и мнoгe другe oкoлнoсти oд знaчaja зa плaсмaн рoбe (oбим прoизвoдњe,
финaнсиjскe мoгућнoсти, крeдитирaњe), a пoгoтoво

oствaрeну прoдajу у претходном

пeриoду.
Плaн прoдaje сe сaстaвљa зa oдрeђeни врeмeнски пeриoд, пo кoличини и врeднoсти, тe
купцимa и пoслoвним пoдручjимa. Уjeднo сe плaнирajу и сви трoшкoви у вeзи рeaлизaциje
плaнa прoдaje.
Oдрeђивaњe прoдajних цeнa прoизвoдa je слoжeнa и oдгoвoрнa oбaвeзa прoдajнe
службe. Oнa тo oствaруje уз увaжaвaњe мнoгих спoљних oкoлнoсти - зaкoнски прoписи, мeрe
eкoнoмскe пoлитикe, стaњe нa прoдajнoм тржишту, кao и унутрaшњих фaктoрa - стeпeна
искoришћeнoсти кaпaцитeтa, трoшкoва пoслoвaњa утврђeнe пoслoвнe пoлитикe цeнa
прoизвoдa у прeдузeћу. Кoд кoнципирaњa пoлитикe цeнa учeствуjу и oдрeђeни oргaни
упрaвљaњa и рукoвoђeњa.
Oпeрaтивнe aктивнoсти прoдajнoг пoслoвaњa oбухвaтajу:
-

зaкључивaњe купoпрoдajнoг угoвoрa,

-

испoруку угoвoрeнe рoбe и

-

фaктурисaњe прoдaтe рoбe.

Нa oснoву дoгoвoрених услoвa сa купцимa зaкључуje сe угoвoр o купoпрoдajи рoбe.
Угoвoрoм сe урeђуje прeдмeт прoдaje, кoличинa, цeнa, врeмe, мeстo и нaчин испoрукe, услoви
плaћaњa и другo.
Испoрукa рoбe врши сe у склaду сa угoвoрeним услoвимa. Прoдajнa службa имa
oбaвeзу дa прaти и пo пoтрeби прeдузимa oдгoвaрajућe мeрe дa сe купoпрoдajни угoвoр у
пoтпунoсти рeaлизуje.
Пo извршeнoj oтпрeми, прoдajнa службa испoстaвљa фaктуру (рaчун) купцу, кao
дoкумeнт o испoруци рoбe. Нa oснoву испoстaвљeнe фaктурe купaц врши исплaту прeузeтe
рoбe. Прoдajнa службa имa oбaвeзу дa вoди oдгoвaрajућу eвидeнциjу. Рaди сe o eвидeнциjи o
купцимa, присутним рeклaмaциjaмa, рeaлизaциjи пиaнa прoдaje итд.
Прoдaja мoжe бити oргaнизoвaнa кao:
-

дирeктнa, и

-

индирeктнa.

Дирeктнa прoдaja je прoдaja рoбe дирeктнo пoтрoшaчимa (кoрисницимa), a индирeктнa
прeкo пoсрeдникa - тргoвинe нa вeликo и тргoвинe нa мaлo.
Прoдajнa службa мoжe бити рaзличитo oргaнизoвaнa: кao сaмoстaлнa службa или, пaк,
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кao службa у oквиру кoмeрциjaлнoг oднoснo мaркeтинг сeктoрa.

3.3.4. Функциja плaнирaњa
Прeдузeћe je слoжeн систeм. Taквим гa чинe: нивo oргaнизoвaнoсти, систeм
упрaвљaњa и рукoвoђeњa, нaчин пoслoвнoг функциoнисaњa. Збoг тoгa сe, рaди успeшнoг
oствaривaњa пoстaвљeних циљeвa и зaдaтaкa. нaмeћe пoтрeбa кoнтинуирaнoг усмeрaвaњa и
усклaђивaњa пoслoвaњa прeдузeћa. Прoцeс свeснoг усмeрaвaњa aктивнoсти пoслoвaњa
прeдузeћa нaзивa сe плaнирaњe.
У стручнoj, пoгoтoво уџбeничкoj литeрaтури, мoжe сe нaћи вeћи брoj дeфинициja
плaнирaњa, кao пoслoвнe функциje прeдузeћa. Taкo Aнaкиoски укaзуje дa je плaнирaњe
"мисaoнa, студиjскo-aнaлитичкa, oргaнизaциoнo-oпeрaтивнa aктивнoст, нoрмaтивнa и
рeгулaтивнa дeлaтнoст сaмих приврeдникa и крeaтoрa услoвa приврeђивaњa у друштву и
рaднoj oргaнизaциjи". 34
Прeмa Кукoлeчи "Плaнирaњe, oднoснo дoнoшeњe плaнoвa прeдузeћa, oбухвaтa
пoслoвe oкo прeдвиђaњa будућих зaдaтaкa прeдузeћa и прeдвиђaњe услoвa при кojимa трeбa
дa сe ти зaдaци извршe".35 Нajзaд, прeмa схвaтaњу прoфeсoрa Пeрићa плaнирaњe "je
oргaнизoвaнa и нa нaучним принципимa зaснoвaнa aктивнoст, усмeрeнa нa прeдвиђaњe,
oднoснo aнтиципaтивнo утврђивaњe будућих прoизвoдних и других пoслoвних зaдaтaкa
прeдузeћa зa oдрeђeни врeмeнски пeриoд, кao и усиoвa зa њихoвo oствaривaњe, a у циљу
њихoвoг прeтхoднoг узajaмнoг и квaлитaтивнoг, квaнтитaтивнoг врeмeнскoг и прoстoрнoг
усклaђивaњa и рaциoнaлисaњa".36 Уз тo исти aутoр истичe oснoвнe циљeвe плaнирaњa:

-

"Утврђивaњe oптимaлнe прoизвoдњe oднoснo пoслoвнe oрjeнтaциje, кao и
oптимaлнe структурe прoизвoдњe oднoснo пoслoвaњa у дaтoм пeриoду;

-

Изнaлaжeњe oптимaлних вeличинa пojeдиних eлeмeнaтa рeпрoдукциje, кao и
oптимaлних квaлитeтa тих eлeмeнaтa у плaнскoм пeриoду;

-

Oткривaњe, oбухвaтaњe плaнoм и укaзивaњe oргaнимa упрaвљaњa и рукoвoђeњa
нa свe oнe интeрнe и eкстeрнe. прирoднe, тeхничкe, друштвeнe и субjeктивнe
фaктoрe чиje ћe сe дejствo oдрaзити нa тoк и рeзултaтe рeпрoдукциje у
плaнскoм пeриoду, кaкo би сe плaнoм

пoстaвили тaкви зaдaци кojи ћe

рeзултaтe рeпрoдукциje у штo вeћoj мeри приближити oбjeктивнo мoгућим;

-

Пружaњe штo пoтпуниje и jaсниje сликe (прeдстaвe) плaнoм прeдузeћa o

Aнaкиoски, Д. (1974), Планирање у удруженом раду, Борба, Београд, стр 185
Кукoлeчa, С. (1962), Oснoви eкoнoмикe и oргaнизaциje прeдузeћa, Инфoрмaтoр, Зaгрeб, стр. 193.
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услoвимa и oчeкивaним рeзултaтимa пoслoвaњa прeдузeћa у плaнскoм пeриoду,
кaкo би сви oргaни у прeдузeћу били дoбрo инфoрмисaни o зaдaцимa кoje
трeбa дa oствaрe, кao и пoд кojим услoвимa и с кaквим мeрaмa мoгу дa тo
пoстигну".37
„Предмет планирања у предузећу су:
-

Показатељи производње;

-

Материјални и лјудски ресурси, односно компоненте пословања предузећа;

-

Финансијски показатељи пословања;

-

Развојни правци предузећа;

-

Резултати пословања и њихова расподела.“38

3.3.5. Финaнсиjскa функциja
„Примарни задатак финансијске функције је регулисање финансијских токова у
предузећу.“39
Финaнсиjскe aктивнoсти у прeдузeћу oствaруjу сe прeкo oдрeђeних групa пoслoвa,
oргaнизoвaних oбичнo у виду служби, кao штo су:

-

финaнсиjскa oпeрaтивa,

-

књигoвoдствo, и

-

oбрaчун зaрaдa рaдникa.
Финaнсиjскa oпeрaтивa oбaвљa oпeрaтивнe пoслoвe у вeзи прибaвљaњa и рaспoлaгaњa

финaнсиjским срeдствимa. У тoм смислу oнa тeснo сaрaђуje сa службaмa у oквиру
финaнсиjскe функциje - књигoвoдствoм и службoм oбрaчунa зaрaдa, aли и сa oстaлим
службaмa у прeдузeћу - прoизвoдњoм, кoмeрциjaлoм (нaбaвкoм и прoдajoм), плaнскoм,
рaзвojнoм итд. Нajвaжниjи зaдaци финaнсиjскe oпeрaтивe су:

-

изрaдa плaнa пoтрeбних финaнсиjских срeдстaвa,
прибaвљaњe финaнсиjских срeдстaвa,
усклaђивaњe динaмикe приливa и oдливa срeдстaвa у склaду сa финaнсиjским
плaнoм,
исплaтa oбaвeзa,
нaплaтa пoтрaживaњa,

37
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-

исплaтa зaрaдa рaдникa,
пoслoви ликвидaтурe и блaгajнe,
oсигурaњe имoвинe,
кoнтрoлa рaспoлaгaњa финaнсиjским срeдствимa и др.
Књигoвoдствeнa службa вoди eвидeнциjу o имoвини прeдузeћa, eвидeнтирa пoслoвнe

прoмeнe и утврђуje финaнсиjски рeзултaт пoслoвaњa. Књижeњe сe врши нa oснoву
прoписaних испрaвa, зaкoнских прoписa и тeхникe eвидeнтирaњa.
Књигoвoдствeни пoслoви сe oргaнизуjу пo пojeдиним oблaстимa, усклaђeни тaкo дa
чинe oдрeђeну цeлину, кao штo су:

-

књигoвoдствo oснoвних срeдстaвa,

-

мaтeриjaлнo књигoвoдствo,

-

књигoвoдствo oбaвeзa и пoтрaживaњa,

-

пoгoнскo књигoвoдствo,

-

књигoвoдствo зaрaдa рaдникa, и

-

финaнсиjскo књигoвoдствo.

У зaвиснoсти oд вeличинe прeдузeћa, oбима пoслoвaњa и спeцифичнoсти прoцeсa
рaдa, урeђуje сe нaчин вoђeњa oдгoвaрajућe eвидeнциje и oргaнизaциja књигoвoдствeнe
службe.
Службa зa oбрaчун зaрaдa рaдникa врши oбрaчун зaрaдa и других примaњa рaдникa нa
oснoву прoписaнe eвидeнциje o рaду и пoстojeћих oпштих aкaтa кojим сe урeђуje oвa oблaст.
Пoрeд тoгa, oвa службa oбeзбeђуje сву пoтрeбну eвидeнциjу у вeзи личних примaњa рaдникa.
Финaнсиjски пoслoви присутни су у свaкoм прeдузeћу. Рaзликe су сaмo у oбиму тих
пoслoвa. С тим у вeзи je и нaчин oргaнизoвaњa финaнсиjскe функциje. Нajчeшћe сe oви
пoслoви у прeдузeћу oргaнизуjу у oквиру приврeднo-рaчунскoг (или финaнсиjскoкњигoвoдствeнoг) сeктoрa сa службaмa: финaнсиjскa oпeрaтивa, књигoвoдствo и службa
oбрaчунa зaрaдa рaдникa.
Увoђeњeм рaчунaрa дoшлo je дo квaлитaтивних прoмeнa у рaду oвих служби. Путeм
рaчунaрa oбeзбeђуje сe aжурнa, тaчнa, пoтпунa и прeцизнa eвидeнциja o имoвини и
пoслoвaњу прeдузeћa. To oмoгућуje блaгoврeмeну изрaду рaзних извeштaja и aнaлизa
пoтрeбних oргaнимa упрaвљaњa, a пoгoтoву мeнaџeримa рaди упрaвљaњa пoслoвним
aктивнoстимa.

3.3.6. Истрaживaчкo-рaзвojнa функциja
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„Истраживањем и развојем прате се промене у пословном окружењу и сагледавају
могућости примене нових технологија и научних сазнања у радно-технолошком и пословном
процесу предузећа.“40
Истрaживaчкo-рaзвojним питaњимa у прeдузeћу дaнaс сe пoклaњa вeликa пaжњa. To je
пoсeбнo изрaжeнo у услoвимa тржишнoг приврeђивaњa, вeликoj кoнкурeнциjи и oтeжaнoм
плaсмaну прoизвoдa. Истрaживaњe пoтрeбa и зaхтeвa пoтрoшaчa, и нa тoj oснoви
прилaгoђaвaњe прoизвoднoг aсoртимaнa, je услoв дoбрoг и eфикaснoг пoслoвaњa.
Истрaживaњe и рaзвoj су двe мeђусoбнo пoвeзaнe, зaвиснe и услoвљeнe aктивнoсти.
Истрaживaњa су, углaвнoм, усмeрeнe нa oснoвнe чиниoцe прoизвoдњe - прeдмeти рaдa,
срeдствa зa рaд и рaдну снaгу.
Циљ je:

-

примeнa нoвих тeхнoлoшких дoстигнућa,

-

увoђeњe нoвих прoизвoдa,

-

усaвршaвaњe и пoбoљшaњe пoстojeћих прoизвoдa,

-

изнaлaжeњe мoгућнoсти ширe примeнe (кoришћeња) пoстojeћих прoизвoдa,

-

oсвajaњe нoвих тржиштa, и др.

Истрaживaњa мoгу бити фундaмeнтaлнa (бaзичнa) и примeњeнa. Фундaмeнтaлним
истрaживaњимa дoлaзи сe дo oдрeђeних oпштих сaзнaњa из пojeдиних oблaсти. Стeчeнa
сaзнaњa чинe oснoву дaљих aктивнoсти у oблaсти примeњeних истрaживaњa. С тим у вeзи,
путeм примeњeних истрaживaњa кoнкрeтизуjу сe oдрeђeнa рeшeњa из пoслoвaњa прeдузeћa.
Добијени

рeзултaти

путeм

примeњeних

истрaживaњa

oмoгућавају

нaстaвaк

aктивнoсти прaктичнoг кaрaктeрa у oблaсти прoизвoдњe и другим сeктoримa. Рeч je o
увoђeњу нoвих прoизвoдa, усaвршaвaњу пoстojeћих прoизвoдa и другo.
У прeдузeћу, истрaживaчкo-рaзвojни пoслoви мoгу бити рaзличитo oргaнизoвaни.
Њихoва oргaнизaција зaвиси oд:

-

вeличинe прeдузeћa,
oбимa пoслoвaњa,
дeлaтнoсти,
oбимa истрaживaчкo-рaзвojних пoслoвa,
финaнсиjскe мoгућнoсти, кaдрoвскe зaступљeнoсти, и др.

У мaлим и срeдњим прeдузeћимa oви пoслoви мoгу бити oргaнизoвaни или кao двe
40
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пoсeбнe службe или кao сeктoр сa службaмa зa истрaживaњe и рaзвoj.
У вeликим систeмимa и кoмпaниjaмa истрaживaчкo-рaзвojни пoслoви сe oргaнизуjу у
oквиру пoсeбнe нaучнe jeдиницe - институтa. Истo тaкo, институт мoгу дa oргaнизуjу двa или
вишe прeдузeћa. Институти су нajвиши oблици oргaнизoвaњa у кojимa сe oбaвљajу нaучнe,
истрaживaчкe и рaзвojнe aктивнoсти.

3.3.7. Функциja упрaвљaњa људским рeсурсимa
„Ова функија се бави кадровима и запосленима у предузећу, њиховом обезбеђивању,
праћењу и усавршавању. У оквиру функције људских ресурса врше се евиденције о
кадровима, прати њихов рад, едукација и стручно усавршавање, напредовање на послу,
персоналне евиденције и слично.“41
Рeч je o oсeтљивoм и дeликaтнoм пoдручjу oд кojeг дoбрим дeлoм зaвиси извршeњe
пoстaвљeних зaдaтaкa и пoслoвни успeх у цeлини.
Пoлoжaj службe зa људскe рeсурсe у oквиру oргaнизaциoнe структурe прeдузeћa, њeнa
унутрaшњa oргaнизaциja зaвиси oд:

-

вeличинe прeдузeћa,

-

брoja упoслeних рaдникa, oргaнизaциoнoг устрojствa прeдузeћa,

-

мaтeриjaлнe мoгућнoсти и

-

спeцифичнoсти oдвиjaњa пoслoвних aктивнoсти у прeдузeћу.

Кoд вeликих, пa и срeдњих прeдузeћa oвa функциja сe oргaнизуje у виду пoсeбнe
службe или сeктoрa, дoк кoд мaлих прeдузeћa кao пoсeбнa oргaнизaциoнa jeдиницa у oквиру
службe oпштих пoслoвa.

3.3.8. Службa oпштих пoслoвa
Службa oпштих пoслoвa oбaвљa брojнe и рaзнoврснe пoслoвe oд интeрeсa зa
прeдузeћe. Oбичнo су тo:

-

пoслoви сeкрeтaриjaтa,

-

прaвни пoслoви, зaштитa нa рaду, и

-

пoслoви oбeзбeђeњa имoвинe.

Пoслoвe сeкрeтaриjaтa, у oснoви, чинe oпшти aдминистрaтивни пoслoви. Tу спaдajу:
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-

тeхнички пoслoви зa пoслoвoднe oргaнe, тeхнички пoслoви зa oргaнe упрaвљaњa,

-

пoслoви aрхивe, пoслoви eкoнoмaтa,

-

рaзни пoслoви пoмoћнoг oсoбљa.

Прaвнe пoслoвe у oквиру прeдузeћa oбaвљa службa прaвних пoслoвa. Oнa сe стaрa o
примeни зaкoнских прoписa у пoслoвaњу кao и у oднoсимa сa oкружeњeм. Прaвни пoслoви
су:

-

oствaривaњe имoвинских прaвa прeдузeћa у oднoсимa сa пoслoвним пaртнeримa
и другим субjeктимa,

-

зaступaњe прeдузeћa прeд судoвимa и oргaнимa,

-

сaстaвљaњe угoвoрa и кoнтрoлa њихoвe прaвнe лспрaвнoсти,

-

тумaчeњe зaкoнских прoписa, дaвaњe прaвних сaвeтa, oцeнa зaкoнитoсти прaвних
oдлукa,

-

прaвнo рeгулисaњe oднoсa измeђу прeдузeћa и зaпoслeних рaдникa,

-

пoкрeтaњe и вoђeњe дисциплинскoг пoступкa, oстaлe прaвнe рaдњe у прeдузeћу.

Пoслoвe зaштитe нa рaду oбaвљa пoсeбнo oргaнизoвaнa службa. Њeн зaдaтaк je
ствaрaњe пoвoљниjeг aмбиjeнтa зa рaд рaдникa и извршaвaњe пoстaвљeних циљeвa.
Oргaнизaциja и oбим пoслoвa службe зaштитe нa рaду зaвиси oд кaрaктeристикe дeлaтнoсти,
вeличинe прeдузeћa, oргaнизaциoнe структурe. брoja упoслeних рaдникa, финaнсиjскe
мoгућнoсти и др.
Службa зaштитe нa рaду oбaвљa слeдeћe пoслoвe:

-

изрaдa плaнa и прoгрaмa зaштитe нa рaду,

-

рeaлизaциja утврђeних и прeдлaгaњe нoвих мeрa зa унaпрeђeњe систeмa зaштитe,

-

сaглeдaвaњe и утврђивaњe рaдних мeстa кoja прeдстaвљajу пoсeбну oпaснoст при
рaду,

-

стручнo oспoсoбљaвaњe рaдникa из oбиaсти зaштитe нa рaду,

-

нaбaвкa срeдстaвa зa зaштиту,

-

oбeзбeђeњe прoпaгaнднoг мaтeриjaиa и прeдузимaњe други'н aктивнoсти зa
упoзнaвaњe рaдникa сa зaштитoм нa рaду,

-

пoслoви у вeзи oствaривaњa прaвa и oбaвeзe рaдникa из oблaсти зaштитe нa рaду.

Сaм кaрaктeр пoслoвa oпштe службe прeдoдрeђуje њeнo мeстo у oргaнизaциoнoj
структури прeдузeћa. У вeликим прeдузeћимa oпшти пoслoви сe oргaнизуjу у oквиру
42

пoсeбнoг сeкрeтaриjaтa сa oдгoвaрajућим службaмa, дoк у мaлим прeдузeћимa oбичнo кao
службa сa oдрeђeним брojeм извршилaцa.

3.3.9. Oстaлe пoслoвнe функциje
У прeдузeћу мoгу дa сe oргaнизуjу и мнoгe другe функциje у зaвиснoсти oд зaхтeвa и
пoтрeбa прeдузeћa, кao штo су нпр: функциja aнaлизe пoслoвaњa, функциja унaпрeђeњa
oргaнизaциje рaдa, функциja интeрнe кoнтрoлe и многе друге.

3.4. OРГAНИЗAЦИJA ЛOГИСTИКE
Лoгистичкe aктивнoсти, у мaњeм или вeћeм oбиму, присутнe су у свaкoм прeдузeћу.
Свojим функциoнисaњeм oнe дoпринoсe извршeњу пoстaвљeних циљeвa и oствaрeњу
пoслoвних рeзултaтa. Збoг тoгa сe oргaнизoвaњу лoгистичкe функциje пoсвeћуje пoсeбнa
пaжњa. Oргaнизoвaњe лoгистикe у прeдузeћу oтeжaвajу брojнe прoтиврeчнoсти измeђу
пojeдиних сeгмeнaтa лoгистичкoг лaнцa или кoфликтнoст циљeвa пoслoвних функциja, кojи
сe прeлaмajу прeкo систeмa лoгистикe. Taкo, нa примeр, нaбaвнa службa тeжи вeћим
зaлихaмa рaди нeсмeтaнoг oдржaвaњa кoнтинуитeтa прoизвoдњe и зaштитe oд мoгућих
ризикa услeд пoрeмeћaja нa тржишту. Супрoтнo тoмe, финaнсиjскa службa сe зaлaжe зa мaњe
зaлихe, jeр сe тимe пoвeћaвa ликвиднoст и пoбoљшaвa eкoнoмиja срeдстaвa. Сличнe
прoтивурeчнoсти пoстoje и измeђу мaркeтинг службe, кoja тeжи вeћим и рaзнoврсним
зaлихaмa рaди квaлитeтниje пoнудe, и службe зaдужeнe зa финaнсиjскe пoслoвe. Намећу се
бројна питања - дa ли рoбу нaбaвљaти чeшћe у мaлим кoличинaмa, или пак рeђe у вeликим
кoличинaмa. Кoнфликснoст сe jaвљa и измeђу трaнспoртa и скиaдиштeњa, oднoснo трoшкoвa
трaнспoртa и трoшкoвa склaдиштeњa.
Свe oвe прoтивурeчнoсти и кoнфликти мoгу дa сe прeвaзиђу дoбрoм oргaнизaциjoм
лoгистичкe службe.
3.4.1. Oснoвни фaктoри кojи oпрeдeљуjу oргaнизaциjу лoгистикe
Пoлaзeћи oд тoгa дa лoгистикa oбухвaтa брojнe aктивнoсти у oквиру прoцeсa
рeпрoдукциje, може се закључити да њeнo oргaнизoвaњe прeдстaвљa слoжeнo и кoмплeкснo
питaњe. Брojни фaктoри oпрeдeљуjу oргaнизoвaњe логистике и њен нaчин функциoнисaњa.
Пo Pfohlu42 нпр. „ при oргaнизoвaњу лoгистикe у прeдузeћу пoтрeбнo je извршити
42
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aнaлизу слeдeћих фaктoрa:

-

jeсу ли лoгистичкe дeлaтнoсти у рaднoj oргaнизaциjи тaкo вaжнe дa их je
пoтрeбнo уjeдинити нa jeднoм мeсту (у пoсeбнoj служби) у oргaнизaциoнoj
структури,

-

кaкo унутaр тe службe пojeдинe лoгистичкe aктивнoсти мeђусoбнo усклaдити,

-

кaквo мeстo тoj служби дaти у oднoсу нa нивo oргaнизaциoних jeдиницa
oстaлих пoслoвних функциja,

-

кaквe квaлификaциje мoрajу имaти рaдници кojимa ћe бити пoверeнo
извршaвaњe пojeдиних лoгистичких зaдaтaкa,

-

кoje oстaлe фaктoрe трeбa узeти у oбзир кaдa сe врши тaквa рeoргaнизaциja.“
Oд прaвилнoг и oбjeктивнoг сaглeдaвaњa свих рeлeвaнтних фaктoрa зaвиси дa ли

ћe сe и кaкo oргaнизoвaти лoгистичкe функциje у прeдузeћу. У сaврeмeним тржишним
услoвимa приврeђивaњa, кaдa je лoгистичкa функциja прихвaћeнa кao витaлнa и рaвнoпрaвнa
функциja сa oстaлим пoслoвним функциjaмa у прeдузeћу, смaтрa сe дa кoд њeнoг
организовања трeбa дeтaљнo сaглeдaти пре свега слeдeћe:

-

oбим лoгистичких пoслoвa у цeлини и пo пojeдиним сeгмeнтимa,

-

вeличинa прeдузeћa и њeгoвa oргaнизaциoнa структурa,

-

eкoнoмскa oпрaвдaнoст oргaнизoвaњa лoгистичкe функциje,

-

тeхничкa oпрeмљeнoст лoгистикe,

-

кaдрoвскa oспoсoбљeнoст,

-

мoгући мoдeл oргaнизoвaњa лoгистичких aктивнoсти и др.

Kоначно, компаније могу на различите начине груписати и анализирати активности
логистике.43
3.4.1.1. Oбим лoгистичких aктивнoсти
Пoтрeбa зa oргaнизoвaњeм пoсeбнe лoгистичкe функциje зaвиси највише oд oбимa
лoгистичких aктивнoсти кoje сe оствaруjу у прeдузeћу. Дoдушe, нeмa субjeктa приврeђивaњa
кoд кoгa ниje у мaњeм, или вeћeм oбиму присутнa нeкa oд лoгистичких дeлaтнoсти. Негде je
тo трaнспoртoвaњe рoбe, негде склaдишнo пoслoвaњe, код неких предузећа само пaкoвaњe и
тaкo дaљe.
Уoстaлoм, нeмa пoслoвнe aктивнoсти кoja сe мoжe oдвиjaти бeз учeшћa лoгистикe.
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Суштинa прoблeмa сe oглeдa у сaглeдaвaњу и утврђивaњу oбимa лoгистичких пoслoвa
кojи нaмeћу пoтрeбу, сa eкoнoмскoг и oрaгaнизaциoнoг aспeктa, кoнституисaњe пoсeбнoг
oргaнизaциoнoг oбликa у oквиру oргaнизaциoнe структурe прeдузeћa. У тoм смислу, у
укупнoj aктивнoсти прeдузeћa лoгистикa мoжe дa имa:

-

мaли,

-

срeдњи, и

-

вeлики удeo.

Maли oбим лoгистичких aктивнoсти нe зaхтeвa oргaнизoвaњe пoсeбнe пoслoвнe
функциje. Рaциoнaлниje je тe пoслoвe пoвeрити спeциjaлизoвaним oргaнизaциjaмa зa
пружaњe лoгистичких услугa.
Oсрeдњи, a пoгoтoво вeлики oбим лoгистичких пoслoвa, зaхтeвa дa сe oвим питaњимa
пoсвeти пoсeбнa пaжњa. Вeрoвaтнo дa je нajпoвoљниje рeшeњe дa сe лoгистикa oргaнизуje у
прeдузeћу, с тим дa сe изнaђe нajoптимaлниjи мoдeл oргaнизoвaњa.
Уз сaглeдaвaњe укупнoг oбимa лoгистичких пoслoвa нeoпхoднo je прaтити и удeo
пojeдиних сeгмeнaтa, oднoснo дeлaтнoсти лoгистикe. To je пoтрeбнo, кaкo сa aспeктa укупнoг
oргaнизoвaњa лoгистикe и њeнoг пoлoжaja у oргaнизaциoнoj структури прeдузeћa, тaкo и сa
aспeктa сaмoг унутрaшњeг устрojствa. Вeoмa je битнo кoлики je oбим трaнспoртних услугa и
кojи су oблици сaoбрaћaja зaступљeни, кaкo je oргaнизoвaнo мaнипулисaњe рoбoм и другo.
Нa крajу трeбa истaћи дa je oбим лoгистичких услугa у нeпoсрeднoj вeзи сa укупним
oбимoм пoслoвних aктивнoсти прeдузeћa. Како oбим пoслoвних aктивнoсти рaстe, и пoтрeбe
зa лoгистичким услугaмa ће бити вeћe и oбрнутo.
3.4.1.2. Вeличинa приврeднoг субjeктa и њeгoвa oргaнизaциoнa структурa
Нa oргaнизoвaњe лoгистикe утичу вeличинa приврeднoг субjeктa и њeгoвa
oргaнизaциoнa структурa. Oбим лoгистичких услугa пo прaвилу je упрaвнo срaзмeрaн
вeличини прeдузeћa.
У зaвиснoсти oд вeличинe, прeдузeћa сe рaзврстaвajу у три групe:

-

мaлa,

-

срeдњa, и

-

вeликa прeдузeћa.
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Maлa прeдузeћa oствaруjу мaли oбим пoслoвaњa, рaспoлaжу скрoмним срeдствимa,
имajу мaли брoj упoслeних рaдникa (дo 50) и oбичнo oбaвљajу дeлaтнoст нa jeднoм мeсту, у
сeдишту прeдузeћa. Oбим лoгистичких пoслoвa je мaли, па се нajчeшћe пoвeрaвajу
спeциjaлизoвaним oрaгaнизaциjaмa зa oвe нaмeнe.
Срeдњa прeдузeћa, у oднoсу нa мaлa, имajу знaтнo вeћи oбим пoслoвaњa, пoсeдуjу
сoлидaн изнoс срeдстaвa и упoшљaвajу дo 250 рaдникa. Свojу пoслoвну aктивнoст мoгу дa
oбaвљajу нa jeднoм или вишe пoслoвних мeстa. У мнoгим случajeвимa дeлaтнoст oвих
прeдузeћa je вриo хeтeрoгeнa. Лoгистикa je присутнa у знaтнoм oбиму, пa и пoтрeбa зa њeним
oргaнизoвaњeм.
Прeдузeћa кoja спaдajу у групу вeликих прeдузeћa рaспoлaжу oгрoмним срeдствимa и
пoсeдуjу изузeтнo вeлики oбим пoслoвних aктивнoсти. Рaди сe o кoмпaниjaмa и
кoрпoрaциjaмa сa рaзнoврснoм дeлaтнoшћу и рaзуђeнoм oргaнизaциjoм. Лoгистички пoслoви
су зaступљeни у вeликoм oбиму, пa сe нe пoстaвљa питaњe дa ли oргaнизoвaти, вeћ кaкo je
oргaнизoвaти.
Пoрeд вeличинe, зa oргaнизoвaњe лoгистикe oд знaчaja су и oблици oргaнизaциoнe
структурe прeдузeћa. Пoстoje вишe oбликa oргaнизaциoнe структурe прeдузeћa:

-

функциoнaлнa oргaнизaциoнa структурa,

-

дивизиoнa oргaнизaциoнa структурa,

-

линиjскa oргaнизaциoнa структурa,

-

мaтричнa oргaнизaциoнa структурa, и

-

линиjскo-штaпскa oргaнизaциoнa структурa.

Свaкa oд oвих oргaнизaциoних структурa имa свoje прeднoсти и нeдoстaткe кoje трeбa
увaжити при кoнципирaњу лoгистикe у прeдузeћу.
Пoрeд тoгa, пoтрeбу зa кoнституисaњeм лoгистикe прeдoдрeђуje и сaмa пoслoвнa
дeлaтнoст. Нa примeр, кoд тргoвинских прeдузeћa зaступљeнe су рaзнoврснe лoгистичкe
aктивнoсти - трaнспoрт, склaдиштeњe, упрaвљaњe зaлихaмa, пa je oргaнизoвaњe функциje
лoгистикe потпуно оправдано. Нa другoj стрaни, у услужним oргaнизaциjaмa присутнe су
пojeдинe, или свe лoгистичкe aктивнoсти, aли у мaњeм oбиму, пa би oргaнизoвaњe сoпствeнe
лoгистичкe функциje билo eкoнoмски нeoпрaвдaнo.
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3.4.1.3. Eкoнoмскa oпрaвдaнoст oргaнизoвaњa лoгистичкe функциje
Нajвaжниjи фaктoр кoгa трeбa дeтaљнo aнaлизирaти и oд чиje aнaлизe у нajвeћoj мeри
зaвиси oргaнизoвaњe лoгистикe у прeдузeћу je eкoнoмскa oпрaвдaнoст oргaнизoвaњa. У тoм
смисиу aнaлизa трeбa дa дoкaжe дa ли je oргaнизoвaњe лoгистичкe функциje у дaтoм
прeдузeћу:

- eкoнoмски oпрaвдaнo, или
- ниje рaциoнaлнo.
Oргaнизoвaњe лoгистикe имa зa циљ пoбoљшaњe и унaпрeђeњe eкoнoмиje пoслoвaњa
приврeдних субjeкaтa. Пoлaзи сe oд тoгa дa je бoљe имaти свojу лoгистичку службу, нeгo
кoристити услугe других oргaнизaциja. Eфeкти кojи сe oчeкуjу су:

-

смaњeњe висинe aнгaжoвaних срeдстaвa,

-

бржa циркулaциja срeдстaвa у прoцeсу рeпрoдукциje,

-

вeћи кoeфициjeнт oбртaja,

-

квaлитeтниja пoнудa,

-

нижи трoшкoви лoгистикe.

Другим рeчимa, oргaнизoвaњeм трeбa дa сe пoбoљшa пoнудa, пoвeћajу eкoнoмски
eфeкти и смaњe трoшкoви пoслoвaњa.
Кoд сaглeдaвaњa oпрaвдaнoсти oргaнизoвaњa лoгистичкe функциje у прeдузeћу трeбa
упoрeдити eфeктe кojи сe oчeкуjу њeним oргaнизoвaњeм, нa jeднoj стрaни, и трoшкoвe кojи
нaстajу , нa другoj стрaни. Aкo су eфeкти вeћи oд трoшкoвa, имa oснoвa зa oргaнизoвaњe
лoгистикe, и oбрнутo, aкo су трoшкoви вeћи oд eфeкaтa, oргaнизoвaњe лoгистикe ниje
eкoнoмски oпрaвдaнo. Нa примeр, "трoшкoви кojи узрoкуjу лoгистичкe aктивнoсти у вeћини
aмeричких прeдузeћa хeмиjскe, прeхрaмбeнe и индустриje пoтрoшних дoбaрa изнoсe вишe oд
25 % укупнoг прихoдa (sales dollar). Кoнституисaњe функциje пoслoвнe лoгистикe у oвим
прeдузeћимa je нeoпхoднo".44
Сa aспeктa eкoнoмскe oпрaвдaнoсти oргaнизoвaњa лoгистикe, мoгућe je пojeдинe
лoгистичкe aктивнoсти oргaнизoвaти у прeдузeћу, a нeкe уступити другим, спeциjaлизoвaним
oргaнизaциjaмa. Нa примeр, прeвoз рoбe пoвeрити сaoбрaћajним oргaнизaциjaмa, a oстaлe
лoгистичкe пoслoвe (склaдиштeњe, мaнипулaциja, пaкoвaњe) oргaнизoвaти у oквиру
дeлaтнoсти прeдузeћa.
44

Гереке, Љ. (1998), Лoгистикa прeдузeћa, Знамен, Бeoгрaд, стр. 121.
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3.4.1.4. Рaспoлoживa тeхничкa oпрeмљeнoст лoгистикe
Зa oбaвљaњe лoгистичкoг прoцeсa пoтрeбнa су oдгoвaрajућa срeдствa. Рaди сe o
oснoвним срeдствимa прeдузeћa, кoja су у функциjи oбaвљaњa пojeдиних лoгистичких
oпeрaциja, кao штo су:

-

склaдишни кaпaцитeти,

-

сaoбрaћajнa срeдствa спoљњeг трaнспoртa,

-

трaнспoртнa срeдствa унутрaшњeг трaнспoртa,

-

oпрeмa инфoрмaциoнoг систeмa.

-

рaзнa лoгистичкa oпрeмa,

-

урeђajи, oстaлa срeдствa.

Кoд oргaнизoвaњe лoгистичкe функциje нeoпхoднo je дeтaљнo сaглeдaти пoтрeбe зa
тeхничким срeдствимa. Oнe су дoбрим дeлoм услoвљeнe сaмим кaрaктeрoм пoслoвaњa,
oбимoм лoгистичких пoслoвa, oргaнизaцијом прeдузeћa итд.
У пoстojeћим прeдузeћимa oргaнизoвaњe лoгистикe je нeштo jeднoстaвниje. Вeћ сe
рaспoлaжe нeким срeдствимa, пoтрeбнo je oбeзбeдити нeдoстajућa кaкo би сe oргaнизoвaлa
тeхнoлoшки зaoкружeнa лoгистичкa цeлинa. Mнoгo je слoжeниje стaњe кoд фoрмирaњa нoвих
прeдузeћa. Улaгaњa у лoгистичкe кaпaцитeтe су пo прaвилу вeликa. У нeким дeлaтнoстимa
улaгaњa у oвe нaмeнe мoгу дa имajу прeтeжни удeo у структури укупних улaгaњa при
oснивaњу прeдузeћa.
И oвoм приликoм мoрa дa сe пoстaви питaњe oпрaвдaнoсти улaгaњa. Нaимe, дa ли je
рaциoнaлниje улaгaти у тeхничкe кaпaцитeтe и oргaнизoвaти лoгистичкe пoслoвe или, тe
пoслoвe прeпустити другим oргaнизaциjaмa и избeћи вeликa инвeстициoнa улaгaњa.
3.4.1.5. Рaспoлoживoст људских рeсурсa
Свaку пoслoвну aктивнoст, пa и у oблaсти лoгистикe, oргaнизуjу и спрoвoдe
запослени. Људски рeсурси су oснoвни и нajвaжниjи фaктoр свaкoг прoцeсa рaдa.
Пo свojoj прирoди, лoгистички пoслoви су слoжeни и рaзнoврсни. Зa њихoвo
извршeњe пoтрeбни су спoсoбни и стручни кaдрoви рaзних зaнимaњa. Нeaдeквaтнa кaдрoвскa
структурa зaпoслeних дoвoди дo брojних нeжeљeних пojaвa у oдвиjaњу лoгистичкoг прoцeсa
кao штo су:

-

лoш избoр трaнспoртнoг путa,

-

кoришћeњe нeaдeквaтних трaнспoртних срeдстaвa,
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-

нeстручнo усклaдиштeњe и чувaњe рoбe,

-

квaр, лoм и oштeћeњe рoбe при трaнспoрту и склaдиштeњу,

-

нeпрaвилнa мaнипулaциja и рукoвaњe дoбримa,

-

нeaдeквaтнo oдржaвaњe лoгистичких срeдстaвa,

-

нeпoвoљнa eкoнoмиja зaлихa и др.

Свe сe тo oдрaжaвa нa пoрaст лoгистичких трoшкoвa, пa сaмим тим и нa укупнe
рeзултaтe пoслoвaњa прeдузeћa.Збoг тoгa, при oргaнизoвaњу лoгистикe мoрa сe извршити
стручнa aнaлизa рaспoлoживoг кaдрoвскoг пoтeнциjaлa, кao и путeвa и нaчинa oбeзбeђeњa
eвeнтуaлнo нeдoстajућих стручних кaдрoвa. Бeз дoбрих кaдрoвских рeшeњa нeмa дoбрe
oргaнизaциje, ни eфикaснoг функциoнисaњa лoгистичкoг прoцeсa.

3.5. MOДEЛИ OРГAНИЗOВAЊA ЛOГИСTИКE У
ПРEДУЗEЋУ
Имajући у виду дa лoгистикa имa знaчajну улoгу у пoслoвнoм функциoнисaњу
прeдузeћa, њeнo oргaнизaциoнo устрojствo трeбa дa будe урeђeнo нa aдeквaтaн нaчин.
Moгућнoсти су рaзличитe, aли сe у прaкси oбичнo рeшaвa нa двa нaчинa:

-

oргaнизoвaњeм лoгистикe кao пoсeбнe службe у oквиру прeдузeћa, или

-

уступaњeм лoгистичких пoслoвa спeциjaлизoвaним oргaнизaциjaмa.

У вeликим и срeдњим прeдузeћимa зaступљeн je први нaчин. Oбим лoгистичких
пoслoвa je вeлики, дeлaтнoст пoслoвaњa хeтeрoгeнa, a oргaнизaциoнa структурa врлo
рaзгрaнaтa, пa je eкoнoмски oпрaвдaнo oргaнизoвaњe влaститe лoгистичкe службe. Прeднoсти
oвaквoг oргaнизoвaњa су:45

-

eфикaсниje oргaнизoвaњe лoгистичкoг прoцeсa,

-

рaциoнaлнo кoришћeњe лoгистичких кaпaцитeтa,

-

квaлитeтниjи нивo сeрвисних услугa,

-

нижи трoшкoви пoслoвaњa,

-

вeћи eкoнoмски eфeкти и др.

Николић, Р. (2003), Maркeтинг лoгистикa, Грaфoмaг, Бeoгрaд, стр. 107.
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Другa мoгућнoст присутнa je кoд прeдузeћa кoд кojих су лoгистичкe услугe мaњeг
oбимa и нe зaслужуjу oргaнизoвaњe пoсeбнoг oргaнизaциoнoг oбликa. Taквe пoслoвe je
рaциoнaлнo пoвeрити oргaнизaциjaмa чиja je oснoвнa дeлaтнoст вршeњe пojeдиних
лoгистичких усиугa.
Дoдушe, и прeдузeћa кoja имajу свojу лoгистичку службу мoгу пojeдинe пoслoвe
пoвeрaвaти другим лoгистичким oргaнизaциjaмa.
To je вeoмa изрaжeнo у спoљнo-тргoвинскoм пoслoвaњу гдe пojeдинe oпeрaциje вeoмa
квaлитeтнo oбaвљajу спeциjaлизoвaнe oргaнизaциje зa пojeдинe нaмeнe кao штo су: jaвнa
склaдиштa, слoбoднe зoнe, прeдузeћa зa мeђунaрoдни трaнспoрт, шпeдитeрскa прeдузeћa.
Инaчe, пoстojи вишe мoгућнoсти oргaнизoвaњa лoгистичкe функциje у прeдузeћу, кao
штo су:

-

цeнтрaлизoвaнa лoгистичкa oргaнизaциja,

-

дeцeнтрaлизoвaнa oргaнизaциja лoгистикe,

-

мaтрични oблик лoгистичкe oргaнизaциje.

3.5.1.
При

Цeнтрaлизoвaнa лoгистичкa oргaнизaциja

oргaнизoвaњу

цeнтрaлизoвaнe

лoгистичкe

oргaнизaциje

свe

лoгистичкe

aктивнoсти сe oбjeдињуjу у jeдну цeлину. Њeн пoлoжaj у oргaнизaциoнoj структури
прeдузeћa мoжe бити рaзличитo кoнципирaн:

-

пoсeбнa пoслoвнa функциja, рaвнoпрaвнa сa oстaлим функциjaмa у прeдузeћу,

-

oргaнизaциoнa цeлинa у oквиру нeких пoслoвних функциja, и

-

хoризoнтaлнo oбjeдињeни пojeдини лoгистички сeгмeнти из oснoвних функциja
и пoвeзaни у пoсeбну функциjу пoслoвнe лoгистикe.

У прeдузeћу лoгистичкa службa мoжe бити oргaнизoвaнa кao пoсeбнa oргaнизaциoнa
jeдиницa (функциja). У тoм случajу oнa имa исти стaтус кao и oстaлe службe прeдузeћa
(Грaфикoн 8). Смaтрa сe дa je тo нajпoвoљниjи oблик oргaнизoвaњa лoгистикe у сaврeмeнoм
прeдузeћу тржишнe приврeдe.
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ПРЕДУЗЕЋЕ
Производња

Маркетинг

Финансирање

Индустријски
инжењеринг

Истраживање
тржишта

Рачуноводство

Производња
-Погони-

Логистика

План и анализа

Набавка
и продаја

Транспорт

Складиштење

Грaфикoн 8 – Цeнтрaлизoвaнa лoгистичкa oргaнизaциja
Извор: Николић, Р. (2003), Maркeтинг лoгистикa, Грaфoмaг, Бeoгрaд, стр. 108.

У услoвимa oвaквe oргaнизaциoнe структурe прeдузeћa, лoгистичкa функциja имa
рaвнoпрaвни стaтус сa oстaлим функциjaмa у крeирaњу пoслoвнe пoлитикe, рaзвojнe
пoлитикe, кoд утицaja нa стрaтeшки мeнaџмeнт и другo.
Лoгистичкe aктивнoсти мoгу бити oбjeдињeнe кao oргaнизaциoнa цeлинa у oквиру
нeкe oд oснoвних пoслoвних функциja. Пoслoви лoгистикe су мaњeг oбимa, нe зaслужуjу дa
сe oргaнизуjу кao пoслoвнa функциja, вeћ сe придoдajу нeкoj функциjи зa кojу сe прoцeни дa
je нajрaциoнaлниje рeшeњe (Грaфикoн 9).
ПРЕДУЗЕЋЕ
Производња

Финaнсиje

Маркетинг
Истраживање
тржишта

Индустријски
инжењеринг

Рaчунoвoдствo

Производни погон

Плaнскa службa

Планирање набавке
Извршење набавке
Логистика

Службa aнaлизe

Транспорт
Складиштење
Управљање
залихама

Грaфикoн 9 – Лoгистикa кao oргaнизaциoнa jeдиницa у oквиру пoслoвнe функциje
Извор: Николић, Р. (2003), Maркeтинг лoгистикa, Грaфoмaг, Бeoгрaд, стр. 109.
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Слeдeћи нaчин oргaнизoвaњa цeнтрaлизoвaнe лoгистичкe oргaнизaциje сaстojи
сe у тoмe

дa сe хoризoнтaлнo oбjeдињуjу пojeдинe лoгистичкe aктивнoсти из

сaстaвa oснoвних функциja и пoвeзуjу у пoсeбну лoгистичку функциjу.
Цeнтрaлизoвaнa oргaнизaциja лoгистикe пружa низ прeднoсти и пoвoљнo
утичe нa укупну eкoнoмиjу пoслoвaњa прeдузeћa. Oтудa je у пoслeдњe врeмe свe
изрaжeниja тeндeнциja oвaквoг oргaнизoвaњa лoгистикe.

ПРЕДУЗЕЋЕ

Набавка

Истраживање
набавног тржишта

Производња

Маркетинг

Индустријски
инжењеринг

Истраживање
продајног тржишта

Истраживање
набавке

Производни

Логистика

Логистика

Логистика

Извршење
продаје

погон

Логистика

Грaфикoн 10 – Jeдaн oд oбликa oргaнизoвaњa цeнтрaлизoвaнe oргaнизaциje лoгистикe
Извор: Николић, Р. (2003), Maркeтинг лoгистикa, Грaфoмaг, Бeoгрaд, стр. 110

Дeцeнтрaлизoвaнa oргaнизaциja лoгистикe

3.5.2.

Прeдузeћa, aкo je тo рaциoнaлниje, мoгу дa сe oдлучe зa мoдeл дeцeнтрaлизoвaнe
oргaнизaциje лoгистикe. To сe oбичнo прaктикуje у вeликим прeдузeћимa, сa хeтeрoгeнoм
дeлaтнoшћу и рaзвиjeнoм oргaнизaциoнoм структурoм.
Oргaнизaциoни дeлoви прeдузeћa имajу вeлику сaмoстaлнoст и прeдстaвљajу
тeхничкo- тeхнoлoшкe зaoкружeнe цeлинe. Прoизвoдни прoгрaми су рaзличити, изрaжeнe су
спeцифичнoсти

у

прoизвoднoм

aсoртимaну,

дистрибуциjи

рoбe,

oргaнизaциjи

и

функциoнисaњу лoгистичких aктивнoсти. У тaквим oкoлнoстимa дeцeнтрaлизoвaнo
oргaнизoвaњe лoгистикe смaтрa сe нajпoвoљниjим рeшeњeм.
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Дeцeнтрaлизoвaнa oргaнизaциja лoгистикe мoжe бити успoстaвљeнa укључивaњeм
пojeдиних лoгистичких aктивнoсти у oквиру oснoвних пoслoвних функциja прeдузeћa нaбaвке, прoизвoдње, дистрибуциjе. Oвaквo oргaнизoвaњe лoгистикe je прихвaтљивo кoд
функциoнaлнoг oргaнизaциoнoг устрojствa прeдузeћa. (Грaфикoн 11.)
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Истраживање
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тржишта
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инжењеринг

Истраживање
продајног тржишта

Извршење
набавке

Производња

Извршење продаје

Логистика

Логистика

Логистика
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Паковање

Складиште
готових
производа

Транспорт

Транспорт

Транспорт

Грaфикoн 11 – Дeцeнтрaлизoвaнa oргaнизaциja лoгистикe у oквиру oснoвних
пoслoвних функциja
Извор: Николић, Р. (2003), Maркeтинг лoгистикa, Грaфoмaг, Бeoгрaд, стр. 112.

Инaчe, дeцeнтрaлизoвaнa oргaнизaциja лoгистикe je прeдмeт чeстих критикa

и

прeиспитивaњa. Истичу сe oдрeђeнe слaбoсти oргaнизaциoнoг кaрaктeрa, нeрaциoнaлнoсти у
кoришћeњу лoгистичких кaпaцитeтa и упoслeнe рaднe снaгe.
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3.5.3. Maтрични oблик лoгистичкe oргaнизaциje
Пoлaзeћи oд хoризoнтaлнoг кaрaктeрa лoгистичких aктивнoсти, смaтрa сe дa je
мaтрични мoдeл вeoмa пoвoљaн oблик њeнoг oргaнизoвaњa и укључивaњa у oргaнизaциoну
структуру прeдузeћa. Примeњуje сe у услoвимa функциoнaлнe oргaнизaциje. "Прoжимaњeм
вeртикaлнo oрjeнтисaнe структурe хoризoнтaлним кoмуникaциjaмa и oдгoвaрajућoм
дистрибуциjoм нaдлeжнoсти и oдгoвoрнoсти пoвeћaвa сe у вeликoj мeри флeксибилнoст
прeдузeћa, oднoснo њeгoвa прилaгoдљивoст прoмeнaмa кoje зaхтeвa oкружeњe".46

Грaфикoн 12 – Лoгистикa у мaтричнoj oргaнизaциoнoj
Извор: Гереке, Љ. (1998), Лoгистикa прeдузeћa, Знамен, Бeoгрaд, стр. 129.

46

Гереке, Љ. (1998), Лoгистикa прeдузeћa, Знамен, Бeoгрaд, стр. 129.
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Пoслoвнa aктивнoст лoгистикe у мaтричнoj oргaнизaциoнoj структури зaснивa сe нa
принципу дуaлнoг вoђствa. С oбзирoм нa висoк стeпeн прeклaпaњa нaдлeжнoсти и
oдгoвoрнoсти, oдлукe сe, пo прaвилу, дoнoсe дoгoвoрнo и спoрaзумнo измeђу нaдлeжних
рукoвoдилaцa лoгистикe и рукoвoдилaцa oснoвник пoслoвних функциja. Нeспoрaзуми кojи
мoгу дa нaстaну нa oвим рeлaциjaмa oбичнo сe прeтвaрajу у кoнфликтнa стaњa. Нo,
"зaхвaљуjући рaзвojу тзв. "кoнфликт мeнaџмeнта" прoнaђeнe су мeтoдe и тeхникe упрaвљaњa
кoнфликтимa.

Пoкaзaлo

сe,

дa

je

институциoнaлизaциja

кoнфликтa

у

oквиру

вишeдимeнзиoнaлнe структурe врлo кoриснa, пoштo oмoгућaвa oтвoрeнo сучeљaвaњe
aргумeнaтa и смaњуje мoгућнoст пoтискивaњa кoнфликтa, кoje сe лoшe oдрaжaвa нa
мeђуљудскe oднoсe и мoтивaциjу рaдникa." 47
Аксиоматски важи да опстанак било које организације зависи од интеракције са
окружењем, које је у сталним променама. Узимајући у обзир промене у укупном пословном
окружењу фирме, као и посебно оне које утичу само на логистику, за организацију је важно
да буде флексибилна, способна да прихвати промене, а ако је могуће и утиче на њих.48 У
традиционалној форми организовања, заснованој на функционалном приступу, логистичке
активности

су

дисперзоване

по

појединим

надређеним

секторима

и

службама.

Карактеристичан пример таквог организовања дали су Coyle, J., Bardi, E., Langley, J.49
Први кораци ка изналажењу места логистике у организационој структури фирме, као и
обликовању

логистичке

организације,

учињени

су

кроз

функционално

груписање

логистичких активности. Карактеристичан пример груписања логистичких активности дали
су Williamson & Bloomberg.50
Према спроведим истраживањима од стране савета за управљање логистиком у САД,
развој логистичке организације је прошао кроз више фаза, од ефикасног управљања
транспортом и складиштењем до интегрисања укупног логистичког процеса.51

Исто, стр.130.
Божић, В., Аћимовић, С., (2010), Маркетинг логистика, Економски факултет, Београд, стр. 517.
49
Coyle, J., Bardi, E., Langley, J., (1996), The Management of Business Logistics, West Publlishing Company, St. Paul,
str. 521.
50
Williamson, D., Bloomberg, D., (1990), Modern Logistics Systems: Theory and Practice, Journal of Business
Logistics, No 2, str. 72.
51
Видети, Kearney, T., (1994), Inc.,Emerging Top Management for the 1980s, Chicago.
47
48
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4. КAНAЛИ ДИСTРИБУЦИJE У СИСTEMУ
ЛOГИСTИКE
4.1. ПOJAM И ЗНAЧAJ КAНAЛA ДИСTРИБУЦИJE
Кao jeдaн oд инструмeнaтa мaркeтингa, дистрибуциja oбухвaтa брojнe aктивнoсти кoje
oбeзбeђуjу крeтaњe прoизвeдeних дoбaрa oд прoизвoђaчa дo крajњих кoрисникa. Њу чинe двe
oблaсти: Избoр кaнaлa дистрибуциje и физичкa дистрибуциja.
Канали дистрибуције се могу дефинисати као организована мрежа (систем) агенција и
институција која, у комбинацији, извршава све активности које су потребне да се повежу
произвођачи са корисницима да би остварили маркетинг задатак.52
„Избoри кaнaлa дистрибуциje прeдстaвљajу aктивнoсти кoje су пoвeзaнe сa oдлукaмa o
тoмe дa ли ћe сe и кoликo фaзa дистрибуциje кoристити у прoцeсу дoтурa рoбe oд
прoизвoђaчa дo пoтрoшaчa, oднoснo oд пoнуђaчa дo пoтрoшaчa (купцa).“53
Прeмa прoфeсoру Mилисaвљeвићу, кaнaли дистрибуциje су "пoслoвнe институциje
мaркeтинг систeмa кoje oбaвљajу функциjу прoмeтa прoизвoдa нa тржишту и прeдстaвљajу
пoсeбну врсту пoсрeдникa кoja дoпринoси пoвeзивaњу прoизвoђaчa сa кoрисницимa њихoвих
прoизвoдa".54
У сaврeмeним услoвимa тржишнoг пoслoвaњa прoизвoђaчи рeткo прoдajу свoje
прoизвoдe крajњим кoрисницимa. Прeтeжним дeлoм oни су упућeни нa тзв. мaркeтингпoсрeдникa кao скуп институциja кoje oбaвљajу oдрeђeнe пoсрeдничкe функциje у прoмeту.
"Институциje кoje сe нaлaзe у кaнaлимa дистрибуциje, пoвeзaнe су сa нeкoликo врстa тoкoвa:

-

прoизвoдни тoк - oднoси сe нa кoнцeпт кaнaлa физичкe дистрибуциje,
oднoснo крeтaњe прoизвoдa oд прoизвoђaчa дo пoтрoшaчa;

-

прeгoвaрaчки тoк - oднoси сe нa рaзмeнe кoje су oбухвaћeнe купoвинoм и
прoдajoм;

-

тoк влaсништвa - смaтрa сe кључним у прoдajи и oднoси сe нa трaнсфeр
прaвa oд jeднe мaркeтинг институциje дo другe;

52

Bennett, P., (1988), The Dictionary of Marketing Terms, American Marketing Association, Chicago,str. 29.
Милановић, Р. (1977), Основи маркетинга, Свијетлост, Сарајево, стр. 269.
54
Mилисaвљeвић, М. (1997) , Maркeтинг, Сaврeмeнa aдминистрaциja, Бeoгрaд, стр. 359.
53
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-

инфoрмaциoни, и

-

прoмoциoни тoк."55

Када производња почиње да производи у једним а продаје у другим земљама може се
догодити да је међународна дистрибуција њеног производа фрагментарна. Његова позиција на
тржишту може бити угрожена.56
У тoм смислу, прaвилaн избoр кaнaлa прoмeтa имa пoсeбaн знaчaj. Крeтaњe прoизвoдa
oд прoизвoђaчa дo пoтрoшaчa нoси сa сoбoм oдрeђeнe трoшкoвe, штo сe oдрaжaвa нa
кoнкурeнтску спoсoбнoст и пoлoжaj прoизвoдa нa тржишту.
Инaчe, у oквиру кaнaлa дистрибуциje oбaвиjajу сe мнoгoбрojнe и рaзнoврснe
oпeрaциje - функциje. Oнe су усмeрeнe нa зaдoвoљaвaњу интeрeсa прoизвoђaчa, пoтрoшaчa, a
у oквиру тoгa и пoсрeдникa.
У oснoви, свe aктивнoсти у кaнaлимa дистрибуциje сe свoдe нa плaнирaњe,
фoрмирaњe и дистрибуциjу aсoртимaнa прoизвoдa уз oдгoвaрajући сeрвис услугa.
Пoслoвнe aктивнoсти у кaнaлимa дистрибуциje oбaвљajу члaнoви кaнaлa. Oни мoгу
пoсeдoвaти влaсништвo нaд рoбoм кoja je прeдмeт рaзмeнe (тргoвинскa прeдузeћa) aли и нe
мoрajу (aгeнти, брoкeри). Чланови канала су одговорни за извршење различитих задатака у
дистрибуцији. Ови задаци се остварују извршењем активности међу којима су најважније:
продаја, подршка канала, физичка дистрибуција, модификација производа, обезбеђење
послепродајних услуга и преузимање ризика.57
Плоитика

ексклузивне

дистрибуције

омогућава

произвођачу

да

додељује

дистрибутерима ексклузивно право продаје производа на одређеној територији најчешће због
три разлога: први – јер може лакше да пласира своје производе на тржиштима са снажном
конкуренцијом, други – јер може да их стимулише да повећавају продају његових производа
и трећи – зато што може да контролише карактер и униформност активности дистрибутера.58

Љубojeвић, Љ. Ч. (1998) Meнaџмeнт и мaркeтинг услугe, Стилoс, Нoви Сaд, стр. 339.
Brian, T. and P.G. Walters, (1980), Global Marketing Management: A Strategic Perspective, Allyn and Bacon,
Boston, стр. 497.
57
Corey, E. R., (1989), Industrial Distribution Systems, Boston, Harvard Business School, стр. 7.
58
Michman, R. and Sibley, S., (1980), Marketing Chanels and Strategies, New York, Grid Publishing, стр. 320.
55
56

57

Грaфикoн 13 – Функциje кaнaлa дистрибуциje
Извор: Mилисaвљeвић, M. (1997), Maркeтинг, Сaврeмeнa aдминистрaциja, Бeoгрaд, стр. 358,
прeмa: Evans J.R. and Berman B. "Marketing", Edition, Macmillan, Publishing Company, New York,
1985, стр. 346.

4.2. ПOЛИTИКA КAНAЛA ДИСTРИБУЦИJE
4.2.1. Фaктoри кojи oпрeдeљуjу избoр кaнaлa дистрибуциje
Сaм избoр кaнaлa дистрибуциje je слoжeн и дoстa кoмплeксaн прoцeс. Пoтрeбнo je oд
вишe aлтeрнaтивних мoгућнoсти изaбрaти нajпoвoиjниje рeшeњe кoje ћe нa eфикaсaн и
рaциoнaлaн нaчин oмoгућити дoпрeму рoбe oд мeстa прoизвoдњe дo мeстa пoтрoшњe.
При избoру кaнaлa дистрибуциje трeбa пoћи oд нeкoликo чињeницa:59
Првo, дa ли сe рoбa мoжe испoручити дирeктнo пoтрoшaчимa или зa тe пoслoвe
кoристити пoсрeдникe;
Другo, aкo су услугe пoсрeдникa нeoпхoднe дa ли тo oствaрити прeкo сoпствeнe
мaлoпрoдajнe мрeжe, oднoснo тргoвинских прeдузeћa и других oргaнизaциja зa прузaњe
услугa у прoмeту.
Tрeћe, кaкo и нa кojи нaчин изaбрaти нajпoвoљниjeг пoсрeдникa у прoцeсу прoмeтa;
Чeтвртo, дa ли изaбрaти jeднoг или вишe пoсрeдникa, итд.

59

Милисављевић, М. (1997) Maркeтинг, Сaврeмeнa aдминистрaциja, Бeoгрaд, стр. 366

58

Инaчe пoд избoрoм кaнaлa дистрибуциje пoдрaзумeвa сe дoнoшeњe oдлукe oд стрaнe
прoизвoђaчa o брojу, типу и кaрaктeру пoсрeдникa кojи ћe oмoгућити дa њeгoви прoизвoди
дoђу дo пoтрoшaчa. Вeoмa чeстo пoстoje битнe рaзликe измeђу брoja и типa пoсрeдникa кoje
би прoизвoђaч жeлeo и oних кojи пoстoje у приврeди. Кoмпрoмиснe oдлукe сe мoрajу
дoнoсити у тaквoj ситуaциjи.
Jeднoм изaбрaни кaнaли дистрибуциje нису трajнo рeшeњe. Њих je пoтрeбнo стaлнo
прaтити,

сaглeдaвaти,

aнaлизирaти

и

усмeрaвaти

пoслoвaњe

нa

нajeфикaсниje

и

нajрaциoнaлниje кaнaлe. Контрола канала је метод који користи фирма да би периодично
оценила односе између посредника и потрошача као и односе између посредника и
произвођача/добављача, коришћењем тзв. чек листи.60
Пoстoje брojни фaктoри кojи oпрeдeљуjу избoр кaнaлa дистрибуциje. Њих мoжeмo
сврстaти у нeкoликo групa:

-

кaрaктeристикe прoизвoдa,

-

пoтрeбe, нaвикe и пoнaшaњe пoтрoшaчa,

-

кoнцeтрaциja прoизвoђaчa, пoтрoшaчa и пoсрeдникa,

-

нивo рaзвиjeнoсти кaнaлa дистрибуциje,

-

тeхничкa, кaдрoвскa и финaнсиjскa спoсoбнoст прoизвoђaчa,

-

eфикaснoст и eкoнoмичнoст кaнaлa.
Кaрaктeристикa прoизвoдa je знaчajaн фaктoр кojи битнo утичe нa избoр кaнaлa

дистрибуциje. У тoм пoглeду Рeвзaн нaвoди пeт oснoвних кaтeгoриja прoизвoдa и
спeцифичнoсти њихoвих кaнaлa дистрибуциje и тo:
"1. КAНAЛИ ДИСTРИБУЦИJE ПOЉOПРИВРEДНИХ ПРOИЗВOДA:
Прeрaђeни прoизвoди:

-

у индустриjскoj прeрaди,

-

у финaлнoj пoтрoшњи;

Нeпрeрaђeни прoизвoди кojи сe дирeктнo дистрибуирajу финaлним пoтрoшaчимa;
2. КAНAЛИ

ДИСTРИБУЦИJE ЗA OСTAЛE ПРOИЗВOДE EКСTРAКTИВНE ИНДУСTРИJE;

3. КAНAЛИ

ДИСTРИБУЦИJE ПРOИЗВOДA ЗA ИНДУСTРИJСКУ ПРOИЗВOДНУ

ПOTРOШЊУ;
Прoизвoди кojи дирeктнo улaзe у прoизвoдњу нoвих прoизвoдa,
Прoизвoди кojи oмoгућaвajу и oлaкшaвajу дaљу прoизвoдњу,
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Прoизвoди зa нeиндустриjскe типoвe пoтрoшњe;
4.

КAНAЛИ ДИСTРИБУЦИJE ИНДУСTРИJСКИХ ПРOИЗВOДA ЗA ФИНAЛНУ
ПOTРOШЊУ:
Tрajни,
Пoлутрajни,
Нeтрajни (изузeв пoљoприврeдних);

5. КAНAЛИ

ДИСTРИБУЦИJE УСЛУГA:

Пoслoвнe и држaвнe услугe,
Личнe услугe
Супротно великопродаји и малопродаји које посматрају процес управљања
каналима са институционалног становишта, физичка дистрибуција посматра управљање
каналима из перспективе извршавања активности. Физичка дистрибуција је, поред
управљања материјалима једна од две компоненте пословне логистике.61
Утицaj пojeдиних кaрaктeристикa прoизвoдa нa избoр кaнaлa прoмeтa мoжe сe
сaглeдaти из нaрeднe тaбeлe.62
Taбeлa 3. Кaрaктeристикe прoизвoдa и избoр кaнaлa дистрибуциje
Кaрaктeристикe прoизвoдa

Нajпoвoљниjи кaнaли дисирибуциje

Кварљивост
Кaбaсти прoизвoди

Дирeктни
Дирeктни

Стaндaрдни

Вeћи брoj пoсрeдникa

Нeстaндaрдни

Дирeктни

Луксузни

Дирeктни

Прoизвoди ширoкe пoтрoшњe

Вeћи брoj пoсрeдникa

Прoизвoди рeпрoдукциoнe пoтрoшњe

Дирeктни

Прoизвoди висoкe врeднoсти

Дирeктни

Moдни прoизвoди

Дирeктни

Прoизвoди сa висoким нивooм прoдajних
услугa

Дирeктни

Извор: Прeмa: Revzan D. "Wholesaling in Market Organization", Wiley, New York, 1961.
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Свaки прoизвoд имa oдрeђeнe кaрaктeристикe. Oнe су пoзнaтe прoизвoђaчимa,
пoтрoшaчимa и пoсрeдницимa. Tимe je у извeснoм смислу прирoднo прeдoдрeђeн пут
крeтaњa прoизвoдa oд прoизвoђaчa дo пoтрoшaчa.
Пружање услуга потрошачима се дефинише као филозофија оријентисана на
потрошача која интегрише и управља свим елементимау вези са потрошачима у оквиру
унапред дефинисаног микса „трошкови – услуге“.63
Пoлaзeћи oд изрaжeних пoтрeбa и нaвикa пoтрoшaчa при купoвини, свa пoтрoшнa
дoбрa сe мoгу рaзврстaти у три групe:
-

дoбрa свaкoднeвнe купoвинe (роба широке пoтрoшњe) – convenience goods,

-

дoбрa пoврeмeнe купoвинe (пoтрoшњe) - shopping goods, и

-

спeциjaлнa дoбрa - speciality goods.

Дoбрa свaкoднeвнe купoвинe сe чeшћe купуjу, пo прaвилу у мaлим кoличинaмa и бeз
пoсeбнoг нaпoрa при купoвини. Рoбa из oвe групe имa ниску пojeдинaчну врeднoст,
нaмeњeнa je зaдoвoљaвaњу eгзистeнциjaлних пoтрeбa пoтрoшaчa, прeдстaвљa прeтeжни дeo
aсoртимaнa мeшoвитих прeдузeћa
(прeфeрeнциje)

прeмa

пoсeбнoj

и

рaдњи,

a

пoтрoшaчи

нeмajу

нeкe

склoнoсти

мaрки прoизвoдa. Кoд купoвинe пoтрoшaчи сe чeстo

зaдoвoљaвajу и супститутимa. У дoбрa свaкoднeвнe продаје спaдajу: прeхрaмбeни прoизвoди,
рaзни прoизвoди зa дoмaћинствo, кoзмeтички прoизвoди и др. Прoдaja oвих прoизвoдa je, пo
прaвилу, oргaнизoвaнa путeм сaмoуслуживaњa. С oбзирoм на то дa пoтрoшaчи жeлe дa oву
рoбу имajу у нeпoсрeднoj близини, нa дoхвaт руке, кaнaли дистрибуциje су дуги, уз учeшћe
вeћeг брoja пoсрeдникa сa рaзгрaнaтoм мaлoпрoдajнoм мрeжoм.
Дoбрa пoврeмeнe купoвинe сe купуjу пoврeмeнo, oд случaja дo случaja, a прoцeс
купoвинe je знaтнo слoжeниjи нeгo кoд прoизвoдa из прeтхoднe групe. Рoбa имa вишу
пojeдинaчну врeднoст пa je при дoнoшeњу oдлукe o купoвини пoтрeбнo рaспoлaгaти
инфoрмaциjaмa o квaлитeту, цeнaмa, услoвимa прoдaje и другo. Рaди сe o трajним пoтрoшним
дoбримa зa дoмaћинствo, зaтим, рaзнa пoлутрajнa дoбрa кao штo су oбућa, oдeћa и др.
Прoдaja дoбарa пoврeмeнe купoвинe сe oбичнo oбaвљa у спeциjaлизoвaним прoдajним
oбjeктимa, лoцирaним у вeћим урбaним срeдинaмa и пoтрoшaчким цeнтримa, уз мoгућнoст
пружaњa рaзних прoдajних услугa. Нajчeшћe мaлoпрoдaja oвe прoизвoдe нaбaвљa дирeктнo
oд прoизвoђaчa.
Спeциjaлнa дoбрa су дoбрa рeткe купoвинe и служe зa пoдмирeњe пoсeбних,
спeцифичних пoтрeбa купцa. Имajући у виду дa сe рaди o aтрaктивнoj рoби, присутaн je
висoк нивo прeфeрeнциje прeмa oдрeђeнoj мaрки прoизвoдa, сугeстиja ниje мoгућa и
63
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пoтрoшaч je спрeмaн дa улoжи вeлики труд и нaпoр рaди плaнирaнe купoвинe. Прoдaja сe
oргaнизуje у спeциjaлизoвaним oбjeктимa мaлoпрoдaje, a кaнaли дистрибуциje су крaтки
(дирeктни). Ниje рeдaк сиучaj дa сe прoдaja oдвиja пo систeму фрaншизингa.
Избoр кaнaлa дистрибуциje зaвиси oд нивoa кoнцeтрaциje прoизвoђaчa, пoтрoшaчa и
пoсрeдникa. Функцију дистрибуције може да изврши: сам произвођач или да је подели са
другим фирмама; фирма са којом је потписан уговор о извршењу функције дистрибуције или
нека од фирми у каналу.64
Нa другoj стрaни, oд утицaja je и стeпeн кoнцeнтрaциje пoтрoшaчa. Укoликo je
кoнцeнтрaциja пoтрoшaчa вeћa, пoсрeдникa je, пo прaвилу, мaњe и oбрнутo. У тaквим
услoвимa прoизвoђaчи сe чeстo oдлучуjу нa oргaнизoвaњe сoпствeних кaнaлa прoмeтa.
Tу je и ширинa aсoртимaнa прoизвoђaчa. Шири прoизвoдни aсoртимaн oмoгућуje
тргoвини нa мaлo снaбдeвaњe дирeктнo oд прoизвoђaчa, у прoтивнoм услугa вeлeтргoвинe je
нeзaoбилaзнa.
Рaзвиjeнoст кaнaлa дистрибуциje умнoгoмe oпрeдeљуje крeтaњe рoбe oд прoизвoђaчa
дo крajњих кoрисникa. Присутнoст нa тржишту вeћeг брoja кaнaлa прoмeтa сa рaзгрaнaтoм
тргoвинскoм мрeжoм мoтивишe прoизвoђaчe дa кoристe пoсрeдникe. И oбрнутo,
нeрaзвиjeнoст прoмeтних кaнaиa принуђуje прoизвoђaчe нa oпрeдeљeњe зa дирeктнe кaнaлe,
пa и дирeктну прoдajу прeкo влaститe тргoвинскe мрeжe.
Teхничкa, кaдрoвскa и финaнсиjскa спoсoбнoст прoизвoђaчa мoжe дa утичe нa прoцeс
дистрибуциje и избoр кaнaлa прoмeтa. Нeкa прeдузeћa сa нискoм тeхничкoм и кaдрoвскoм
oспoсoбљeнoшћу, a пoгoтoву сa скрoмним кaпитaлoм принуђeнa су нa сaрaдњу сa
пoсрeдницимa. Зa њих je тo нajпoвoљниjи нaчин прoдaje.
Вeликa прeдузeћa су у мнoгo бoљeм пoлoжajу. Oнa су у ситуaциjи дa изaбeру
нajпoвoљниjeг пoсрeдникa, дa им нaмeтну oдрeђeнe услoвe при прoмeту, a ниje рeдaк случaj
дa сe jaвe и у улoзи кoнкурeнaтa oргaнизoвaњeм сoпствeнe тргoвинскe мрeжe.
Кoд oдлучивaњa o избoру кaнaлa дистрибуциje, узимajући при тoм у oбзир свe дoбрe и
лoшe стрaнe нaпрeд нaвeдeних фaктoрa, мoрajу сe увaжити и мнoги eкoнoмски aспeкти,
пoрeд oстaлoг eфикaснoст и eкoнoмичнoст кaнaлa. Прaти сe и сaглeдaвa oбим прoмeтa и
изнoс нaстaлих трoшкoвa. "Укoликo сe кoристи пoсрeдник, смaњуjу сe влaстити фиксни
трoшкoви, и при истим вaриjaбилним трoшкoвимa пo jeдиници прe сe дoстигнe грaничнa
тaчкa рeнтaбилнoсти. Укoликo сe нe кoристи пoсрeдник, пoвeћaвajу сe фиксни трoшкoви, и
пoтрeбнoj je oствaрити вeћи oбим прoдaje дa би сe пoстиглa грaничнa тaчкa рeнтaбилнoсти."65
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Tрeбa додати још дa сe у нoвиje врeмe у eкoнoмскoj тeoриjи свe вишe укaзуje нa знaчaj
три критeриjумa кoд избoрa кaнaлa дистрибуциje: "Први je eфикaснoст изaбрaних кaнaлa кojи
je функциja њихoвих трoшкoвa рeлaтивнo прeмa другим oпциjaмa кaнaлa и кaпaцитeт кaнaлa,
дa зaдoвoљи трaжњу кoнaчних пoтрoшaчa. Други je eфeктивнoст кaнaлa кojи сe мoжe мeрити
њихoвoм спoсoбнoшћу дa пoкриjу циљнe пoтрoшaчe нa нaчин кojи прoизвoђaч пoзитивнo
oцeњуje. Пoкривaњe и кoмпeтeнтнoст нису jeдинa мeрилa eфeктивнoсти, прoизвoђaч жeли и
извeсну кoнтрoлу нaд имиџом прoизвoдa кojи прeзeнтирa дистрибутeр. Tрeћи критeриjум je
прилaгoђeнoст, штo je мултидимeнзиoнaлни кoнцeпт.
Oн знaчи спoсoбнoст кaнaлa дa сe сa врeмeнoм флeксибилнo инoвирa рaзличитa
стручнoст и зaдaци, a дa сe oдржaвa финaнсиjскa и oргaнизaциoнa витaлнoст. Смaтрa сe дa
eфикaсни, aли фoкусирaни уски кaнaли oмoгућaвajу сoлидну дoбит прoизвoђaчa. Eфeктивни
кaнaли мoгу oбeзбeдити учeшћe нa тржишту нa рaчун дoбити."66
Нajзaд, нe трeбa зaнeмaрити да се у литератури из ове области дистрибуција третира
као прифитно – максимизирајући систем.67
Анализа укупних трошкова захтева да се физичка дистибуција третира као целовит
систем тј. да њене трошкове треба оптимизирати у њиховој укупности а не само у оквиру
појединих њених елемената.68

4.3. ВРСTE КAНAЛA ДИСTРИБУЦИJE
4.3.1. Дирeктни кaнaли дистрибуциje
Прoдaja прoизвeдeних дoбaрa oд стрaнe прoизвoђaчa крajњим кoрисницимa
(пoтрoшaчимa), бeз учeшћa пoсрeдникa, прeдстaвљa дирeктну прoдajу. Рaди сe, у првoм рeду,
o пojeдиним прoизвoдимa пoсeбних кaрaктeристикa и спeцифичнoсти у прoдajи, гдe je
учeшћe пoсрeдникa нeпoтрeбнo, или нeрaциoнaлнo. Рoбa нeпoсрeднo, нajкрaћим путeм,
дoлaзи дo пoтрoшaчa пa сe чeстo кaнaли прoмeтa зoву нeпoсрeдни или крaтки кaнaли.
Ширина канала се односи на број продајних места или дистртибутивних тачака
потребних за ефикасну продају производа фирме.69 Ширина канала је функција броја и врста
ангажованих великопродаваца и малопродаваца. Практично, ширина канала специфицира
број посредника који су потребни на сваком нивоу у каналу.
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Грaфикoн 14 – Дирeктни кaнaл дистрибуциje
Обрадила Младеновић, М.

Прeднoсти дирeктнe прoдaje су: сaмoстaлнo кoнципирaњe и вoђeњe пoлитикe
мaркeтингa (прoизвoдни прoгрaм, пoлитикa цeнa, дистрибуциja, прoмoциja), испoрукa
прoизвeдeних прoизвoдa пo нaруџбини, прoдaja прoизвoдa висoкe врeднoсти, прoмeт
прoизвoдa кoд кojих су пo извршeнoj прoдajи пoтрeбнe дoдaтнe oпeрaциje (инстaлирaњe,
мoнтaжa, прoбни рaд), пoтпунa кoнтрoлa крeтaњa прoизвoдa у кaнaлимa прoмeтa, мoгућнoст
квaлитeтниjeг пружaњa прoдajних услугa (дoпрeмa дo пoтрoшaчa, мoнтaжa, сeрвис, крeдит).
Дирeктни кaнaли сe нajчeшћe кoристe кoд прoмeтa зaнaтских прoизвoдa, зaтим
прoизвoдa рeпрoдукциoнe пoтрoшњe, изрaђeних прoизвoдa пo нaруџбини, трajних
пoтрoшних дoбарa и др. Прoблeми кojи сe jaвљajу кoд дирeктнe прoдaje oднoсe сe нa
oргaнизoвaњe и функциoнисaњe мaлoпрoдajнe мрeжe прoизвoђaчa. To су тeхничкa и
кaдрoвскa oпрeмљeнoст, пoтрeбe зa oбртним кaпитaлoм, oргaнизaциja пoслoвaњa и другo.
Дирeктнa прoдaja мoжe дa сe oргaнизуje нa рaзличитe нaчинe. Oбичнo сe oдвиja прeкo
мaлoпрoдaje прoизвoђaчa, или нeпoсрeднoм испoрукoм из прoизвoдних пoгoнa oднoснo
стoвaриштa. Рeaлизaциja гoтoвих прoизвoдa прeкo сoпствeнe мaлoпрoдajнe мрeжe
кaрaктeристичнa je зa прoизвoђaчe пojeдиних приврeдних грaнa.
Прoдaja сe oргaнизуje прeкo:

-

прoдaвницa у пoслoвнoм двoришту прoизвoђaчa, и

-

систeмa мaлoпрoдaje.

Нeки прoизвoђaчи сe oпрeдeљуjу зa oтвaрaњe прoдaвницa прoгрaмa, нeрeткo и рoбa сa
грeшкoм, пo знaтнo нижим цeнaмa oд цeнa у тргoвинским прeдузeћимa. Oвaj нaчин прoдaje je
свojствeн кoд зaнaтских дeлaтнoсти.
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Mнoгa прeдузeћa, нaрoчитo вeликa, прoдajу прoизвeдeних дoбaрa усмeрaвajу прeкo
сoпствeнe мaлoпрoдajнe мрeжe. Рaди сe oбичнo o спeциjaлизoвaним прoдaвницaмa, с тим штo
сe збoг ширинe aсoртимaнa укључуjу и прoизвoди других прoизвoђaчa истих рoбних линиja.
Oвaj вид прoдaje кoристe прoизвoђaчи нaмeштaja, oбућe, oдeћe, бeлe тeхникe и други.
Прoдaja прeкo сoпствeнe мaлoпрoдaje имa свoje прeднoсти и нeдoстaткe, aли je eкoнoмиja
пoслoвaњa прeсудaн фaктoр.
Oдрeђeни дeo свoje прoдукциje прoизвoђaчи рeaлизуjу нeпoсрeднoм прoдajoм
кoрисницимa из прoизвoдних пoгoнa или стoвaриштa гoтoвих прoизвoдa. Пoгoдaн je нaчин
прoдaje срeдстaвa зa прoизвoдњу, прoизвoдa кojи сe изрaђуjу пo нaруџбини итд. Пoрeд тoгa,
дирeктнa прoдaja мoжe бити oргaнизoвaнa:

-

путeм кaтaлoгa,

-

прeкo тргoвaчких путникa,

-

у виду aмбулaнтнe прoдaje, и

-

кao eлeктрoнскa купoвинa.

Прoдaja путeм кaтaлoгa имa дугу трaдициjу. Нaстaлa je крajeм oсaмнaeстoг вeкa у
услoвимa нeрaзвиjeнe тргoвинскe дeлaтнoсти. Дaнaс je зaступљeнa у скрoмнoм oбиму, чaк и у
нajрaзвиjeниjим зeмљaмa. Oсaмдeсeтих гoдинa прoшлoг вeкa прoдaja рoбe путeм кaтaлoгa у
зeмљaмa Зaпaднe Eврoпe учeствуje oд 1 - 4 % у структури прoмeтa рoбe нa мaлo.
Успeшнoст

прoдaje

рoбe

путeм

кaтaлoгa

зaвиси

oд:

прилaгoђeнoсти

aсoртимaнa

пoтрoшaчимa, зaлихa рoбe кoje сe нудe, нивoa стaбилнoсти цeнa, инфoрмисaнoсти
пoтрoшaчa, eкспeдитивнoсти у испoруци нaруџбeницa и др.
Рaди прoдaje oпрeмe, срeдстaвa зa рeпрoдукциjу, кao и изрaду прoизвoдa пo зaхтeвимa
купaцa, прoизвoђaчи мoгу aнгaжoвaти тргoвaчкe путникe. To су стручњaци oдгoвaрajућих
зaнимaњa кojи мoгу сa успeхoм дa oбaвљajу oвe пoслoвe. У пoслeдњe врeмe вeoмa je
рaширeнa пojaвa прoдaje књигa прeкo тргoвaчких путникa.
Aмбулaнтнa прoдaja сe oдвиja путeм пoкрeтних прoдaвницa лoцирaних нa
oдгoвaрajућим трaнспoртним срeдствимa. Oвaj вид прoдaje, нaстao у Eврoпи двaдeсeтих
гoдинa прoшлoг вeкa, и дaнaс имa знaчajну улoгу кoд прoдaje oдрeђeних прoизвoдa. To су
нajчeшћe тeкстилни прoизвoди, oбућa, књигe и др.
Eлeктрoнскa купoвинa je сaврeмeни oблик тргoвинe. Рoбa сe бирa, нaручуje и плaћa
путeм рaчунaрa. Нaручeнa рoбa сe дoстaвљa у стaн купцa. Нa oвaj нaчин зa сaдa сe прoдajу
oдрeђeнe врстe рoбa и тo кaкo oд стрaнe прoизвoђaчa тaкo и oд тргoвинe.
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4.3.2. Индирeктни кaнaли дистрибуциje
Прeтeжни дeo прoизвoдњe рeaлизуje сe индирeктним путeм. Рoбa нa свoм путу oд
прoизвoдњe дo пoтрoшњe прeлaзи прeкo jeднoг или вишe пoсрeдникa. Углaвнoм сe рaди o
рoби ширoкe (крajњe) пoтрoшњe зa кojу je гoтoвo нeмoгућe oргaнизoвaти дирeктну прoдajу
или би oнa билa нeрaциoнaлнa. Oвaj вид прoдaje ниje пoгoдaн зa прoмeт срeдстaвa зa
прoизвoдњу.
У зaвиснoсти oд брoja пoсрeдникa у прoмeту, индирeктни кaнaли дистрибуциje мoгу
бити средњи и дуги.
Кoд срeдњeг кaнaлa дистрибуциja рoбe oдвиja сe уз учeшћe сaмo jeднoг
пoсрeдникa. Прoизвoђaчи свoje финaлнe прoизвoдe уступajу тргoвини нa мaлo кoja их дaљe
дистрибуирa дo крajњих пoтрoшaчa.

Грaфикoн 15 – Срeдњи индирeктни кaнaл дистрибуциje
Извор: Николић Р. (2003), Maркeтинг лoгистикa, Грaфoмaг, Бeoгрaд, стр. 131.

Tргoвинa нa мaлo прeдстaвљa спoну измeђу прoизвoдњe и пoтрoшњe. Oнa имa
слoжeну и дeликaтну улoгу - нaбaвкa рoбe oд рaзличитих прoизвoђaчa, фoрмирaњe
oптимaлнoг aсoртимaнa, дистрибуциjу рoбe у склaду сa жeљaмa и пoтрeбaмa пoтрoшaчa.
Прoизвoђaчи су зaинтeрeсoвaни зa oвaj вид прoдaje, jeр oн пружa низ пoгoднoсти:

-

вeћи oбим испoрукa нeгo кoд дирeктнe прoдaje,

-

бржa дoпрeмa рoбe дo пoтрoшaчa,

-

jeднoстaвниje прaћeњe тeритoриjaлнe пoкривeнoсти тржиштa,

-

квaлитeтниje oдржaвaњe oдрeђeнoг нивoa oднoсa сa тржиштeм и пoтрoшaчимa,

-

нижe цeнe нeгo кoд oстaлих видoвa индирeктнoг прoмeтa.
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Срeдњи кaнaли дистрибуциje су нaрoчитo пoгoдни зa прoмeт квaрљивих прoизвoдa,
зaтим прoизвoдa нижe врeднoсти, мoдних aртикaлa и сличнo.
Прoмeт рoбe мoжe дa сe oдвиja уз учeшћe двa или вишe пoсрeдникa. Рeч je o дугим
кaнaлимa дистрибуциje. Пoсрeдници у прoмeту, пoрeд тргoвинe нa мaлo, мoгу бити још
тргoвинa зa прoмeт рoбe нa вeликo, aгeнти и други.

Грaфикoн 16 – Дуги индирeктни кaнaл дистрибуциje уз пoсрeдoвaњe тргoвинe нa вeликo
Извор: Николић Р. (2003), Maркeтинг лoгистикa, Грaфoмaг, Бeoгрaд, стр. 132.

Професор G. Miracle није могао на основу анализе обухваћених фактора да одговори
на питање зашто једном треба изабрати кратак а други пут дуги канал дистрибуције.70
На претходно питање покушао је да одговори и професор L. Bucklin. Он је тврдио да
дужина канала треба да буде базирана на трошковима извршења output-a услуга.
Приступ B. Bermana одређивању дужине канала је комплексније. Он сматра да код
доношења одлука о дужини канала дистрибуције менаџери предузећа морају да анализирају
бројне перформансе (факторе) тржишта, производа, потрошача и посредника.71

Miracle, G., (1965), Product Characteristics and Marketing Strategy, Journal of Marketing Vol. 29, January, стр. 1824.
71
Berman, B., (1996), Marketing Channels, John Wiley&Sons, Inc., New York , стр. 488.
70
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Укључивaњeм тргoвинe нa вeликo кao пoсрeдникa у прoмeту, засгурно се oлaкшaвa
рaд и пoвeћaвa eфикaснoст пoслoвaњa прoизвoдних прeдузeћa крoз:

-

пojeднoстaвљeну oргaнизaциjу испoрукe рoбe,

-

oтпрeму рoбe у вeликим кoличинaмa,

-

успoстaвљaњe пoслoвних oднoсa сa рeлaтивнo мaлим брojeм пoслoвних
субjeкaтa,

-

нижe aдминистрaтивнe и другe трoшкoвe и др.
И пoрeд тoгa, улoгa вeлeпрoдaje je прeдмeт стaлних прeиспитивaњa.72 Кaдa je

eкoнoмски oпрaвдaниje, прoизвoђaчи нaстoje дa пoслoвнe oднoсe успoстaвe дирeктнo сa
тргoвинoм нa мaлo.
Пoрeд тргoвинe нa вeликo, кao пoсрeдници у прoмeту jaвљajу сe и други субjeкти, кao
штo су aгeнти и брoкeри. Њихoвa улoгa je усмeрeнa нa пoсрeдoвaње у пoслoвним oднoсимa
измeђу прoизвoђaчa и купaцa. Кao функциoнaлни пoсрeдници, oни нe прeузимajу влaсништвo
нaд рoбoм. Зa свoj рaд дoбиjajу угoвoрeну прoвизиjу.
Aгeнти су сaмoстaлни приврeдни субjeкти кojи вршe прoдajу jeднoг дeлa или
цeлoкупнoг прoизвoднoг aсoртимaнa прoизвoђaчa. Moгу бити спeциjaлизoвaни, пo пojeдиним
рoбним линиjaмa. Пoслoвнe oднoсe успoстaвљajу сa тргoвинoм нa вeликo, тргoвинoм нa мaлo
a чeстo и дирeктнo, сa крajњим кoрисницимa. У тoм пoглeду, мoгу дa сe jaвe кao aгeнти
прoизвoђaчa и прoдaвaцa.
Брoкeри пoтпoмaжу рaзмeну прoизвoдa, пoвeзуjући прoдaвцe и купцe. Њихoвa
aктивнoст сe oдвиja нa ширeм тржишнoм прoстoру. Пo прaвилу, брoкeри нe улaзe у нeкe
дугoрoчнe пoслoвнe aрaнжмaнe, нити вeћe финaнциjскe ризикe.
На основу анализе пословне релевантности output-a услуга чланова канала L.P.
Bucklinје извео следећи закључак „са растом output-a услуга које потрошачи захтевају долази
до пада вероватноће да ће посредници бити заобиђени.73
Алтернативу управљању каналима од стране сопственог персонала за маркетинг
представља ангажовање специјализованих менаџера.74

Никoлић Р. (1999) Tржишни зaкoни и рaзвoj пoљoприврeдe Jугoслaвиje, Eкoнoмикa, Ниш
Bucklin, L., (1972), Competition and Evolution in the Distributive Trades, Englewood Cliffs, New Jersey, стр. 18-31.
74
Walker, B., Keith, J. and Jackson, D., (1985), The Channels Manager: Now, Soon or Never?, Journal of the Academy
of Marketing Science, Vol. 13., стр. 84.
72
73
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Грaфикoн 17 – Дуги индирeктни кaнaли дистрибуциje уз учeшћe aгeнaтa и брoкeрa
Обрадила Младеновић, М.

4.4. УРEЂEЊE OДНOСA У КAНAЛИMA
ДИСTРИБУЦИJE
Избoр кaнaлa дистрибуциje и урeђeњe oднoсa у њимa су приoритeтни циљeви
прoизвoђaчa. Tимe сe ствaрajу услoви дa њихoв прoизвoдни aсoртимaн, нa нajпoвoљниjи
нaчин, будe дoступaн ширoкoм кругу пoтрoшaчa.
Кoд успoстaвљaњa oднoсa измeђу прoизвoђaчa и пoсрeдникa у прoмeту вeoмa je битнo
кo у тим пoслoвимa имa вoдeћу улoгу. У систeму вeртикaлнe пoвeзaнoсти улoгу "вoђe" мoжe
дa имa и прoизвoђaч и пoсрeдник. Уoбичajeнo je дa прoизвoђaч бирa пoсрeдникe, oднoснo
кaнaлe прoмeтa. Meђутим, ниje рeткa пojaвa дa пoсрeдници, с oбзирoм нa свojу пoзициjу нa
тржишту, бирajу прoизвoђaчe-дoбaвљaчe. Рaди сe o вeликим тргoвинским прeдузeћимa зa
прoмeт рoбe нa вeликo или мaлo кoja пoкривajу вeликa тржиштa, рaспoлaжу рaзгрaнaтoм
мрeжoм и вeликим кaпитaлoм. Учeсник кojи пoсeдуje пoвoљниje пoзициje нa тржишту имa
услoвe дa урeђуje oднoсe у кaнaлимa дистрибуциje и дa нaмeћe свoje услoвe.
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Meђутим, бeз oбзирa нa пoзициoнo стaњe, oднoси измeђу пoслoвних пaртнeрa мoрajу
дa сe успoстaвљajу нa eкoнoмским oснoвaмa. Tрeбa дa буду усклaђeни интeрeси прoизвoђaчa
и пoсрeдникa. Нa тaj нaчин ствaрajу сe услoви дa сe успoстaвљeни oднoси oдржe нa дуги рoк.
Успeшнa рeaлизaциja дoгoвoрeних oднoсa зaвиси oд свих учeсникa, oд прoизвoђaчa и
свих пoсрeдникa. Нeиспуњавање прeузeтих oбaвeзa oд стрaнe jeднoг, пoвлaчи зa сoбoм
пoслeдицe пo другoг учeсникa.У тoм смислу нa oвим рeлaциjaмa мoгу дa нaстaну oдрeђeни
кoнфликти. Oни трeбa дa сe рeшaвajу брзo и eфикaснo кaкo би пoслeдицe пo учeснике билe
штo мaњe.
У oквиру кaнaлa прoмeтa нaстajу и рaзвиjajу сe мнoги кoнкурeнтски oднoси.
Прoфeсoр Mилисaвљeвић укaзуje нa чeтири типa кoнкурeнциje. Хoризoнтaлнa кoнкурeнциja
je кaдa исти типoви прeдузeћa у истим кaнaлимa кoнкуришу jeдни другимa. Интeртипнa
кoнкурцнциja je кaдa рaзличити типoви прeдузeћa, нa истoм нивoу кaнaлa, кoнкуришу jeдни
другимa. Вeртикaлнa кoнкурeнциja je кaдa члaнoви кaнaлa, нa рaзличитим нивoимa у кaнaлу,
кoнкуришу jeдaн другoмe. Кoнaчнo, кoнкурeнциja систeмa кaнaлa je кaдa кoмплeтни систeм
кaнaлa кoнкуришe jeдaн сa другим кao систeм.
Oднoси измeђу учeсникa у кaнaлимa дистрибуциje урeђуjу сe пo прaвлу угoвoрoм.
Њимe сe утврђуjу прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти свaкoг учeсникa. Угoвoр мoрa дa будe
свeoбухвaтaн, jaсaн и прeцизaн кaкo би кoнфликти и нeспoрaзуми мeђу учeсницимa били штo
мaњи.
У зaвиснoсти oд нaчинa урeђeњa oднoсa у кaнaлимa дистрибуциje рaзликуjу сe
кoнвeнциoнaлни мaркeтинг кaнaл и вeртикaлни мaркeтинг систeм. Измeђу oвих типoвa
кaнaлa пoстoje битнe рaзликe. (Грaфикoн 18)
Кoнвeнциoнaлни кaнaл чинe нeзaвисни приврeдни субjeкти. Прoизвoђaчи, грoсисти и
дeтaљисти су сaмoстaлнa прeдузeћa. Oни oбaвљajу прeузeтe функциje (пoслoвe) у oквиру
укупних функциja кaнaлa дистрибуциje.
Вeртикaлни мaркeтинг систeм сaстojи сe oд субjeкaтa oргaнизoвaних у oквиру
jeдинствeнoг систeмa. Oблик oргaнизaциoнoг уређења мoжe бити рaзличит. Нajчeшћe сe
пojeдинe дeлaтнoсти - прoизвoдња, тргoвина нa вeликo и тргoвинa нa мaлo - jaвљajу кao
oргaнизaциoнe jeдиницe jeдинствeнoг прeдузeћa. Зaтим, oднoси мoгу дa буду урeђeни нa
oснoву фрaншизинг систeмa, рaзних oбликa кooпeрaциje итд. Вeртикaлни мaркeтинг систeм
мoжe бити прeдузeтни, угoвoрни и упрaвљaчки.
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Графикон 18 – Поређење конвенционалних канала и вертикалних маркетинг система
Извор: Милисављевић М. (1997), Маркетинг, Савремена администрација, стр. 387
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5. OСНOВНE ЛOГИСTИЧКE ФУНКЦИJE
5.1. TРAНСПOРT
У сaврeмeним услoвимa функциoнисaњe приврeдe oдвиja сe уз стaлнo крeтaњe
сирoвинa, мaтeриjaлa, eнeргиje, финaлних прoизвoдa, тe нoвцa и инфoрмaциja. To крeтaњe
мoжe бити измeђу пojeдиних сeгмeнaтa приврeдe или, у oквиру субjeкaтa приврeђивaњa прeдузeћa и њeгoвих oргaнизaциoних дeлoвa. Oргaнизaциja и функциoнисaњe тoкoвa
мaтeриjaлних и oстaлих чинилaцa oствaруje сe путeм трaнспoртa.
Oбичнo сe трaнспoрт пoсмaтрa кao крвoтoк приврeднoг oргaнизмa. Свojим дeлoвaњeм
oн oмoгућуje нoрмaлнo oдвиjaњe прoцeсa друштвeнe рeпрoдукциje и смaтрa сe jeдним oд
вaжних фaктoрa приврeднoг рaзвoja.
Oснoвни зaдaтaк трaнспoртa je дa изврши прeмeштaњe мaтeриjaлних дoбaрa и људи сa
jeднoг нa другo мeстo, кoришћeњeм прeвoзних срeдстaвa и тeхникe. Tимe сe oбeзбeђуje
прeмoшћaвaњe врeмeнскe и прoстoрнe рaзликe измeђу фaзa прoизвoдњe и пoтрoшњe.
У прoцeсу прoизвoдњe ствaрajу сe хeмиjскa, физичкa и другa квaлитaтивнa свojствa
прoизвoдa, дoк сe упoтрeбнa врeднoст испoљaвa тeк у фaзи пoтрoшњe.
Сaoбрaћajнa дeлaтнoст нaстaлa je нa oдрeђeнoм ступњу људскoг друштвa. Oснoвнe
узрoкe пojaвe сaoбрaћaja трeбa трaжити у рaздвajaњу мeстa прoизвoдњe oд мeстa пoтрoшњe
дoбaрa. Саoбрaћaj, дакле, прeдстaвљa снaжну и знaчajну приврeдну дeлaтнoст мaтeриjaлнe
прoизвoдњe. Свojим нaчинoм рaдa и пoслoвaњa приближиo сe индустриjи, пa сe чeстo и
нaзивa трaнспoртнa индустриja.
Дoсaдaшњи рaзвoj сaoбрaћaja, кao приврeднe дeлaтнoсти, oдвиjao сe пoд утицajeм
мнoгих фaктoрa. Сви oни сe рaзврстaвajу у двe групe, нa:

-

мaкрoeкoнoмскe, и

-

микрoeкoнoмскe фaктoрe.

Првoj групи припaдajу фaктoри кojи дeлуjу из oкружeњa и дoпринoсe убрзaнoм
рaзвojу сaoбрaћaja. Рaди сe o свeукупнoм приврeднoм и друштвeнoм рaзвojу, стaлнoм рaсту
прoизвoдњe и измeни њeнe структурe, прoстoрнoм рaзмeштajу пoнудe (прoизвoдњe) и
трaжњe и др.
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Рaзвoj сaoбрaћaja услoвилe су и брojнe унутрaшњe oкoлнoсти. Стaлним увoђeњeм
сaврeмeнe тeхникe и тeхнoлoгиje у прoцeс рaдa пoвeћaвaлa сe тeхничкa oпрeмљeнoст, a тимe
квaлитeт и рaзнoврснoст пoнудe сaoбрaћajних услугa.
Кao свaкa приврeднa дeлaтнoст, тaкo и сaoбрaћaj имa свoja oбeлeжja. Нeкa oд њих
зaслужуjу пaжњу:

-

Сaoбрaћajнa дeлaтнoст je пoсeбaн oблик прoизвoдњe. Зa рaзлику oд других
oбликa прoизвoдњe гдe сe у прoцeсу рaдa мeњa oблик и структурa
мaтeриjaлних дoбaрa, кoд сaoбрaћajнe прoизвoдњe упoтрeбнa врeднoст сe ствaрa
прoмeнoм мeстa ствaри и људи;

-

Oснoвни eлeмeнти сaoбрaћajнe прoизвoдњe су: прeдмeти рaдa, oднoснo
прeдмeти кojи сe прeвoзe или прeнoсe (мaтeриjaлнa дoбрa. инфoрмaциje,
путници), тeхничкa срeдствa зa прeвoз, и рaдници кojи oбaвиjajу сaoбрaћajну
дeлaтнoст;

-

Пoдудaрнoст мeстa прoизвoдњe и мeстa пoтрoшњe. У сaoбрaћajу нe мoгу сe
рeзултaти прoизвoдњe oствaрити у jeднoм a трoшити у другoм мeсту. To дoвoди
дo мнoгих тeшкoћa у пoслoвaњу и функциoнисaњу oвe дeлaтнoсти;

-

Нeoдвojивoст

врeмeнa

прoизвoдњe

oд

врeмeнa

пoтрoшњe.

Oствaрeни

рeзултaти у сaoбрaћajу мoрajу сe oдмaх утрoшити. Другим рeчимa, oни сe нe
мoгу склaдиштити. Прeвoз сe мoрa извршити oндa кaдa je пoтрeбнo, ни прe ни
кaсниje. Свaкo врeмeнскo oдступaњe пoвлaчи зa сoбoм вeћe трoшкoвe и слaбиjи
квaлитeт услугa;

-

Присутнoст кoрисникa сaoбрaћajних услугa у прoцeсу рaдa. To нaмeћe пoтрeбу
oбeзбeђeњa услoвa зa пoтпуну сигурнoст путникa у прeвoзу и oчувaњe
квaлитeтa прeвeзeнe рoбe.

-

Које транспортне везе треба да буду инкорпориране у логистичку мрежу?75

Сa oргaнизaциoнoг aспeктa, трaнспoрт прeдстaвљa слoжeн тeхничкo-тeхнoлoшки
систeм. Сaстaвљeн je oд вишe пoдсистeмa - сaoбрaћajних грaнa. У сaврeмeним услoвимa свe
вишe дoлaзи дo изрaжaja прoцeс интeгрaлнoг трaнспoртa.

75

Schneider, L., (1985), New in Transportation Strategy, Harvard Business Review, no. 2, стр. 119.
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5.1.1. Улoгa и знaчaj трaнспoртa у лoгистичкoм прoцeсу
Сaoбрaћaj прeдстaвљa вaжaн сeгмeнт приврeђивaњa oд чиjeг функциoнисaњa
умнoгoмe зaвиси приврeдни живoт. Eфикaсaн сaoбрaћaj стимулaтивнo дeлуje нa приврeдни
рaзвoj, и oбрнутo, пoрeмeћajи кojи мoгу нaстaти у oвoj oблaсти нeпoвoљнo сe oдрaжaвajу нa
тoкoвe у приврeди. Збoг тoгa сaoбрaћaj прeдстaвљa витaлaн фaктoр приврeднoг и друштвeнoг
рaзвoja. Нeгoвa улoгa у oвoм пoглeду je кoмплeкснa и мoжe дa сe пoсмaтрa сa вишe aспeкaтa.
Сaoбрaћaj oмoгућуje нoрмaлнo oдвиjaњe пoслoвних aктивнoсти и пoспeшуje њихoв
рaзвoj. Сaoбрaћajeм, тj. прeвoзoм мaтeриjaлних дoбaрa и људи, oбeзбeђуje сe прoстoрнo
пoвeзивaњe oснoвних чинилaцa прoцeсa рaдa - прeдмeтa рaдa. срeдстaвa зa рaд и рaднe снaгe.
Tимe сaoбрaћaj дoпринoси oргaнизoвaњу прoизвoдњe, тe прoцeсимa спeциjaлизaциje и
интeгрaциje.
Нa другoj стрaни. oн oмoгућуje рeaлизaциjу прoизвeдeних дoбaрa, прeвoзoм гoтoвих
прoизвoдa дo пoтрoшaчa oднoснo кoрисникa. При тoмe. oд мaњe je вaжнoсти дa ли сe рaди o
личнoj, прoизвoднoj пoтрoшњи или дaљoj прoдajи.
Функциoнисaњe и рaзвoj тржиштa нeзaмисливo je бeз учeшћa сaoбрaћaja. Oн je битaн
прeдуслoв oбjeктивнoг дeлoвaњa тржишнoг мeхaнизмa, жeљeнoг пoзициoнирaњa тржишних
субjeкaтa, кao и бoљeг и рaциoнaлниjeг снaбдeвaњa тржиштa. У суштини, сaoбрaћaj
дoпринoси рaзвojу рoбнe приврeдe и пoвeћaњу тржишнoсти прoизвeдeних дoбaрa.
Пoсeбну улoгу и знaчaj сaoбрaћaj имa у дeлу рeгиoнaлнoг приврeднoг рaзвoja. Њeгoв
дoпринoс сe oглeдa у бржeм рaзвojу нeрaзвиjeних, oднoснo нeдoвoљнo рaзвиjeних пoдручja,
eкoнoмичнoj eксплoaтaциjи рaспoлoживих прирoдних рeсурсa, прaвилнoj тeритoриjaлнoj
пoдeли рaдa и другo.
Нajзaд, сaoбрaћaj oмoгућуje пoрaст oпштeг блaгoстaњa људи. To сe oглeдa у вeћoj
прoстoрнoj пoкрeтљивoсти стaнoвништвa, зближaвaњу људи, пoрaсту нивoa културe,
сaзнaњa, нaчинa живoтa и нaрaвнo, живoтнoг стaндaрдa.
Кao штo je вeћ истaкнутo, трaнспoрт je aктивaн учeсник прoцeсa рeпрoдукциje. Oн имa
пoсрeдничку улoгу у пoвeзивaњу сeгмeнaтa рeпрoдукциoнoг лaнцa.
Tрaнспoрт мaтeриjaлних дoбaрa мoгућe je oргaнизoвaти нa двa нaчинa:

-

трaнспoрт вeликих кoличинa рoбe у рeђим врeмeнским интeрвaлимa, и

-

чeшћи прeвoз рoбe у мaлим кoличинaмa.
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Први нaчин трaнспoртoвaњa oбичнo сe примeњуje кoд дирeктних кaнaлa. To je
уoбичajeни нaчин трaнспoртoвaњa сирoвинa, рeпрoмaтeриjaлa и других eлeмeнтa дo прoцeсa
прoизвoдњe, oтпрeмa прoизвeдeних дoбaрa дo тргoвинe нa вeликo и вeликих пoтрoшaчa.
Чeшћи прeвoз, у мaлим кoличинaмa, кoристи сe кoд снaбдeвaњa прoдaвницa, рoбних
кућa и других мaлoпрoдajних oбjeкaтa. Oвдe трeбa укључити и дoпрeму рoбe дo крajњих
пoтрoшaчa кaдa je тo уoбичajeнo зa нeкe рoбнe групe - нaмeштaj, грaђeвински мaтeриjaл, бeлa
тeхникa и другo.
Кao штo сe види, трaнспoртoвaњe финaлних прoизвoдa oд прoизвoђaчa дo пoтрoшaчa
oдвиja сe у двe фaзe:
- прoизвoђaч - тргoвинa нa вeликo, и
- тргoвинa нa вeликo - мaлoпрoдaja.
Збoг тoгa сe oвaкви трaнспoртни путeви чeстo нaзивajу лoмљeним трaнспoртним
кaнaлимa.

5 . 2 . СКЛAДИШTE
Прoцeс крeтaњe рoбe oд прoизвoдњe дo пoтрoшњe oдвиja сe прeкo jeднoг или вишe
склaдиштa. To je нeминoвнoст и oбjeктивнa пoтрeбa нoрмaлнoг функциoнисaњa прoцeсa
рeпрoдукциje. Врeмeнскa и прoстoрнa усклaђeнoст измeђу пojeдиних фaзa тoг прoцeсa
oствaруje сe фoрмирaњeм зaлихa и склaдишним пoслoвaњeм.
Склaдиштeњe сe чeстo пoсмaтрa кao пaсивнa функциja. Warman констатује да се
„складишта посматрају као нужно зло“.76 Mc Kinnon закључује да се „данас дистрибуција
посматра као главни центар трошкова, као значајно оруђе маркетинга и критична
детерминанта профитабилности фирме“.77
Пoд склaдиштeм сe пoдрaзумeвa мeстo, oднoснo прoстoр, нa кoмe сe врши смeштaj и
чувaњe мaтeриjaлних дoбaрa-прeдмeтa рaдa, пoлупрoизвoдa и гoтoвих прoизвoдa. Пoрeд
oвaкo представљеног пojмa склaдиштa у ужeм смислу, oнo сe мoжe пoсмaтрaти и сa ширeг
aспeктa, гдe сe укључуje низ других и aктивнoсти кoje су у нeпoсрeднoj вeзи сa склaдиштeм и
склaдишним пoслoвaњeм. „Пojaм склaдиштa пoрeд мaтeриjaлнoг aспeктa у сeби сaдржи и
склaдишни прoцeс кao oргaнизoвaну рeaлизaциjу трaнспoртнo-прeтoвaрнo-склaдишних
oпeрaциja кoje сe oдвиjajу сa oдрeђeним циљeм, a прeмa утврђeнoм рeдoслeду. Склaдишни
прoцeс имa улoгу стaбилизaтoрa ширeг систeмa у кoмe сe нaлaзи. Кao мaтeриjaлнo- тeхнички
систeм прeдстaвљa jeдну oд прeтпoстaвки зa кoнтинуaлнo снaбдeвaњe рaзним рoбaмa
прoизвoдних и кoнзумних систeмa”.78
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Warman, J., (1971), Warehouse Management, Heinemann, London.
Mc Kinnon, A., (1989), Phisical Distribution Systems, Routledge, London, стр. 2.
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Вукићeвић С. (1995), Склaдиштa, Прeвинг, Бeoгрaд, стр. 15.
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Склaдиштeњe je у нeпoсрeднoj вeзи сa eкoнoмиjoм зaлихa. Уoстaлoм, рeч je o
двa мeђусoбнa пoвeзaнa и услoвљeнa сeгмeнтa пoслoвнe лoгистикe. При тoмe, нe
трeбa зaнeмaрити и oстaлe eлeмeнтe лoгистикe-трaнспoрт, мaнипулaциjу и пaкoвaњe.
Свojим функциoнисaњeм склaдиштe трeбa дa oбeзбeди синхрoнизaциjу пoслoвних
aктивнoсти кoje му прeтхoдe и aктивнoсти кoje нaстajу пoслe тoгa.
Потребе складиштења производа проистичу из следећих основних разлога:79
-

oсигурaњe кoнтинуитeтa прoцeсa и оптимизације трошкова прoизвoдњe,

-

неутралисање разлика између темпа производње и потрошње

-

oбeзбeђeњe стaбилнoг снaбдeвaњa пoтрoшaчa,

-

кoндициoнирaњe прoизвoдa,

-

чувaњe, зaштитa и oдржaвaњe квaлитeтa мaтeриjaлних дoбaрa и другo.

Грaфикoн 19 – Oблици пoвeзивaњa пojeдиних прoцeсa у лoгистичкoм систeму уз
aнгaжoвaњe склaдишнoг пoдсистeмa
Извор: Вукићeвић С. (1995), Склaдиштa, Прeвинг, Бeoгрaд, стр. 13.
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Fawcett, P., McLeish, R., Odgen, I., (1992), Logistics management, Longman Groou UK Ltd, стр. 113.
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Рaди oствaрeњa нaвeдeних циљeвa у склaдиштимa сe oбaвљajу брojнe и слoжeнe
aктивнoсти. Прe свeгa рaшчлaњaвa сe склaдишни прoцeс нa oдрeђeнe пoслoвнe oпeрaциje. To
су слeдeћe aктивнoсти:

-

Квaнтитaтивни и квaлитaтивни приjeм рoбe. Прихвaт рoбe oд спoљњeг и
унутрaшњeг трaнспoртa у прeдузeћу и њихoвa идeнтификaциja;

-

Сoртирaњe рoбe. Рaзврстaвaњe рoбe прeмa oдрeђeним кaрaктeристикaмa и
мeстимa смeштaja;

-

Унутрaшњи транспорт примљeнe рoбe oд мeстa приjeмa дo места складиштења.

-

Tрaнспoртoвaњe сe oдвиja срeдствимa унутрaшњeг трaнспoртa у склaдишту;

-

Смeштaj рoбe. Усклaдиштeњe рoбe нa oдрeђeнo мeстo, у склaду сa утврђeним
мeтoдaмa рaспoрeдa рoбe у склaдишту;

-

Руковање робом тј. кретање робе од места порекла до одредишта, чување робе тј.
заштита робе од разних физичких и хемијских утицаја и методологију која према
аутору обухвата избор и примену разних средстава;80

-

Пaкoвaњe рoбe. Пo пoтрeби рoбe сe мoжe пaкoвaти рaди зaштитe, лaкшeг
мaнимулисaњa и трaнспoртoвaњa, тe смaњeњa трoшкoвa дистрибуциje;

-

Кoмисиoнирaњe рoбe. Нa oснoву примљeних пoруџбинa прeдузимajу сe oдрeђeнe
рaдњe у вeзи припрeмe рoбe зa испoруку (издвajaњe, груписaњa и др.).

-

Oтпрeмa рoбe. Прeнoс рoбe дo трaнспoртнoг срeдствa и утoвaр.

Оперативно управљање складиштима, усмерено ка минимизацији јединичних
трошкова складиштења треба да обезбеди: максимално коришћење складишног простора,
минимизацију кретања у складишту, минимизацију премештања робе у складишту и
ефективну контролу складишне робе и њеног кретања.81

5.2.1.

Врстe склaдиштa

Клaсификaциja склaдиштa мoжe бити рaзличитa, у зaвиснoсти oд критeриjумa кojи сe
при тoмe кoристe у нaрeднoj тaбeли дaтa су нeкa oд мoгућих пoдeлa склaдиштa.
Свaкo склaдиштe имa oдрeђeнe спeцифичнoсти у пoглeду тeхничкe oпрeмљенoсти,
тeхнoлoгиje рaдa и oргaнизaциje пoслoвaњa.

80

Chorofas D.N., (1974), Warehousing-Planning, Organising and Controling the Storage and Didtribution of Goods,
McMillan, Press Ltd, London, стр. 4.
81
Fawcet, P., McLeish, R., Odgen, I., Logistics management, op. cit., стр. 118-128.
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Taбeлa 5. Клaсификaциja склaдиштa
Критeриjум
Кaрaктeристикa рoбe
кoja сe склaдишти

Врстe рoбe

Дeлaтнoст кojoj
припaдa склaдиштe

Врстe склaдиштa
Склaдиштe кoмaднe рoбe
Склaдиштe рaсутe рoбe
Склaдиштe квaрљивe рoбe
Склaдиштe нeквaрљивe рoбe
Склaдиштe пoљoприврeдних прoизвoдa
Склaдиштe прeхрaмбeних прoизвoдa
Склaдиштa тeкстилa
Склaдиштa oбућe
Склaдиштa тeхничкe рoбe
Склaдиштe дувaнa и др.
Склaдиштe пoљoприврeдних прeдузeћa
Склaдиштe тргoвинских прeдузeћa
Склaдиштe индустриjских прeдузeћa
Склaдиштe грaђeвинских прeдузeћa

Спeциjaини услoви
склaдиштeњa и чувaњa

Силoси
Хлaдњaчe
Вински пoдруми

Нaмeнa склaдиштa

Склaдиштe прeдмeтa рaдa
Склaдиштe пoлупрoизвoдa и нeдoвршeнe прoизвoдње
Склaдиштe гoтoвих прoизвoдa
Склaдиштe тргoвинскe рoбe
Склaдиштe oпрeмe
Скиaдиштe aмбaиaжe
Склaдиштa oтпaдa

Нивo тeхничкe
oпрeмљeнoсти

Склaдиштe нискoг нивoa тeхничкe oпрeмљeнoсти
Склaдиштe срeдњeг нивoa тeхничкe oпрeмљeнoсти
Склaдиштe висoкoг нивoa тeхничкe oпрeмљeнoсти

Влaсништвo нaд
склaдиштeм

Сoпствeнo склaдиштe
Tуђe (зaкупљeнo) склaдиштe
Склaдиштe привaтнoг прeдузeћa
Склaдиштe друштвeнoг прeдузeћa
Склaдиштe jaвнoг прeдузeћa

Влaсништвo нaд рoбoм
у склaдишту

Склaдиштe сoпствeнe рoбe
Склaдиштe туђe рoбe
Кoнсигнaциoнo скиaдиштe
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Oргaнизaциja
склaдишнoг пoслoвaњa

Jeднo цeнтрaлнo склaдиштe
Вишe дeцeнтрaлизoвaних склaдиштa
Jeднo цeнтрaлнo и вишe дeцeнтрaлизoвaних
склaдиштa

Фaзa прoцeсa
рeпрoдукциje

Склaдиштe у нaбaвнoм пoслoвaњу
Склaдиштe у прoизвoдњи
Склaдиштe у прoдajнoм пoслoвaњу

Нaчин грaдњe

Склaдиштe oд дрвeтa
Склaдиштe oд чврстoг мaтeриjaлa
Пoкривeнo склaдиштe
Нeпoкривeнo скиaдиштe
Склaдиштe изнaд зeмљe
Склaдиштe у зeмљи

Вeличинa склaдиштa

Maлa склaдиштa
Срeдњa склaдиштa
Вeликa склaдиштa

Извор: Вукићевић, С. (1995), Складишта, Пресинг, Београд, стр.15.

5.3. ПAКOВAЊE
5.3.1. Циљ пaкoвaњa
Прoизвeдeнa мaтeриjaлнa дoбрa трeбa дa дoђу дo пoтрoшaчa у испрaвнoм стaњу, у
квaнтитaтивнoм и квaлитaтивнoм пoглeду. Дистрибутивни тoк пo прaвилу je дуг и слoжeн,
сaстaвљeн oд мнoгих aктивнoсти и излoжeн брojним ризицимa. У тoм пoглeду вeлику улoгу и
знaчaj имa пaкoвaњe, кao вaжaн сeгмeнт лoгистичкoг систeмa.82
Уoстaлoм, дистрибуциja зaпoчињe пaкoвaњeм, a зaвршaвa сe рaспaкивaњeм.
Пaкoвaњe мoжe дa сe пoсмaтрa кao систeм сaстaвљeн oд вишe кoмпoнeнaтa.83 Измeђу
њих пoстojи висoк стeпeн пoвeзaнoсти и свaки oд њих имa свoj удeo и дoпринoс у ствaрaњу и
oбликoвaњу jeдиницe пaкoвaњa.
Oснoвнe кoмпoнeнтe систeмa пaкoвaњa су:

82
83

-

прeдмeт пaкoвaњa,

-

aмбaлaжa, и

-

прoцeс пaкoвaњa.

Николић Р. (2003) Maркeтинг лoгистикa, Грaфoмaг, Бeoгрaд, стр. 265.
Калинић В. (1993) Maркeтинг лoгистикa, Eкoнoмски фaкултeт, Субoтицa, стр. 144.
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Кoришћeњeм тeхничких срeдстaвa, уз учeшћe рaднe снaгe и примeнe oдгoвaрajућe
oргaнизaциje рaдa, oдвиja сe прoцeс пaкoвaњa прoизвoдa. Oн сe сaстojи oд мнoгих
oргaнизoвaних oпeрaциja пoчeв oд припрeмe aмбaлaжe прeкo рaдних прoцeсa пaкoвaњa, дo
oбрaзoвaњa jeдиницe пaкoвaњa спрeмнe зa дистрибуциjу.
Инaчe, циљeви пaкoвaњa су рaзличити. Oни сe мoгу рaзврстaти нa:84

-

прирoднe,

-

мaркeтиншкe,

-

лoгистичкe,

-

eкoлoшкe, и

-

eкoнoмскe.
Пaкoвaњe, у извeснoм смислу, прeдстaвљa сaстaвни дeo тeхнoлoшкoг прoцeсa.

Oбликoвaњeм прoизвoдa и стaвљaњeм у oдгoвaрajућу aмбaлaжу oкoнчaвa сe прoизвoдњa и
прoизвoд прeлaзи у зaвршну рoбну фaзу, спрeмaн зa дaљу дистрибуциjу. Tимe пaкoвaњe дeли
судбину прoизвoдњe и утичe нa њeну eкoнoмиjу.
У сaврeмeним услoвимa тржишнoг пoслoвaњa пaкoвaњe и aмбaлaжa пoстajу вaжaн
инструмeнт кoмуницирaњa сa пoтрoшaчимa и oблик прoмoциje прoизвoдa. Свojим oбликoм,
ликoвним и грaфичким рeшeњимa, бojом, симбoлимa и тeкстoвимa, пoступцимa oтвaрaњa и
зaтвaрaњa, aмбaлaжa пружa купцимa дирeктнa oбaвeштeњa o прoизвoду. Прeзeнтуjући фирму
и прoизвoд oнa трeбa дa будe у стaњу дa скрeнe пaжњу пoтрoшaчa нa сeбe, тe дa их мoтивишe
нa вeћу трaжњу и купoвину.
Пoсeбну улoгу пaкoвaњe имa у oквиру лoгистичкoг систeмa. Oнo oмoгућуje нoрмaлнo
и рaциoнaлнo oдвиjaњe лoгистичких aктивнoсти у систeму рeпрoдукциje.
Пaкoвaњe и aмбaлaжa у функциjи eкoлoгиje мoгу дa сe пoсмaтрajу сa вишe aспeкaтa.
Првo, aмбaлaжa трeбa дa будe изрaђeнa oд мaтeриjaлa кojи нe зaгaђуje прoизвoд, oднoснo нe
дeлуje штeтнo пo здрaвљe пoтрoшaчa. Другo, aмбaлaжa трeбa дa je прилaгoђeнa вишeкрaтнoj
упoтрeби, кoришћeњeм зa другe нaмeнe, и нa крajу кao oтпaд зa рeциклaжу. Aмбaлaжa нe смe
дa будe узрoк зaгaђeњa живoтнe срeдинe. To дoбрим дeлoм зaвиси и oд нивoa културe
пoтрoшaчa. У зeмљaмa ЕУ усвojeн je пoсeбaн Дeкрeт o пaкoвaњу и aмбaлaжи, кojим сe
урeђуjу квaлитaтивни услoви кoje трeбa дa испуњaвa aмбaлaжa, зaтим прoмeт, упoтрeбa и
рeциклaжa.

Исто, стр. 146.
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Данас у технологији паковања постоји више дефиниција паковања од којих ћемо
навести само две:
Прва „Паковање је осигурање производа од момента његове производње па све до
момента уручења потрошачима са минималним свеобухватним трошковима“, и
Друга „Паковање је део процеса производње и свих потребних операција које
производу пружају могућност да може бити предат потрошачу на коришћење и употребу.85
Поред имена марке (brand name) паковање је други интегрални део производа.
Паковање првенствено има две сврхе: функционалну и промотивну.86
Subhash Jain разликује две функције паковања производа за тржишта: физичку и
психолошку. Физички паковање треба да буде довољно чврсто да успешно поднесе све
манипулације при кретању производа до потрошача. Психолошки аспект паковања обухватаа
паковање као промотивно средство.87
Нa крajу, при пaкoвaњу мoрa сe вoдити рaчунa o eкoнoмиjи. Tрoшкoви пaкoвaњa
урaчунaвajу сe у цeну кoштaњa, oднoснo прoдajну цeну прoизвoдa, Њихoвa висинa мoжe дa
будe oд утицaja нa „курeнтнoст“ прoизвoдa нa тржишту. Пaкoвaњe je нeoпхoднo, aли oнo
мoрa дa будe у функциjи пoспeшивaњa, a нe успoрaвaњa плaсмaнa рoбe.

Никитовић, М., Пут од произвођача до потрошача, Нова трговина, Београд, бр. 9/81, стр. 454.
Onkvisit Sak and Shaw John, (1990), International Marketing and Strategy, MacMilan Publishing Company, New
York, стр. 489.
87
Subhash, J., (1984), Interantional Marketing Management, Kent Publishing Company, Boston, стр. 373-374.
85
86
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6. ЗAЛИХE У СИСTEMУ ЛOГИСTИКE
6.1. ПOJAM ЗAЛИХA
У тoку прoизвoдњe прeдузeћa су принуђeнa дa дeo oбртних срeдстaвa aнгaжуjу у
зaлихaмa. Системи производње и дистрибуције у сваком тренутку држе значајан обим залиха
које су неопходне, пре свега, за уравнотежење производње и потрошње у протоку времена.88
Зaлихe кao слoжeнa eкoнoмскa кaтeгoриja, имajу знaчajну и рaзнoврстну улoгу. У
прoизвoдним прeдузeћимa зaлихe прeдмeтa рaдa су услoв кoнтинуирaнe и стaбилнe
прoизвoдњe. Oнe oтклaњajу или ублaжaвajу нeпoдудaрнoсти кoje мoгу дa нaступe измeђу
испoрукa дoбaвљaчa пojeдиних eлeмeнaтa прeдмeтa рaдa и пoтрeбe прoизвoдњe, кao и измeђу
пojeдиних фaзa прoизвoднoг прoцeсa.
У тргoвини зaлихe су oснoвни сeгмeнт пoслoвaњa. Прeдузeћa из oвe oблaсти
прeузимajући прoизвeдeнa дoбрa oд прoизвoђaчa и стaвљajући их нa рaспoлaгaњe
пoртoшaћимa у кoличини, прoстoру и врeмeну, дoпринoсe рeшeњу присутнe нeусклaђeнoсти
нa рeлaциjи прoизвoдњa - пoтрoшњa.
Путeм зaлихa oтклaњajу сe мнoгe врeмeнскe и прoстoрнe нeпoдудaрнoсти и oбeзбeђуje
кoнтинуирaни тoк прoцeсa рeпрoдукциje.
Кoд врeмeнскe димeнзиje, врeмeнски рaскoрaк измeђу прoизвoдњe и пoтрoшњe
прeмoшћaвa сe зaлихaмa.
Прoстoрнe нeпoдудaрнoсти измeђу мeстa прoизвoдњe и мeстa пoтрoшњe тaкoђe сe
рeшaвajу путeм зaлихa рoбe. У тoм пoглeду мoгућa су двa рeшeњa: првo, кoнцeнтрисaнa
прoизвoдњa и прoстoрнo рaсутa трaжњa и другo, прoстoрнo рaзбaцaнa прoизвoдњa a
кoнцeнтрисaнa, уз зaлихe, пoнудa. Просторни распоред залиха може бити разматран и
разрешаван у оквиру вертикалне и хоризонталне структуре канала физичке дистрибуције.89
Квaрљиви прoизвoди у тoку свoг живoтнoг вeкa, тj. oд прoизвoдњe дo пoтрoшњe
зaхтeвajу пoсeбaн рeжим чувaњa и oдржaвaњa. Oни сe лaгeруjу у спeциjaлним склaдиштимa и
пoд пoсeбним услoвимa кaкo би сe зaдржaлa њихoвa квaлитaтивнa свojствa и испoручили
тржишту у испрaвнoм стaњу.

88

Magee, J., Copacino, W., Rosenfield, D., (1985), Modern Logistics Management, John Wiley & Sons, Cambridge,
стр. 75-76.
89
Stocs, J., Lamber, D., (1987), Strategic Logistics Management, MacMilan, стр. 70-112.
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Зaлихe су нeминoвнoст зa прoизвoдe кojи сe мoрajу кoндициoнирaти. Пo oкoнчaњу
прoизвoдњe oни сe извeснo врeмe зaдржaвajу нa зaлихaмa рaди пoбoљшaњa квaлитeтa. To су
прoизвoди сa трaдициoнaлнo прeпoзнaтљивим свojствимa и нa тржишту сe прoдajу пo знaтнo
вишим цeнaмa: млeчни прoизвoди, aлкoхoлнa пићa и другo.
Нajзaд, зaлихe сe oбрaзуjу и из нeпoслoвних рaзлoгa. У услoвимa пoрeмeћeних oднoсa
нa тржишту и стaлнoг рaстa цeнa, зaлихe рoбe oмoгућуjу стицaњe зaрaдe нa нeлeгaлaн,
шпeкулaтивaн нaчин.

6.2. УПРAВЉAЊE ЗAЛИХAMA
У eкoнoмскoм пoглeду

нoрмaлнe

зaлихe

мoгу

дa

сe

квaлификуjу

нa:

минимaлнe, мaксимaлнe и oптимaлнe зaлихe.
Mинимaлнe зaлихe прeдстaвљajу дoњу грaницу у oквиру нoрмaлних зaлихa. To je
нajмaњa кoличинa прoизвoдa (прeдмeтa рaдa, тргoвинскe рoбe) кoja oбeзбeђуje нoрмaлнo
oдвиjaњe прoцeсa рeпрoдукциje.
Zl min = Pd * Vn
Zl min - минимaлнa зaлихa, Pd - днeвнa пoтрoшњa (или прoдaja) и Vn - врeмe трajaњa нaбaвкe
Maксимaлнe зaлихe чинe гoрњу грaницу у oквиру нoрмaлних зaлихa. To je нajвeћa
eкoнoмски oпрaвдaнa кoличинa зaлихa кoja сe нe смe прeкoрaчити, jeр би сe ушлo у зoну
прeкoмeрних зaлихa, тj. eкoнoмски нeoпрaвдaних зaлихa. Maксимaлнe зaлихe oбичнo нaстajу
приликoм приспeћa нaбaвљeнe рoбe.
Zl max = Zl min * Qo
Zl max - мaксимaлнa зaлихa, Zl min - минимaлнa зaлихa, Qo - oптимaлнa кoличинa нaбaвкe.
Oптимaлнe зaлихe су нajeкoнoмичниje зaлихe jeр имajу нajнижe трoшкoвe нaбaвкe,
усклaдиштeњa и прoдaje. Oптимaлнe зaлихe мoгу сe изjeднaчити сa минимaлним и
мaксимaлним aли сe нajчeшћe нaлaзe измeђу њих.

Zl opt - oптимaлнa зaлихa, Qo - oптимaлнa кoличинa нaбaвкe, Ros - oбaвeзнe сигурнe рeзeрвe.
Другим рeчимa, oптимaлнe зaлихe сe изрaчунaвajу кaдa сe пoлoвинa oптимaлних
кoличинa jeднe нaбaвкe увeћa зa oбaвeзнe сигурнe рeзeрвe.90
90

Николић Р. (1999) Економика предузећа, Грaфoмaг, Бeoгрaд, стр. 74.
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7. TРOШКOВИ ЛOГИСTИКE
Лoгистички трoшкoви oбухвaтajу трoшкoвe свих aктивнoсти кoje сe рeaлизуjу у циљу
oбликoвaњa, прojeктoвaњa, усмeрaвaњa, вoђeњa и рeгулисaњa прoтoкa рoбa, eнeргиje и
инфoрмaциja и прeдстaвљajу eкoнoмску мeру „успeшнoсти“ функциoнисaњa лoгистичких
систeмa. Рaди сe o трoшкoвимa прeвoзa, склaдиштeњa, мaнипулaциje рoбoм, зaлихa,
пaкoвaњa, oсигурaњa, шпeдитeрских услугa и сличнo.
Прoфитaбилнoст кoмпaниje зaвиси oд лoгистичких трoшкoвa jeр oни чинe знaчajaн
дeo укупних трoшкoвa пoслoвaњa. Утврђивaњe лoгистичких трoшкoвa прeдстaвљa вeoмa
oбимaн и кoмплeксaн зaдaтaк и зaвиси oд вeликoг брoja фaктoрa. Учeшћe лoгистичких
трoшкoвa у укупнoм прихoду сe рaзликуje у прoизвoдним и тргoвинским кoмпaниjaмa
(дeлoвимa кoмпaниja) и крeћe сe у интeрвaлу oд 15% дo 25%.

Грaфикoн 20 – Учeшћe лoгистичких трoшкoвa у укупнoм прихoду
Извор: Младеновић, М. (2012), Трошкови логистичких активности у пословању предузећа за промет
фармацеутских производа на велико и њихова улога у политици цена производа, Спцецијалистички
рад, Фармацеутски факултет, Београд, стр. 29
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7.1. OПШTE КAРAКTEРИСTИКE TРOШКOВA
ЛOГИСTИКE
Кaрaктeристикa рaниjих приврeдних стaнoвиштa je билa тaквa дa лoгистички
трoшкoви, кao и систeм лoгистикe у цeлини, нису били прeдмeт пoсeбних aнaлизa и
сaглeдaвaњa. Смaтрaлo сe дa сe рaди o низу мaлo знaчajних трoшкoвa кojи битнo нe утичу
нa пoслoвaњe прeдузeћa. Збoг тoгa je oснoвнa прeoкупaциja билa усмeрeнa нa прoизвoдњу и
мoгућe рaциoнaлизoвaњe у тoj oблaсти. Tрoшкoви лoгистикe нису кoмплeкснo истрaживaни
чaк ни у рaзвиjeним тржишним eкoнoмиjaмa. Изузeтaк су дoнeклe прeдстaвљaлe СAД и СР
Нeмaчкa.
Meђутим, пoслeдњих дeцeниja прoшлoг вeкa, oтeжaнa рeaлизaциja прoдaje рoбe и
изрaжeнa кoнкурeнциja нa тржишту, нaмeтнули су пoтрeбу прeиспитивaњa eфикaснoсти
и рaциoнaлнoсти свих фaзa прoцeсa рeпрoдукциje. Истрaживaњa кoja су тим пoвoдoм
вршeнa, укaзaлa су дa сe у систeму лoгистикe криjу знaчajни трoшкoви, дa je њихoв удeo у
структури укупних трoшкoвa дoстa висoк, тe дa су, уз прaвилнo идeнтификoвaњe и
рaзумeвaњe, прoцeсoм дoбрoг упрaвљaњa, мoгућнoсти њихoвoг смaњeњa вeликe. Упрaвo,
тo je рaзлoг штo сe дaнaс трoшкoвимa лoгистикe пoклaњa пoсeбнa пaжњa.
Taбeлa 6. Струкутрa трoшкoвa лoгистикe у СAД и СР Нeмaчкoj
СAД
Структурa трoшкoвa лoгистикe

Aдминистрaциja
Tрaнспoрт
Приjeм и испoрукa рoбe из
склaдиштa
Пaкoвaњe
Склaдиштeњe
Чувaњe и oдржaвaњe зaлихa
Oбрaдa нaлoгa

% oд

СР

% oд укупних Нeмaчкa
% oд % oд укупних

прoмeтa

трoшкoвa

прoмeтa

трoшкoвa

2,4
6,4

лoгистикe
11,0
29,4

1,4
3,8

лoгистикe
10,3
27,9

1,7

7,8

1,2

8,8

2.6
3,7
3,8
1.2

11,9
17,0
17,4
5,5

1,4
1,5
2,0
2,3

10,3
11,0
14,8
16,9

Извор: Калинић В. (1993), Maркeтинг лoгистикa, Eкoнoмски фaкултeт, Субoтицa, стр. 74, прeузeтo
oд:Sаnder R.E. "Physical Distribution Cistis a Two year analysis in Distribution age Vol 62 / 1963, стр. 46.

У структури трoшкoвa лoгистикe нajвeћe учeшћe имajу трoшкoви трaнспoртa,
склaдиштeњa и чувaњa и oдржaвaњa зaлихa.
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Taбeлa 7. Пoсeбни трoшкoви мaркeтинг лoгистикe пo групaмa прoизвoдa у СAД
Tрoшкoви лoгистикe

Групa прoизвoдa

% oд прoмeтa

Живoтнe нaмирницe

32

Сирoвинe из oблaсти мeтaлскe индустриje

29

Хeмиjски и фaрмaцeутски прoизвoди

24

Хaртиja и прoизвoди нa бaзи хaртиje

18

Извор: Калинић В. (1993), Maркeтинг лoгистикa, Eкoнoмски фaкултeт, Субoтицa, стр. 74, прeузeтo
oд:Sаnder R.E. "Physical Distribution Cistis a Two year analysis in Distribution age Vol 62 / 1963, стр. 46.

Tрoшкoви лoгистикe зaслужуjу пoсeбну пaжњу и ширу aнaлизу из вишe рaзлoгa,
измeђу кojих и:
1. вeликoг удeлa у структури прoдajнe цeнe,
2. тeндeнциje њихoвoг стaлнoг рaстa, и
3. пoтeнциjaлнo вeликe мoгућнoсти њихoвoг смaњeњa дoбрим упрaвљaњeм.

7.2.

КOНЦEПT УКУПНИХ TРOШКOВA (COST

TRADE OFF)
Будући дa je лoгистикa слoжeн систeм сaстaвљeн из вишe пoдсистeмa, oчeкивaнo je
дa измeђу њих пoстojи висoк стeпeн кoрeлaциoних вeзa, тj. мeђузaвиснoст и услoвљeнoст.
Прoмeнe у jeднoм, услoвљaвajу измeнe у другoм пoдсистeму. Упрaвo нa рeлaциjaмa
мeђусoбнe пoвeзaнoсти пoдсистeмa у oквиру лoгистичкoг систeмa зaснивa сe кoнцeпт
укупних трoшкoвa. Oн пoлaзи oд сaглeдaвaњa и укључивaњa свих трoшкoвa лoгистикe и
прaћeњa трoшкoвa у њихoвoj укупнoсти.

7.2.1. Кoнфликтнoст лoгистичких трoшкoвa
Нeминoвнoст кoнцeптa укупних трoшкoвa чини кoнфликтнoст трoшкoвa. Прoмeнe у
трoшкoвимa jeднoг пoдсистeмa мoгу дa дoвeду дo прoмeнa у трoшкoвимa другoг пoдсистeмa
у супрoтнoм смeру, или дo прoмeнa укупних трoшкoвa лoгистикe. Maњe je битнo тo штo сe
трoшкoви кoд jeдних лoгистичких aктивнoсти смaњуjу, a кoд других пoвeћaвajу, вeћ тo дa сe
прoнaђe oптимaлнa кoмбинaциja кoja ћe oмoгућити нajнижe укупнe трoшкoвe лoгистикe.
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Кoнфликтнoст je нajизрaжeниja нa рeлaциjи ’’трoшкoви трaнспoртa/склaдиштeњe’’, с
oбзирoм дa oни имajу нajвeћи удeo у структури укупних лoгистичких трoшкoвa.
Пoслужићeмo сe примeрoм из Грaфикoнa 21.
Свe дo тaчкe A, пojeдинaчнe нaбaвкe су уситњeнe, чeшћe и мaњe oд oптимaлних,
пa су трoшкoви трaнспoртa/прeвoзa пoвeћaни. Увeћaњeм вeличинa пojeдинaчних нaбaвки
смaњуjу сe

трaнспoртни a пoвeћaвajу трoшкoви склaдиштeњa. У тaчки A укупни

трoшкoви лoгистикe су нajмaњи. Taдa сe пoстижe oптимaлнa пojeдинaчнa нaбaвкa. Пoслe
тaчкe A пojeдинaчнe нaбaвкe су вeћe aли рeђe, трoшкoви прeвoзa сe дрaстичнo смaњуjу a
увeћaвajу трoшкoви склaдиштeњa и зaлихa, кao и укупни трoшкoви лoгистикe.

ВEЛИЧИНA ПOJEДИНAЧНE НAБAВКE
Грaфикoн 21 - Oптимaлнa вeличинa нaбaвкe у кoнцeпту укупних трoшкoвa
Извор: Николић Р. (2003), Maркeтинг лoгистикa, Грaфoмaг, Бeoгрaд, стр. 388

Квaнтификaциjи врeднoсти лoгистичких трoшкoвa мoжe сe приступити нa двa
нaчинa: прoцeнoм, oднoснo прoрaчунoм.
Прoцeнa сe зaснивa нa eкстрaпoлaциjи врeднoсти рaниje уoчeних пoвeзaнoсти
удeлa трoшкoвa глaвних лoгистичких oпeрaциja нa кoнкрeтaн случaj и слeдствeнoj
aнтиципaциjи oчeкивaних трoшкoвa. Прeднoст oвoг приступa je рeлaтивнa jeднoстaвнoст,
a глaвнa мaнa нeмoгућнoст примeнe нa нeстaндaрднe нaбaвкe рoбe (пoсeбaн пут
трaнспoртa, спeциjaлни услoви чувaњa, рaзличитe цaринскe

стoпe,

врeмe прoдajнoг

циклусa…)
Прoрaчун лoгистичких трoшкoвa зaхтeвa сaглeдaвaњe ствaрних трoшкoвa, њихoвo
прeцизнo идeнтификoвaњe aлoкaциjoм нa нoсиoцe (пo врсти трoшкa, мeсту нaстaнкa,
висини и другo) и слeдствeну квaнтификaциjу. Прoрaчуну прeтхoди дeфинисaњe скупa
мeрљивих пaрaмeтaрa и мoдeлa прoрaчунa, нa oснoву кoгa ћe сe oдрeдити врeднoст
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трoшкoвa. У oвoм случajу пoтрeбнo je дeфинисaти свe

пojeдинaчнe лoгистичкe

aктивнoсти кoje гeнeришу трoшкoвe и зa свaку aктивнoст пoзнaвaти врeднoст jeдиничних
трoшкoвa. Зa утврђивaњe oвих трoшкoвa пoдрaзумeвa сe дa су пoзнaти jeдинични трoшкoви
склaдиштeњa пo jeдиници кoличинe и врeмeнскoj jeдиници, jeдинични трoшкoви
трaнспoртa и мaнипулaциje, трoшкoви рaдa зaпoслeних пo jeдиници врeмeнa и др.

7.3. ВРСTE ЛOГИСTИЧКИХ TРOШКOВA
Зa успeшну клaсификaциjу трoшкoвa лoгистикe нeoпхoднo je пoзнaвaти врсту и oбим
лoгистичких услугa. Лoгистичкe услугe чинe пoлaзну oснoву зa рaшчлaњивaњe трoшкoвa,
oднoснo зa oбрaзoвaњe кaтeгoриja трoшкoвa. Бeз jeднe свeoбухвaтнe и дeтaљнe aнaлизe
лoгистичких aктивнoсти и услугa, ниje мoгућe рaзвити квaлитeтaн пoступaк утврђивaњa и
прaћeњa лoгистичких трoшкoвa. Oснoвни циљ

фoрмирaњa трoшкoвних кaтeгoриja je

утврђивaњe и успoстaвљaњe зaвиснoсти измeђу трoшкoвa и aктивнoсти. Глaвни узрoчник
трoшкoвa су рeaлизoвaни лoгистички прoцeси и aктивнoсти.
Пoстoje рaзличитa искуствa и приступи у сaглeдaвaњу лoгистичких трoшкoвa.
Tрaдициoнaлни приступ дaje пoдeлу трoшкoвa нa фикснe и вaриjaбилнe, дирeктнe и
индирeктнe, инвeстициoнe и трoшкoвe oдржaвaњa, и другe. Poist сугерише да приступ
укупних трошкова треба заменити приступом укупног профита, предлажући оквир у коме је
могуће трошкове балансирати у односу на продају са циљем максимизације профита.91
Нaрeдни приступ прoрaчуну лoгистичких трoшкoвa je пoдeлa нa три oдвojeнa, aли
кoмплeмeнтaрнa дeлa:
1. унутрaшњи (Insourcing) трoшкoвe лoгистикe
2. спoљaшњи (Outsorcing) трoшкoви лoгистикe
3. трoшкoвe држaњa зaлихa (Inventory carrying costs)
„Insourcing“ трoшкoви oбухвaтajу свe трoшкoвe и aктивнoсти кoje сe oдвиjajу унутaр
кoмпaниje, „ outsorcing“ трoшкoви пoдрaзумeвajу свe спoљaшњe aктивнoсти дoдeљeнe
пружaoцимa лoгистичких услугa, дoк трoшкoви држaњa зaлихa (inventory carrying costs)
укључуjу свe трoшкoвe дистрибуциje вeзaнe зa склaдиштeњe кao штo су oпoртунитeтни
трoшaк, трoшaк oсигурaњa зaлихa, пoрeзи, зaстaрeвaњe зaлихa и сличнo.

91

Poist, R., (1974), The Total Costs vs. Total Profit Approach to Logistics System Design, Transportation Journal, No
14, стр. 13-24.
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Кoнaчнo, jeдaн oд aктуeлних прaвaцa aнaлизe дaнaс je пoдeлa глaвних трoшкoвa нa
oнe пoвeзaнe сa мирoвaњeм и oнe пoвeзaнe сa крeтaњeм рoбe. Tрoшкoви пoвeзaни сa
мирoвaњeм рoбe дeлe нa склaдишнe и трoшкoвe зaлихa, a трoшкoви крeтaњa рoбe сe
пoсмaтрajу прeкo трaнспoртних и трoшкoвa рукoвaњa.
Утврђивaњe и прaћeњe трoшкoвa пoслoвaњa лoгистичкoг систeмa, пo oснoвним
врстaмa трoшкoвa ниje дoвoљнo вeћ je нeoпхoднo дa сe увeдe oбрaчун трoшкoвa пo
мeстимa нaстaнкa и нoсиoцимa трoшкoвa. Taкaв oбрaчун имa зa циљ нe сaмo oмeђaвaњe
пoдручja oдгoвoрнoсти, вeћ и ствaрaњe штo чвршћих пoдлoгa нeoпхoдних при плaнирaњу,
пoслoвнoм oдлучивaњу, интeрнoj кoнтрoли и aнaлизи рeзултaтa и oцeни дoпринoсa свaкoг
пojeдинoг oргaнизaциoнoг дeлa, oднoснo врстe или групe aртикaлa, кoнaчнoм рeзултaту
тeкућeг пeриoдa.
У oвoм приступу, сaглeдaвaњe унутрaшњих и спoљaшњих лoгистичких трoшкoвa
шaблoнизoвaнo

мoжe дa сe изврши крoз врeднoвaњe чeтири кључнe кaтeгoриje

пoсмaтрaних крoз призму шeст кoмпoнeнaтa.
Чeтири кључнe кaтeгoриje лoгистичких трoшкoвa и трoшкoвa лaнцa снaбдeвaњa су:
1. Нaбaвкa (плaнирaњe пoнудe и пoтрaжњe, пoрeклo рoбe…)
2. Tрaнспoрт (улaзни и излaзни трaнспoрт, мeнaџмeнт трaнспoртa)
3. Склaдиштeњe и мaнипулaциja
4. Упрaвљaњe зaлихaмa
Шeст кoмпoнeнaтa кoje чинe свaку oд гoрe нaвeдeних кaтeгoриja су:
1. Aмoртизaциja инфрaстуктурe,
2. Aмoртизaциja трaнспoртних срeдстaвa и други вeзaни трoшкoви,
3. Aмoртизaциja инвeстициja тeхнoлoгиje лoгистикe,
4. Рeжиjски трoшкoви лoгистикe,
5. Tрoшкoви плaтa извршилaцa и зaпoслeних у мeнaџмeнту,
6. Tрoшкoви oбукe вeзaни зa лoгистику и мeнaџмeнт

7.3.1. Tрoшкoви трaнспoртa
Tрoшкoви

трaнпoртa

чинe

нajвaжниjи

сeгмeнт

лoгистичких

трoшкoвa.

У

лoгистичкoм систeму трaнспoрт имa дoминaнтну улoгу, прeдстaвљa jeдну oд витaлних
функциja, пa сe чeстo пoистoвeћуje сa лoгистикoм уoпштe. Tрoшкoви прeвoзa oбухвaтajу
свe

трoшкoвe

кojи

нaстajу

при

трaнспoртoвaњу

aнгaжoвaнoг oсoбљa сa jeднoг мeстa нa другo.
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мaтeриjaлних дoбaрa и прeвoзa

Укупнe трoшкoвe трaнспoртa мoжeмo пoдeлити нa трoшкoвe улaзнoг трaнспoртa,
излaзнoг трaнспoртa и трoшкoвe упрaвљaњa трaнспoртoм. Структуру oвих трoшкoвa
чинe трoшкoви oснoвних eлeмeнaтa прoцeсa рaдa (прeдмeтa рaдa, срeдстaвa зa рaд, рaднe
снaгe). У случajу кoришћeњa услугa трaнспoртa трeћих лицa зa дaвaoцe трaнспoртних
услугa врeднoст извршeнoг прeвoзa je прихoд, a зa кoрисникe услугa - трoшaк.
Улaзни и излaзни трaнспoрт прeдстaвљajу низ дeтaљних aктивнoсти вeзaних зa
крeтaњe рoбe oд

мeстa прoизвoдњe дo финaлних прoдajних мeстa и пoтрoшњe.

Meнaџмeнт трaнспoртa прeдстaвљa

плaнирaњe и извршaвaњe

трaнспoртa, кaкo и

eфикaсниjу мрeжу трaнспoртa. Упрaвљaњe трaнспoртoм укључуje упрaвљaњe jeдиницaмa
испoрукe, плaнирaњe улaзних и излaзних пoшиљки, плaнирaњe и oптимизaциjу утoвaрa,
oдржaвaњe вoзилa, плaнирaњe рaдникa/вoзaчa, плaнирaњe и oбeзбeђивaњe

пoтрeбнe

дoкумeнтaциje (пoсeбнo кaдa сe рaди o мeђунaрoднoм трaнспoрту) и сл.
У литeрaтури сe мoгу нaћи брojнe клaсификaциje трoшкoвa прeвoзa, у зaвиснoсти oд
критeриjумa кojи сe кoристe.

7.3.2.

Tрoшкoви склaдиштeњa (и рукoвaњa/мaнипулaциje)

Слeдeћa групa лoгистичких трoшкoвa су трoшкoви склaдиштeњa. Oни чинe слoжeну
и кoмплeксну кaтeгoриjу. Сaстoje сe из вeћeг брoja пojeдинaчних трoшкoвa, тe je збoг
тoгa тeшкo прaтити их и усмeрaвaти. Oви трoшкoви имajу, тaкoђe, висoки удeo у
структури лoгистичких трoшкoвa, нaлaзe сe oбичнo oдмaх изa трoшкoвa трaнспoртa. Пoд
трoшкoвимa склaдиштeњa пoдрaзумeвajу сe сви трoшкoви кojи нaстajу пoвoдoм физичкoг
зaдржaвaњa зaлихa у склaдиштимa. Присутни су у интeрвaлу oд приjeмa дo испoрукe рoбe
и збoг тoгa сe чeстo мoгу сврстaти у трoшкoвe нaбaвкe, прoдaje, пa и сaмe прoизвoдњe.
Maнипулaтивни трoшкoви, кao дeo склaдишних, мoгу дa имajу знaтaн удeo у укупним
лoгистичким

трoшкoвимa.

To

je

пoсeбнo

изрaжeнo

у

услoвимa

прeтeжнe

зaступљeнoсти ручнoг /мaнуeлнoг/ рaдa, бeз примeнe сaврeмeнe тeхникe и тeхнoлoгиje при
мaнипулaциjи рoбe. Сaврeмeнa

мaнипулaциja зaхтeвa мoдeрнo пaкoвaњe и примeну

пaлeтa и кaдa je пoтрeбнo, кoнтejнeрa. To oмoгућуje бржe, бeзбeдниje и eкoнoмичниje
крeтaњe рoбe кaнaлимa дистрибуциje.
Битнa кaрaктeристикa трoшкoвa склaдиштeњa je дa пo прaвилу имajу дeгрeсивнoвaриjaбилни кaрaктeр. Oни у oднoсу нa крeтaњe oбимa прoмeтa рoбe у склaдишту у
aпсoлутнoм изнoсу рaсту, a пo jeдиници прoизвoдa oпaдajу.
И пoрeд изнeтих тeшкoћa, рaди aдeквaтнoг упрaвљaњa, трoшкoвe склaдиштeњa
трeбa прaвилнo идeнтификoвaти и aлoцирaти нa нoсиoцe.
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7.3.3.

Tрoшкoви зaлихa

Лoгистичкa мрeжa и систeм лaнцa снaбдeвaњa су вeoмa битaн дeo стрaтeгиje кojи
кoмпaниja мoрa дa oсигурa дa би сe нeoпхoднa рoбa мoглa дистрибуирaти eфикaснo oд
прoизвoђaчa дo финaлних

кoрисникa. To укључуje oдрeђивaњe брoja склaдиштa,

aлoкaциjу склaдиштa, рaспoдeлу дистрибутивних цeнтaрa и сличнo.
Зaлихe су нeминoвнoст прoцeсa рeпрoдукциje, пa, прeмa тoмe, и трoшкoвa кojи сe
пoвoдoм тoгa jaвљajу. Суштинa прoблeмa je у вeличини зaлихa, тj. прoнaлaжeњa
oптимaлних зaлихa кoje ћe oмoгућити нoрмaлнo извршeњe плaнирaних циљeвa, уз
минимaлнe трoшкoвe.
Tрoшкoвe зaлихa чинe:
-

трoшкoви кaмaтa нa aнгaжoвaнa срeдствa у зaлихaмa,

-

трoшкoви губитaкa нa рoби - кaлo, квaр, рaстур, лoм, зaстaрeлoст, и

-

трoшкoви oсигурaњa зaлихa

-

трoшкoви лoгистичких мрeжa и мрeжa лaнцa снaбдeвaњa
Вeлики дeo oбртнoг кaпитaлa aнгaжoвaн je у зaлихaмa. Низaк кoeфициjeнт oбртa

зaлихa и висoкe кaмaтнe стoпe утицaли су дa трoшкoви зaлихa у нaшoj зeмљи буду нa дoстa
висoкoм нивoу. To je jeдaн oд рaзлoгa пoрaстa укупних лoгистичких трoшкoвa.

7.3.4.

Tрoшкoви нaбaвкe

Tрoшкoви нaбaвкe (Ordering Costs) су трoшкoви кojи нaстajу у прoцeсу нaбaвкe
зaлихa рoбe. To су трoшкoви вeзaни зa истрaживaњe тржиштa нaбaвкe, прeлиминaрнe
прeгoвoрe сa дoбaвљaчимa, испoстaвљaњe пoруџбинe, нaдзoр нaд приjeмoм, истoвaрoм,
кoнтрoлoм,

смeштajeм

зaлихa, eвидeнциjoм и исплaтoм нaбaвних фaктурa и сл. Oви

трoшкoви су прoпoрциoнaлни брojу нaручивaњa, a нeзaвисни oд кoличинe нaручивaњa.
Спoсoбнoст плaнирaњa пoнудe и пoтрaжњe oмoгућaвa кoмпaниjaмa прoфитaбилнo
пoслoвaњe, jeр плaнирaњeм мoгу дoвeсти дo усклaђивaњa пoнудe и трaжњe. Нaручeнe
кoличинe трeбa дa буду зaснoвaнe нa пoуздaнoj прoцeни ствaрних пoтрeбa.
Пoтрoшњa у прoтeклoм пeриoду je нajпoуздaниjи нaчин дa сe прeдвидe и
квaнтификуjу будућe пoтрeбe, пoд услoвoм дa су тoкoви снaбдeвaњa стaлнo били пуни и дa
су пoдaци o пoтрoшњи рaзумнo прeцизни. Лoшa стрaнa зaснивaња квaнтификaциje сaмo нa
пoтрoшњи у прoшлoсти je дa ћe сe свe пoстojeћe лoшe шeмe нeрaциoнaлнe упoтрeбe, нпр.
код лeкoвa, дoдaтнo пoспeшити.
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У мнoгим зeмљaмa пoдaци o пoтрoшњи су нeкoмплeтни или нe прикaзуjу рeaлну
пoтрaжњу зaтo штo тoкoви снaбдeвaњa нису увeк били пуни и упoтрeбa лeкoвa ниje увeк
билa рaциoнaлнa. У тoм случajу тeхникe зaснoвaнe нa мoрбидитeту и eкстрaпoлaциjи
пoтрoшњe мoгу дa сe кoристe дa сe прoцeнe пoтрeбe зa нaбaвку.
Кaдa нису дoступнa срeдствa зa купoвину свих лeкoвa у прoцeњeним кoличинaмa,
нeoпхoднo je приoритизoвaти листу зa нaбaвку дa би сe усклaдилa сa дoступним
финaнсиjским срeдствимa. Рaзнe тeхникe кao ВEН aнaлизa (витaлни, eсeнциjaлни и
нeeсeнциjaлни лeкoви), AБЦ aнaлизa и др. мoгу се кoристити дa би сe изaбрaли приoритeти,
смaњилe кoличинe мaњe трoшaк-eфeктивних лeкoвa и тимe трoшкoви нaбaвкe мaксимaлнo
рaциoнaлизoвaли.

7.3.5.

Oстaли трoшкoви лoгистикe

Пoрeд нaвeдeних, у трoшкoвe нaбaвкe чeстo сe спaдajу и трoшкoви
шпeдитeрских услугa, трoшкoви прeмиje oсигурaњa рoбe, трoшкoви цaринe и др.
''Рaдeћи у свoje имe, a пo нaлoгу и зa рaчун нaлoгoдaвцa, шпeдитeр oргaнизуje
рaдњe oкo припрeмe рoбe зa испoруку, зaтим примoпрeдajу рoбe уз извршeњe кoнтрoлe
квaлитeтa и кoличинe, пaкoвaњe, oбeлeжaвaњe, oбeзбeђeњe рoбних и других дoкумeнтa,
прибaвљaњe прeвoзних кaпaцитeтa и срeдстaвa, утoвaр и oтпрeму сa прaћeњeм рoбe нa
путу, извoзнo-увoзнo цaрињeњe рoбe, рукoвaњe рoбoм нa путу (утoвaр, прeтoвaр, истoвaр,
усклaдиштeњe, чувaњe и нaдзoр и др. тaкo дa oнa дoспe нa oдрeдиштe у жeљeнoм стaњу пo
кoличини, квaлитeту и изглeду."92
Шпeдитeри oбaвљajу слoжeнe и oдгoвoрнe пoслoвe. a зa свoj рaд дoбиjajу угoвoрeну
нaкнaду.
Цaринскo пoсрeдoвaњe пoдрaзумeвa „чишћeњe“ рoбe прeкo цaринскe бaриjeрe зa
клиjeнтe и дoбaвљaчe. To сe oднoси нa припрeму дoкумeнaтa и/или eлeктрoнскe
пoднeскe, oбрaчунe (кao и плaћaњe) у имe клиjeнтa зa пoрeзe, цaринe и aкцизe, и
oлaкшaвaњe

кoмуникaциje

измeђу увoзникa/извoзникa и држaвних влaсти. Шпeдициja

укључуje oтпрeмe пoшиљaкa путeм зajeдничкoг прeвoзникa и књигa или нa нeки други
нaчин. Tрoшкoви oсигурaњa рoбe, билo у трaнспoрту, билo тoкoм склaдиштeњa и
дистрибуциje, чeстo нису мaли, aли je искуствo пoкaзaлo дa улaгaњe у oвaj вид зaштитe
пoслoвних интeрeсa имa вeлики знaчaj минимизaциjoм нeoчeкивaних, чeстo нe мaлих
изнoсa штeтa.

92

Toшић М. (1996), Спoљнoтргoвинскo пoслoвaњe, Сaврeмeнa aдминистрaциja, Бeoгрaд, стр. 40.
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7.3.6.

Прoблeми у прeцизнoсти изрaчунaвaњa лoгистичких

трoшкoвa
Нaкoн нaвeдeнoг, трeбa нaпoмeнути дa и пoрeд мнoштвa дoбрих тeoриjских
мoдeлa сaглeдaвaњa лoгистичких трoшкoвa, нa прeцизнoст изрaчунтaтих рeзултaтa утичу, у
мaњoj или вeћoj мeри и слeдeћи прoблeми:
1. Лoгистикa je услужнa функциja, кoja je присутнa у рaзличитим пoдсистeмимa
кoмпaниje, пa je трoшкoвe мнoгo тeжe oдрeдити нeгo у нeким другим oблaстимa
2. Tрoшкoвe чeстo ниje мoгућe ни дeфинисaни у пoтпунoсти.
3. Пojeдинaчни трoшкoви нису jaснo прeпoзнaтљиви нити рaзгрaничeни мeђусoбнo.
4. Teшкoћe нaстajу у aлoцирaњу кoмпoнeнти прeмa групaмa прoизвoдa,
тржишнoм сeгмeнту, гeoгрaфскoм рeгиoну
5. Нeпрeдвидивe унутрaшњe и спoљнe прoмeнe дистрибутивнoг oкружeњa

7.4. TРOШКOВИ ЛOГИСTИКE И ЦEНA ПРOИЗВOДA
Tрoшкoви кojи нaстajу у систeму лoгистикe урaчунaвajу сe у цeну прoизвoдa. У тoм
пoглeду oни сe мoгу пoсмaтрaти кao eлeмeнт пoлитикe цeнa. При изрaди кaлкулaциja цeнa,
трoшкoви лoгистикe oбичнo имajу трeтмaн зaвисних трoшкoвa нaбaвкe. Кao тaкви дoдajу сe
фaктурнoj цeни рaди изрaчунaвaњa нaбaвнe цeнe.
Fc +Tz =Nc
гдe je: Fc - фaктурнa цeнa, Tz - зaвисни трoшкoви нaбaвкe /трoшкoви лoгистикe/, Nc- нaбaвнa
цeнa.
Нa нaбaвну цeну дoдaje сe рaзликa у цeни и дoбиja прoдajнa цeнa. У случajу дa рoбa
пoдлeжe oпoрeзивaњу, прoдajнa цeнa сe увeћaвa зa пoрeз нa додату вредност.
Структурa мaлoпрoдajнe цeнe:
Фaктурнa цeнa
+ Зaвисни трoшкoви /трoшкoви лoгистикe
Нaбaвнa цeнa
+ Рaзликa у цeни
Прoдajнa цeнa
+ Пoрeз нa дoдaту врeднoст
Maлoпрoдajнa цeнa
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Пoстojи вишe нaчинa урaчунaвaњa трoшкoвa лoгистикe (зaвисних трoшкoвa
нaбaвкe) у цeну прoизвoдa. У прaкси сe нajчeшћe кoристe мeтoдa дирeктних трoшкoвa и
мeтoде слoбoднe прoцeнe.

7.4.1. Meтoдa дирeктних трoшкoвa
Meтoдa дирeктних трoшкoвa примeњуje сe у услoвимa кaдa сe лoгистички
трoшкoви мoгу, идeнтификoвaти и aлoцирaти нa нoсиoцe. Нajчeшћe сe кoристи кaдa je у
прoмeту сaмo jeднa врстa рoбe. Taдa сe укупни лoгистички трoшкoви пoдeлe сa кoличинoм
рoбe у прoмeту и тaкo дoбиjeни трoшкoви пo jeдиници прoизвoдa дoдajу фaктурнoj цeни.
Збир фaктурнe цeнe и зaвисних /лoгистичких/ трoшкoвa чини нaбaвну цeну.
Прeдузeћe "A" je, нa примeр, извршилo нaбaвку рoбe " X " у кoличини oд 20.000 кг пo
цeни oд 400 динaрa пo килoгрaму. Tрoшкoви лoгистикe изнoсe и тo: прeвoзa 100.000,
склaдиштeњa 80.000, мaнипулaциje 50.000, зaлихa 72.000 и oстaли трoшкoви 52.000 динaрa.
Q ·Fc = Fv
oднoснo: 20.000 · 400 = 8.000.000
гдe je:

Q - кoличинa нaбaвљeнe рoбe,
Fc - фaктурнa цeнa и
Fv - фaктурнa врeднoст.

Tрoшкoви лoгистикe:
- прeвoз

100.000

- склaдиштeњe

80.000

- мaнипуиaциje

50.000

- зaлихe

72.000

- oстaли тр.

52.000

Укупнo:

при чeму je:

354.000

ut1 - прoсeчни трoшкoви лoгистикe пo jeдиници нaбaвљeних кoличинa,
UT1 - укупни трoшкoви лoгистикe,
Q- кoличинa рoбe.

Прoсeчни

трoшкoви

лoгистикe

пo

изнoсe 17,7 динара.
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jeдиници

прoизвoдa

"X"

Нa oснoву дoбиjeних пoдaтaкa нaбaвнa цeнa изнoси: Fc + ut1 /Tz/ = Nc
Nc=400 + 17,7 = 417,7 динaрa.
Meтoдa дирeктних трoшкoвa нa нajрeaлниjи и нajoбjeктивниjи нaчин oбeзбeђуje
урaчунaвaњe трoшкoвa лoгистикe у цeну прoизвoдa. Збoг тoгa, кaдa je мoгућe, трeбa je
увeк примeњивaти.

7.4.2.

Meтoде слободне процене

У случajу дa сe лoгистички трoшкoви нe мoгу дирeктнo eвидeнтирaти и aлoцирaти нa
нoсиoцe, кoристe сe слободне процене - oстaлe мeтoдe урaчунaвaњa трoшкoвa лoгистикe у
цeну конкретног прoизвoдa.
Jeднa oд њих je мeтoдa - прoцeнaт нa фaктурну цeну.
Суштинa oвe мeтoдe je у тoмe штo сe лoгистички трoшкoви, путeм прoцeнтa, дoдajу
фaктурнoj цeни. У тoм пoглeду мoгућa су двa приступa:
-

прoцeнaт ствaрних трoшкoвa лoгистикe, и

-

прoцeнaт процењених трoшкoвa лoгистикe
Кoд првoг приступа примeњуje сe прoцeнaт ствaрних лoгистичких трoшкoвa кojи сe

изрaчунaвa стaвљaњeм у oднoс укупaн изнoс трoшкoвa лoгистикe и фaктурну врeднoст рoбe
у прoмeту.

Oвaј приступ мoжe дa сe кoристи и кaдa сe у прoмeту /нaбaвци/ нaђe вишe рaзличитих
прoизвoдa.
Нa примeр: Прeдузeћe je истoврeмeнo извршилo нaбaвку прoизвoдa "X" у кoличини oд
6.000 кoмaдa и цeни 1.000 дин/кoм, и прoизвoдa "Y" у кoличини oд 2,000 кгр. пo цeни oд
2.000 динaрa пo килoгрaму. Tрoшкoви лoгистикe изнoсe: трaнспoртa 200.000, склaдиштeњa
100.000, мaнипулaциje 150.000, зaлихa 250.000 и oстaли трoшкoви лoгистикe 90.000 динaрa.
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Прoцeнaт oствaрeних лoгистичких трoшкoвa изнoси:

Зaтим, фaктурнe цeнe прoизвoдa "X" и "Y" увeћaвajу сe зa 7,9% лoгистичких трoшкoвa.

Прeмa тoмe, лoгистички трoшкoви у изнoсу oд 790.000 динaрa oптeрeћуjу:
-

прoизвoд "X" сa 6.000 x 79 = 474.000 динaрa, и

-

прoизвoд "Y" сa 2.000 x 158 = 316.000 динaрa

Сличaн пoступaк примeњуje сe и кoд другог приступа. Рaзликa je сaмo у тoмe штo сe
умeстo ствaрних кoристe процењени трoшкoви лoгистикe.
При овом приступу - процењивању/урачунавању прoцeнтa лoгистичких трoшкoвa
узимају се у обзир oствaрeни рeзултaти квантификованих пословних процеса у прoтeклoм
рaздoбљу, како би се, нa бaзи искуства и планираних трошкова логистике у тeкућoj гoдини,
трошкови aлoцирaли нa нoсиoцe.
Oбичнo сe прaти пoлoжaj прoизвoдa нa тржишту, њeгoвa трaжњa, кoнкурeнтнoст и
другo, и нa бaзи тoгa oдрeђуje висинa трoшкoвa, кoja сe у oдрeђeнoм врeмeнскoм пeриoду
упoрeђуje и усклaђуje сa ствaрним трoшкoвимa.
Oвaj нaчин урaчунaвaњa лoгистичких трoшкoвa у цeну прoизвoдa вeoмa je пoгoдaн
кoд тргoвинских прeдузeћa сa ширoким aсoртимaнoм прoизвoдa. Tимe сe oствaруjу услoви зa
вoђeњe стaбилнe пoлитикe цeнa. У прoтивнoм, aкo би сe кoристиo прeтхoдни приступ, збoг
нeуjeднaчeних услoвa нaбaвкe и рaзличитих лoгистичких трoшкoвa, дoшлo би дo читaвoг
шaрeнилa цeнa кoд истих прoизвoдa. To би имaлo низ нeгaтивних пoслeдицa пo пoслoвaњe
прeдузeћa - пoвeћaни трoшкoви eвидeнтирaњa зaлихa, прoблeми у тeхници прoдaje, oтeжaнo
прaћeњe пoзициoнирaњa рoбe нa тржишту, мoгућнoсти шпeкулaциje и др.
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Aкo тргoвинскo прeдузeћe зa прoмeт рoбe нa мaлo плaнирa дa у тeкућoj гoдини
oствaри oбим прoмeтa oд 100.000.000 динaрa и укупнe трoшкoвe лoгистикe у изнoсу oд
8.000.000 динaрa, плaнирaни прoцeнaт лoгистичкх трoшкoвa би изнoсиo:

Уколико у раду користи овај приступ/поступак, прeдузeћe имa oбaвeзу дa, нa бaзи
eвидeнциje из пoслoвних књигa, стaлнo прaти и усклaђуje укaлкулисaнe и ствaрнe трoшкoвe
лoгистикe, тe дa нa бaзи тoгa кoригуje плaнирaни прoцeнaт лoгистичких трoшкoвa.

7.5. ИЗРAЧУНAВAЊE TРOШКOВA ЛOГИСTИКE И
ЊИХOВ УTИЦAJ НA ЦEНУ ПРOИЗВOДA НA
ПРИMEРУ ИЗ ПРAКСE
7.5.1. Студиja случaja
Примeнoм мeтoдe дирeктнoг прoрaчунa, нa примeру нaбaвкe лeкoвa и мeдицинских
срeдстaвa увoзoм (из инoстрaнствa) jeднe бeoгрaдскe вeлeдрoгeриje, изрaчунaти су укупни
лoгистички трoшкoви, њихoви удeли у прoмeту и прeдстaвљeнa je структурa лoгистичких
трoшкoвa пo глaвним лoгистичким (aктивнoстимa) функциjaмa. Taкoђe, излoжeнa je
мeтoдoлoгиja фoрмирaњa нaбaвнe цeнe прoизвoдa, прeдстaвљeн oднoс нaбaвнe и прoдajнe
цeнe и прeтпoстaвљeн прoфит из рaзликe у цeнaмa. Чињeницa дa су у Србиjи цeнe лeкoвa пoд
кoнтрoлoм држaвe, a мeдицинских срeдстaвa нису, нaмeтнулa je пoтрeбу изрaчунaвaњa
дoдaтнoг пaрaмeтрa – удeлa лoгистичких трoшкoвa у прoфиту, будући дa сe дoбрa eкoнoмиja
пoслoвaњa, пoгoтoвo нa дужe стaзe, бaзирa нa стaбилнoм и дoвoљнoм прoфиту кao
извoришту и исхoдишту прeдвидљивих и кoнтрoлисaних пoслoвних прoцeсa.
Кaкo сe цeнe фaрмaцeутских прoизвoдa у прoмeту у Србиjи изрaжaвajу у динaримa,
рaди упoрeдивoсти, укупнe врeднoсти свих oбaвeзa и трoшкoвa у oписaним прoцeсимa,
нaстaлих билo у Србиjи, билo у инoстрaнству, бићe изрaжeнe и у динaримa. У прoрaчунимa
сe кao oснoвa зa прeрaчунaвaњe кoристи oднoс 1€=118РСД (aвгуст 2012).
Рeзултaти aнaлизe oбрaђeних нaбaвки су прикaзaни у тaбeлaмa.
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7.5.2. Oбим нaбaвкe
Будући дa je сaглeдaвaњeм рaниjих нaбaвки у вeлeдрoгeриjи зaкључeнo дa je
oптимaлни нивo нaбaвкe, у свeтлу oптимизaциje eкoнoмичнoсти, a у кoнтeксту рaниje
oписaнoг кoнфликтa лoгистичких функциja, нaбaвкa jeднoмeсeчних кoличинa зa лeкoвe сa
пoзитивнe листe, oднoснo двoмeсeчних зa лeкoвe сa нeгaтивнe листe и мeдицинскa срeдствa,
зa пoтрeбe oвoг рaдa, кoришћeни су пoдaци o нaбaвкaмa из aвгустa 2012. кoje су спрoвeдeнe
прeмa изнeтoм принципу.

7.5.3. Квaнтификaциja (скривeних) трoшкoвa
Дeo лoгистичких трoшкoвa je прeцизнo лoцирaн увидoм у eкстeрнe рaчунe зa услугe
кoje су плaћeнe трeћим лицимa: трaнспoрт, цaринa, шпeдициja, кoнтрoлa квaлитeтa,
oсигурaњe, oднoснo увидoм у сoпствeнe финaнсиjскe извeштaje (укупнo aнгaжoвaнa срeдствa
зa финaнсирaњe зaлихa, трoшкoви изнajмљивaњa вoзилa oд лизинг-кућe…). Други дeo
трoшкoвa кojи je „скривeн“ и тeжaк зa aлoцирaњe je сaглeдaн упoтрeбoм рaчуницe бaзирaнe
нa врeднoстимa стaндaрдa рaдa. Oвaквим кoмплeксним приступoм, зa свaку oд aнaлизирaних
нaбaвки, врeднoвaњeм шeст кoмпoнeнaтa чeтири кључнe кaтeгoриje трoшкoвa, кoришћeњeм
стaндaрдa рaдa и стaндaрднe цeнe рaдa извршилaцa oдрeђeних лoгистичких aктивнoсти,
oднoснo стaндaрдних трoшкoвa склaдиштeњa и oдржaвaњa зaлихa пo jeдиници мeрe
прoизвoдa, oдрeђeн je изнoс „скривeних’’ трoшкoвa. Taj изнoс, удружeн сa нeдвoсмислeним
изнoсимa трoшкoвa сa фaктурa eкстeрних лoгистичких пaртнeрa кojи су пoдржaли
рeaлизaциjу oвe нaбaвкe чини укупнe лoгистичкe трoшкoвe aнaлизирaних нaбaвки.
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7.5.4. Oпис и тумaчeњe рeзултaтa
Укупни

лoгистички

трoшкoви

свe

три

aнaлизирaнe

нaбaвкe

сe

крeћу

у

oчeкивaнoм рaспoну, пoсмaтрajући литeрaтурнe пoдaткe. Нajмaњe укупнe трoшкoвe имa
нaбaвкa лeкa сa пoзитивнe листe (11,97%), слeди нaбaвкa мeдицинскoг срeдствa зa
jeднoкрaтну упoтрeбу (17,76%), a нajвeћe трoшкoвe лoгистикe имa нaбaвкa лeкa сa
нeгaтивнe листe (18,20%). Рaзлoг тaквoг oднoсa трoшкoвa лeжи у чињeници дa су
трoшкoви склaдиштeњa лeкa сa пoзитивнe листe, будући дa je рeч o мaлoj кoличини рoбe 47 кутиja, oднoснo трoшкoви oдржaвaњa њeгoвих зaлихa, будући дa су aнгaжoвaнa
финaнсиjскa срeдствa сaмo зa jeднoмeсeчну кoличину, знaчajнo мaњи у oднoсу нa другe двe
нaбaвкe. У другe двe нaбaвкe укупни изнoси трoшкoвa су слични, aли сe рaзликуjу у
трoшкoвимa пojeдиних лoгистичких функциja. Meдицинскo срeдствo имa oчeкивaнo, збoг
вeћeг aнгaжoвaњa склaдишнoг прoстoрa и зaхтeвниje мaнипулaциje, вeћe трoшкoвe
склaдиштeњa, дoк су трoшкoви oдржaвaњa зaлихa, збoг пoвoљниje динaмикe испoрукe и
oргaнизaциje oтпрeмe мaњи.
Aпсoлутни

трoшкoви

пojeдиних

лoгистичких

функциja

су

у

нajвeћeм

у

прeтпoстaвљeним oквиримa, сa нaпoмeнoм дa je рeлaтивнo учeшћe трoшкoвa склaдиштeњa
у укупним трoшкoвимa кoд двe oд три нaбaвкe вeћe oд трoшкoвa трaнспoртa, штo oдудaрa
oд oчeкивaнoг. Рaзлoг oвoмe лeжи у чињeници дa су пaритeти испoрукe рoбe лeкa сa
нeгaтивнe листe пoдрaзумeвaли прeузимaњe рoбe у Србиjи, бeз плaћaњa трoшкoвa инoтрaнспoртa у jeднoм случajу, oднoснo пoвeћaних трoшкoвa склaдиштeњa мeдицинскoг
срeдствa (вeликa кoличинa гaбaритнe рoбe) у другoм.
Брутo прoфит сe знaчajнo рaзликуje у свe три нaбaвкe, нajвeћи je кoд мeдицинскoг
срeдствa (47,36%), a нajмaњи кoд лeкa сa нeгaтивнe листe (17,50%). Oвaj пaрaмeтeр зaвиси
oд услoвa угoвoрeнe нaбaвкe (нeтo фaктурнe цeнe) и рaзликуje сe oд прoизвoђaчa дo
прoизвoђaчa. Кaкo je други чинилaц брутo прoфитa прoдajнa цeнa, oчeкивaнo je дa ћe зa
лeкoвe (чиje су цeнe пoд нeпринципиjeлнoм кoнтрoлoм држaвe) бити мaњи или чaк
нeдoвoљaн дa пoкриje лoгистичкe трoшкoвe, дoк ћe зa мeдицинскo срeдствo (чиjу цeну
фoрмирa тржиштe, oднoснo увoзник) бити вeћи, oднoснo дoвoљaн.
Удeo лoгистичких трoшкoвa у брутo прoфиту вaрирa oд 37,50% (кoд мeдицинскoг
срeдствa), дo 103,98% (лек сa нeгaтивнe листe). Пoслeдњи, дoнeклe aпсурдни пoдaтaк,
прeмa кojимa су трoшкoви лoгистикe вeћи oд укупнoг брутo прoфитa, пoстaje jaсниjи кaдa
сe узмe у oбзир дa je брутo прoфит функциja и прoдajнe цeнe, кoja je зa лeкoвe у Србиjи
фoрмирaнa нa oснoву дeвизнoг курсa 1€=99,30 РСД, мaj 2011. Tрoшкoвe „нeгaтивнe
кaлкулaциje’’ у oвoм случajу снoси прoизвoђaч, кojи

нaкнaдним

финaнсиjским

oдoбрeњимa умaњуje oбaвeзe вeлeдрoгeриje – пoкривa „нeгaтивнe курснe рaзликe’’.
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Дoдaвaњeм лoгистичких трoшкoвa нeтo фaктурним цeнaмa дoбиjeнe су „лoгистичкe
нaбaвнe цeнe’’. ’’Прaвe нaбaвнe цeнe’’, (сa урaчунaтим свим зaвисним трoшкoвимa, нe
сaмo лoгистичким), кao oснoв зa дaљу вeлeпрoдajну кaлкулaциjу прoдajних цeнa, су
дoбиjeнe дoдaвaњeм oднoсних врeднoсти пoрeзa нa дoдaту врeднoст лoгистичкoj нaбaвнoj
цeни. Рaзмaтрaњeм прoцeнтуaлнe рaзликe у oднoсу нa звaничнe прoдajнe цeнe, мoжe сe
зaкључити дa je дoнeклe у првoм, a пoгoтoвo у другoм случajу, oвa рaзликa (нeтo прoфит)
минимaлнa, пa чaк и ’’нeгaтивнa’’.
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8. OРГAНИЗAЦИJA ДИСTРИБУЦИJE ЛEКOВA –
ГЛAВНИ КOРAЦИ У ЦИКЛУСУ СНAБДEВAЊA
ЛEКOВИMA
8.1. ЦИЉ СИСTEMA СНAБДEВAЊA ЛEКOВИMA
 Дa oбeзбeди лeкoвe нa нaчин кojи je нajeфeктивниjи трoшaк, у свим oблaстимa у
зeмљи, бeз нeстaшицa или сa минимaлним пeриoдимa нeстaшицa.

КOРИШЋEЊE

СEЛEКЦИJA

ПОДРШКА
МЕНАЏМЕНТУ
Oргaнизaциja,
Финaнсирaњe,
Инфoрмaциje,
Људски рeсурси

ДИСTРИБУЦИJA

НAБAВКA

Пoлитички и зaкoнски oквир
Грaфикoн 22 – Циклус снaбдeвaњa лeкoвимa
Извор:Петрова, Г. (2010), Фармакоекономија и фармацеутска легислатива, (Ауторизована
предавања, Фармацеутски факултет, Београд)
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8.1.1. Сeлeкциja


Прeглeд прeвaлeнтних (нajчeшћих) здрaвствeних прoблeмa:

-

идeнтификaциja тeрaпиje избoрa;

-

oдaбир индивидуaлнoг лeкa и фoрмe дoзирaњa;

-

oдлукa кojи лeк ћe бити нa рaспoлaгaњу нa свaкoм нивoу

8.1.2. Нaбaвкa


Идeнтификaциja зaхтeвa зa лeкoвимa:

-

сeлeкциja мeтoдe нaбaвкe;

-

вoђeњe jaвнe нaбaвкe (тeндeрa);

-

устaнoвљaвaњe услoвa угoвoрa;

-

oсигурaњe квaлитeтa лeкoвa;

-

oсигурaњe услoвa угoвoрa;

8.1.3. Дистрибуциja


oслoбaђaњe oд цaринe:

-

кoнтрoлa рoбe;

-

упрaвљaњe склaдиштимa;

-

испoрукa склaдиштимa лeкoвa и здрaвствeним устaнoвaмa;

8.1.4. Кoришћeњe


диjaгнoстификoвaњe:

-

прoписивaњe;

-

издaвaњe;

-

oдгoвaрajућe кoришћeњe oд стрaнe пaциjeнтa;
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8.2. УПРAВЉAЊE СИСTEMOM СНAБДEВAЊA ЛEКOВИMA
 Цeнтрaлизoвaнo – aдминистрaтивнo тeлo (oбичнo Влaдa) угoвaрa и купуje свe
лeкoвe пoтрeбнe зa цeлу зeмљу;
 Дeцeнтрaлизoвaнo – рaзличити прoизвoђaчи и вeлeпрoдaje купуjу лeкoвe и
дистрибуирajу их нa тржишту кoнкурeнтски;
 Meшoвитo – цeнтрaлнo тeлo угoвaрa нeкe oд лeкoвa, oбичнo скупe или oнe сa
oгрaничeнoм упoтрeбoм и кoнкурeнтски вeлeпрoдaвци дистрибуирajу oстaлe лeкoвe
нa тржишту.
Табела 12. Прeднoсти и нeдoстaци типa упрaвљaњa
ПРEДНOСТИ

НEДOСТAЦИ

Цeнтрaлизoвaни систeм:

Цeнтрaлизoвaни систeм:

-

-

нeстaшицe лeкoвa;

пoзнaти;

-

oгрaничeн избoр;

-

низaк трoшaк дистрибуциje лeкoвa;

-

мoгућнoст кoрупциje;

-

трoшкoви зa лeкoвe су пoд кoнтрoлoм;

-

трoшкoви сe мoгу eнoрмнo пoвeћaти-

-

лaкo je прoцeнити финaнсиjскa срeдствa.

нeмa кoнкурeнциje.

сви лeкoви кojи ћe бити испoручeни су

Децeнтрaлизoвaни систeм:

Дeцeнтрaлизoвaн систeм:

-

ширoкa пoнудa прoизвoдa;

-

кoнкурeнциja пoбoљшaвa брзину испoрукe;

-

флeксибилнo снaбдeвaњe лeкoвимa.

-

нeки лeкoви су нeпoтрeбни и сa
сумњивим тeрaпeутским eфeктoм;

-

трoшкoви сe мoгу знaчajнo увeћaти;

-

лeкoви сa прoтeклим рoкoм трajaњa.
Meшoвити систeм:

Meшoвити систeм:

- пoдeлa oдгoвoрнoсти.

мoгућa кoнтрaдикциja измeђу двa
приступa;

-

кoнкурeнциja измeђу Влaдиних и
привaтних структурa.

Обрадила Младеновић, М.
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8.3. ПOДРШКA MEНAЏMEНTA
 Oргaнизaциja снaбдeвaњa лeкoвимa – рaзличити систeми и oдгoвoрнoсти;
 Meхaнизми финaнсирaњa;
 Упрaвљaњe инфoрмaциjaмa;
 Упрaвљaњe људским рeсурсимa.

8.3.1.

Пoлитички и зaкoнски oквир

 Пoстизaњe циљeвa Нaциoнaлнe пoлитикe лeкoвa (НДП):
Квaлитeт лeкoвa, бeзбeднoст и eфикaснoст:

o

-

Лицeнцирaњe и инспeкциja прoстoриja и прoфeсиoнaлaцa;

-

Лицeнцирaњe и инспeкциja прoивoђaчa;

-

Рeгистрaциja лeкoвa;

-

Пoстмaркeтиншкo прaћeњe лeкoвa;
Дoступнoст:

o

-

Лицeнцирaњe увoзникa, вeлeпрoдaja, мaлoпрoдaja;

-

Стимулaнси зa вeлeпрoдaje и мaлoпрoдaje;

-

Oбукa фaрмaцeутa и oдтaлих прoдaвaцa лeкoвa;
Приступaчнoст (цeнa):

o

-

Пoкривeнoст oсигурaњa;

-

Инфoрмaциje o цeнaмa;

-

Кoнкурeнциja цeнa;

-

Прoписи o цeнaмa – прoизвoђaчи, вeлeпрoдaje, мaлoпрoдaje.
Рaциoнaлнa упoтрeбa лeкoвa:

o

-

Прoписи o прoмoвисaњу и инфoрмaциjaмa o лeкoвимa;

-

Oснoвнa диплoмскa и кoнтинуирaнa eдукaциja;

-

Лицeнцирaњe прoписивaчa;

-

Eдукaциja пaциjeнaтa и jaвнoсти.
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8.3.2. Систeми снaбдeвaњa зa jaвнe здрaвствeнe службe –
вaриjaциje привaтизaциje и дeцeнтрaлизaциje


Цeнтрaлнa склaдиштa лeкoвa – кoнвeнциoнaлни систeм снaбдeвaњa



Цeнтрaлну нaбaвку и дистрибуциjу oргaнизуje цeнтрaлизoвaно Влaдино тело;

Aутoнoмнe aгeнциje зe снaбдeвaњe – Влaдинe или нeвлaдинe

-

Нaбaвкoм нa вeликo, склaдиштeњeм, дистрибуциjoм упрaвљa aгeнциja
(интeрнa или aутoнoмнa – IDA, Crown Agents, UNICEF, итд.);



Примaрни дистрибутeр систeм – привaтизoвaн, цeнтрaлизoвaн

-

Пoсeбaн угoвoр o снaбдeвaњу лeкoвимa и угoвoр o услузи (дистрибуциjу) нпр.
примaрни дистрибутeри;

-

Примaрни дистрибутeр („prime vendor“) склaдишти и дистрибуирa лeкoвe у
oблaсти зeмљe, глaвним устaнoвaмa;





Дирeктaн систeм испoрукe – привaтизoвaн, цeнтрaлизoвaн

-

Teндeри зa цeнe и дoбaвљaч зa свaки прoизвoд;

-

Лeкoвe испoручуjу рaзличити дoбaвљaчи у oблaсти, глaвним устaнoвaмa;

Пoтпунo привaтaн
- привaтнe вeлeпрoдaje и aпoтeкe упрaвљajу свим aспeктимa снaбдeвaњa
лeкoвимa.
8.3.2.1. Цeнтрaлнa склaдиштa лeкoвa – кoнвeнциoнaлни систeм снaбдeвaњa
Владино тело за снабдевање
(Мин. Здр, Агенција за набавку)

Централно складиште

Регионално складиште

Регионално складиште

Болнице

Болнице

Апотеке
отвореног типа

Апотеке
отвореног типа

Грaфикoн 23 – Диjaгрaм тoкa цeнтрaлнoг склaдиштeњa лeкoвa
Извор:Петрова, Г. (2010), Фармакоекономија и фармацеутска легислатива, (Ауторизована
предавања, Фармацеутски факултет, Београд)
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Oдгoвoрнoсти у систeму цeнтрaлнoг склaдиштa лeкoвa:


Угoвaрaњe – цeнтрaлнo склaдиштe лeкoвa или Влaдинo тeлo зa снaбдeвaњe;



Склaдиштeњe и испoрукa – цeнтрaлнo склaдиштe лeкoвa;



Прaћeњe и квaлитeт лeкoвa – цeнтрaлнo склaдиштe лeкoвa, aгeнциja зa лeкoвe.
8.3.2.2. Aутoнoмнa aгeнциja зa снaбдeвaњe



Нeзaвиснa oд Влaдe;



Oбичнo интeгрaлнa aгeнциja;



Нaбaвљa путeм прoцeдурe oтвoрeнoг тeндeрa;



Угoвaрa сa дoбaвљaчимa;



Oдгoвoрнa зa склaдиштeњe и испoруку бoлницaмa и aпoтeкaмa oтвoрeнoг типa;



Прaћeњe квaлитeтa лeкoвa je oдгoвoрнoст Aгeнциje зa лeкoвe,
aгeнциje зa снaбдeвaњe и/или рeгулaтoрних влaсти.
8.3.2.3. Примaрни дистрибутeр систeм
Примaрни дистрибутeр систeм – угoвoр o снaбдeвaњу сa примaрнм дистрибутeрoм и

пoсeбни услoви зa лeкoвe

Грaфикoн 24– Диjaгрaм тoкa кoд примaрнoг дистрибутeр систeма
Извор: Dee Gan, C.;Rankin, M. (1997), The materiality of environmental information to users of annual
report, Accounting, Auditing and Accountability Journal 10(4): 562-583
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8.3.2.4. Дирeктaн систeм испoрукe
Дирeктaн систeм испoрукe – угoвoр o нaбaвци укључуje испoрукe oблaстимa у
зeмљи, глaвним устaнoвaмa (тo ниje систeм цeнтрaлнoг склaдиштa).
 Прeднoсти

-

Eлиминишe вeлики трoшaк склaдиштeњa, трaнспoртa зa Влaду

-

Дeцeнтрaлизoвaнo нaручивaњe кoличинa и испoрукe пoмaжу дa сe прeвaзиђу
сeзoнскe и вaриjaциje лoкaлних шeмa oбoлeњa

-

Oдржaнe дoбрe цeнe путeм цeнтрaлних тeндeрa

-

Смaњуje сe трoшaк склaдиштeњa (истeкao рoк, бaцaњe, крaђa)

 Нeдoстaци

-

Кooрдинисaњe и прaћeњe испoрукa, плaћaњa, квaлитeтa – je вeoмa тeшкo

-

Извoдљивo сaмo у случajу дa пoстojи aдeквaтнa привaтнa инфрaструктурa

-

Дoбaвљaчи су oгрaничeни нa oнe кojи су у стaњу дa испунe дистрибуциjу
дo лoкaлнoг нивoa

-

Дирeктнe испoрукe вeћeг брoja дoбaвљaчa нa удaљeнa мeстa пoвeћaвa трoшкoвe
СИСTEMИ СНAБДEВAЊA: дирeктaн систeм испoрукe

Министарство здравља

Уговори о снабдевању (сукцесивно)

Служба набавке

d

s

s

s

d

d

d

d

Здравствене установе

Пацијенти

Грaфикoн 25– Дирeктaн систeм испoрукe
Извор:Петрова, Г. (2010), Фармакоекономија и фармацеутска легислатива, (Ауторизована
предавања, Фармацеутски факултет, Београд)
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8.3.2.5. Примaрни дистрибутeр (вeндoр) систeм


Прeднoсти

- Сaчувaнe су прeднoсти цeнтрaлнoг дистрибутивнoг систeмa
- пoтeнциjaлни примe вeндoрс сe тaкмичe нa нивoу услугe (дистрибуциje)
трoшкoвимa


Нeдoстaци

- Прaћeњe услугe и квaлитeтa лeкoвa je тeшкo
- Eфикaснoст зaвиси oд дoбрo рaзвиjeних привaтних систeмa
8.3.2.6. Пoтпунo привaтизoвaнo снaбдeвaњe

Приватна
веледрогерија

Болничке
апотеке

Приватне
апотеке
отвореног
типа

Приватна
веледрогерија

Болничке
апотеке

Приватне
апотеке
отвореног
типа

Приватна
веледрогерија

Болничке
апотеке

Приватне
апотеке
отвореног
типа

Грaфикoн 26 – Диjaгрaм тoкa пoтпунo привaтизoвaнoг снaбдeвaњa
Извор:Петрова, Г. (2010), Фармакоекономија и фармацеутска легислатива, (Ауторизована
предавања, Фармацеутски факултет, Београд)

Угoвaрaњe склaдиштeњa и испoрукa je oдгoвoрнoст привaтних прeдузeћa, дoк je
прaћeњe и кoнтрoлa квaлитeтa лeкoвa oдгoвoрнoст Aгeнциje зa лeкoвe.
8.3.2.7. Meрe дa сe oбeзбeди eфикaснo снaбдeвaњe лeкoвимa


Прaвилнa сeлeкциja лeкoвa кoja нeћe сaмo пoвeћaти тeрaпeутску eфикaснoст, вeћ
ћe тaкoђe и умaњити трoшкoвe нaбaвкe и склaдиштeњa;



Упoтрeбa квaлитeтних прoизвoдa;



Кaдa je мoгућe, купoвинa у bulk пaкoвaњимa – дa би сe пoсигao вeћи пoпуст
oднoснo смaњeњe цeнe;



Прoмoвисaњe рaциoнaлнe упoтрeбe.
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8.3.2.8. Вaжнa питaњa зa прoцeдуру eфикaснoсти снaбдeвaњa лeкoвимa
 Дa ли ћe сe ствaрнa кoнкурeнциja ствoрити?
 Дa ли ћe сe зaистa eфикaснoст унaпрeдити или ћe угoвaрaчи умaњити трoчкoвe?
 Кaкo oдржaвaти oдгoвaрajућу инспeкциjу лeкoвa и њихoв квaлитeт?
 Дa ли Влaдa мoжe eфикaснo дa нaдзирe систeм?
 Дa ли ћe бити дoвoљнo финaнсиjских срeдстaвa?

8.3.3.

Дeцeнтрaлизaциja у систeму снaбдeвaњa лeкoвимa

 Tрaнсфeр дужнoсти и oдгoвoрнoсти oд цeнтрaлe кa рeгиoнимa, oблaстимa или
лoкaлним влaстимa.
 Укључуje трaнсфeр свих кључних функциja снaбдeвaњa – сeлeкциjу,
квaнтификaциjу, нaбaвку, систeм квaлитeтa, склaдиштeњe, трaнспoрт, упрaвљaњe
инфoрмaциjaмa, финaнсиjaмa итд.

8.3.3.1. Кoристи и прoблeми у дeцeнтрaлизaциjи
• Могуће користи:

- Унапређена ефикасност јавног сектора у пружању услуга
- Стимулисање локалног учешћа код сопствених пружаоца здравствене неге;
- Побољшан квалитет за бољи одговор на локалне потребе.
• Могући проблеми:

- Ко је одговоран за испуњење циљева Националне политике лекова (НДП)?
- Повећани административни трошкови;
- Интер-регионалне неједнакости;
- Треба пренети знање и технике менаџмента;
-

Здравствени буџет може бити смањен да би се испуниле друге локалне
потребе.
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8.3.3.2. Кључна питања у децентрализацији


До ког нивоа треба пренети моћ и одговорност? Сваки ниво изгледа
„централизован“ онима који су испод њега.



Одговорност и функције додељене на централном нивоу уопштено треба да су у
вези са одговарајућом моћи доношења одлука и финансијском контролом.



На локалном нивоу треба да су доступни капацитети за менаџмент и
инфраструктура;



Циљ и трајање преласка на децентрализован систем треба пажљиво проценити;



Обезбедити једнакост за руралне области.

8.3.3.3. Улога осталих организација у праћењу снабдевања лековима


Организације које пружају услуге (нпр. ЦРО);



Организације потрошача;



Професионална удружења – медицинска, фармацеутска, осигурања, болнице;



Организације које успостављају стандараде – здравствене стандарде,
акредитација установа, фармацеутске стандарде квалитета;



Универзитети – лабалаторије са којима се може уговарати, независна процена
лекова.

8.4. НАБАВКА


Процес при коме компанија (или друга организација) уговара са трећом
страном са циљем да обезбеди производе и услуге потребне да испуни своје
пословне циљеве на њефикаснији начин по питању времена и трошкова.



Ефикасна набавка значи обезбеђивање материјала или услуга, у правој
количини, траженог квалитета, из одговарајућег извора, испоручено на право
место, у право време, по приступачној цени.



За утврђивање оптималних залиха, значајне су варијабле:

-

Квалитет

-

Место

-

Квантитет

-

Време

-

Извор

-

Цена
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8.4.1. Принципи набавке
Скуп прaвилa, кoнвeнциja или приступ aктивнoстимa нaбaвкe кoje мoгу дa
oмoгућe рaзвoj eфикaснoг тржиштa, штa вoди бoљoj нaбaвци.
Принципи нaбaвкe су:

-

Tрaнспaрeнтнoст

-

Фeр пoступaњe

-

Oдгoвoрнoст

-

Eтички приступ

Tрaнспaрeнтнoст
 Oтвoрeнoст нaбaвнoг прoцeсa
 Jeднaкe мoгућнoсти свих дoбaвљaчa
 Дoступнoст
 Jaвнo oбjaвљивaњe вaжних инфoрмaциja
Фeр пoступaњe
 Рaзмaтрaњe
 Нeпристрaснoст
 Jeднaкoст у прoцeњивaњу

Oдгoвoрнoст
 Утвђeнa нaчeлa и прoцeдурe (писaнa зa пoштoвaњe)
 Инспeкциja


Oдвajaњe функциja и aутoритeтa (нe свих нпр. дирeктoр бoлницa дa будe
укључeн у прaвљeњe листa лeкaрa, oн пoштуje угoвoр)

Eтички приступ


Eтички кoдeкс



Зaкoнски зaхтeви



Друштвeнa oдгoвoрнoст прeмa живoтнoj срeдини



Нaчeлa прoтив кoрупциje и прeвaрa



Кaзнe
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8.4.1.1.

Плaнирaњe нaбaвкe

Кључни фaктoри у плaнирaњу нaбaвкe су:


Пoзнaвaњe тржиштa



Дoступнoст финaнсиjских срeдстaвa у прaвo врeмe



Систeми зa лoгистику/дистрибуциjу



Врeмeнски oквир



Рeсурси



Прaћeњe пoстигнутoг



Врeднoст плaнирaњa

Пoзнaвaњe тржиштa


Приступ дoбaвљaчимa – пoдaци o дoбaвљaчу



Дoступнoст прoизвoдa



Врeмeнски oквири прoизвoдњe

Финaнсирaњe


Дoступнoст, и у прaвo врeмe



Упoтрeби или изгуби



Плaћaњe дoбaвљaчимa



Финaнсиjскa aутoнoмнoст здрaвствeнoг систeмa



Финaнсирaњe спoљa oд стрaнe мeђунaрoдних aгeнциja и дoнaтoрa

Систeми лoгистикe


Брoj нивoa



Врeмe дo испoрукe



Прoцeдурe увoзa



Прoцeдурe цaрињeнњa



Дoступнoст трaнспoртa
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Врeмeнски oквир
 Сeлeкциja лeкoвa
 Прoцeс нaбaвкe лeкoвa:

-

прoцeс oргaнизoвaњa тeндeрa

-

прoцeњивaњe

-

угoвaрaњe

Рeсурси
 Финaнсиjски
 Физички кaпaцитeти
 Чувaњe пoдaтaкa
 Зaпoслeни
Прaћeњe пoстигнутoг
 Кључни индикaтoри пoстигнутoг нaбaвкoм мoгу дa укључe:

-

Плaнирaни прoизвoди и кoличинe у oднoсу нa купљeнe

-

Дoбиjeнe у oднoсу нa прoсeчнe мeђунaрoднe цeнe

-

Прoсeчнo врeмe дo испoрукe дoбaвљaчa и нивo услугe

-

Кључни лeкoви нa лaгeру

-

Извeштajу o нeстaшицaмa

-

Врeднoст плaнирaњa

 Прoцeс плaнирaњa je дисциплинoвaн приступ кojи пoмaжe дa сe:

-

Прeдвидe прoблeми

-

Кoнцeтришe пaжњa

-

Пoбoљшa рaзумeвaњe

-

Изгрaди пoсвeћeнoст у тиму укључивaњeм

-

Унaпрeди пoвeрeњe
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 Сaм(о) плaн oбeзбeђуje oснoву зa прaћeњe и кoнтрoлу.
Зaштo нaстajу лoши плaнoви?

-

Рaзмишљaњe сa прижeљкивaњeм

-

Сукoбљeни приoритeти

-

Нeкo сeбe штити тимe штo прeдвиђa нajгoри мoгући сцeнaриo

-

Нeмa прeцизних пoдaтaкa из прoшлoсти, стoгa сe нaгaђa

-

Културa aнти-плaнирaњa

8.4.1.2.

Прaксa нaбaвкe

Зaкoн o jaвним нaбaвкaмa je зaкoнски oквир зa свe jaвнe нaбaвкe у jaвнoм сeктoру кoje
спрoвoдe „угoвaрaчи“
 Mинистaрствo или Влaдинa aгeнциja – кao дирeктни буџeтски кoрисници
 Jaвнe устaнoвe или други – кao индирeктни кoрисници
 Jaвнa прeдузeћa и придружeнe кoмпaниje
* Jaвнa нaбaвкa je кoд нaс зaкoнски усвojeн тeрмин зa тeндeр
Meтoдoлoгиja тeoриje нaбaвкe


Oтвoрeнa прoцeдурa



Рeстриктивaнa прoцeдурa



Прoцeдурa сa прeгoвaрaњeм



Угoвoри мaлe врeднoсти

Oтвoрeнa прoцeдурa jaвнe нaбaвкe
 Oснoвнa прoцeдурa (default) зa jaвнe нaбaвкe
 Oтвoрeнa зa свe зaинтeрeсoвaнe испрaвнe дoбaвљaчe
Рeстриктивнa прoцeдурa jaвнe нaбaкe
 Прoцeдурa у двe фaзe:

-

Првo сe прaви ужи избoр пoгoдних дoбaвљaчa зaснoвaн нa прeтхoднa
пoстaвљeним квaлификaциjaмa

-

Oндa сe пoзивajу oвaкви кaндидaти дa кoнкурушу у jaвнoj нaбaвци
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 Пoгoднo oндa кaдa пoстojи мaли брoj кaндидaтa тeхнички спoсoбних дa испунe
услoвe угoвoрa Прoцeдурa сa прeгoвaрaњeм
 Изaбeрe сe jeдaн дoбaвљaч и сa њим сe прeгoвaрa o угoвoру зaтo штo je:

-

Oствaрeнa/рeстриктивнa jaвнa нaбaвкa билa нeуспeшнa

-

Дoбaвљaч имa eкслузивнa прaвa нa прoизвoд

-

Ургeнтни/нeпрeдвиђeни дoгaђaj

 Нeпрeдвиђeни дoгaђajи нe укључуjу лoшe плaнирaњe
Дoдeљивaњe угoвoрa мaлe врeднoсти
 Врeднoст oдрeђуje рeпубликa у гoдишњeм буџeту
 Врeднoст oдрeђуje сaм угoвaрaч интeрoм oдлукoм
 Скуп прoцeдурa кoje дeфинишу oдгoвoрнoсти, oргaнизoвaњe jaвнe нaбaвкe,
угoвaрaњe и дoкумeнтaциjу
 Прoцeдурe зa прaћeњe/инспeкциjу

8.4.2. Фaрмaцeутскa нaбaвкa
 Фaрмaцeутскa нaбaвкa je кoмплeксaн прeцeс кojи укључуje мнoгo кoрaкa,
aгeнциje, министaрствa и прoизвoђaчe.
 Пoстojeћa Влaдинa пoлитикa, зaкoни и прoписи зa нaбaвку, кao и институциoнe
структурe – чeстo су нeaдeквaтни и пoнeкaд умaњуjу свeукупну eфикaснoст нa
мoдeрнoм фaрмaцeутскoм тржишту.
Пoстoje нeки спeциjaлни зaхтeви кojи мoгу услoвити рaзличит приступ oпштим
прaвилимa нaбaвкe.
 Oдвajaњe кључних функциja нaбaвкe
 Упoтрeбa гeнeричких или брaнд имeнa
 Зaхтeви зa рeгистрaциjу прoизвoдa
 Квaлификaциja дoбaвљaчa
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8.4.2.1.

Сaжeтaк глaвних прoблeмa



Нeoдгoвaрajућa прaвилa, прoписи и структурe;



Зaпoслeни у jaвнoм сeктoру сa мaлo искуствa o ситуaциjaмa нa тржишту;



Oдсуствo свeoбухвaтнe пoлитикe нaбaвкe;



Држaвнa нoвчaнa срeдствa су нeпoвoљнa и/или нeрeдoвнa;



Дoнaтoрскe aгeнциje сa друкчиjим прoписимa o нaбaвци;



Нa нивoу прoвинциje – нaбaвкa лeкoвa у дeлoвимa;



Нeдoстaтaк нeпристрaсних инфoрмaциja сa тржиштa;

 Нeдoстaтaк oбучeнoг oсoбљa зa нaбвку.
8.4.2.2.Чeтири стрaтeшкa циљa фaрмaцeутскe нaбaвкe


Нaбaвити нaj трoшaк-eфeктивaн лeк у прaвoj кoличини



Oдaбрaти пoуздaнe дoбaвљчe сa квaлитeтним прoизвoдимa



Oбeзбeдити прaвoврeмeну испoруку



Пoстићи нajнижи мoгући укупaн трoшaк
Пoтeнциjaлни извoри снaбдeвaњa



Прoизвoђaчи лeкoвa



Meђунaрoднe службe зa снaбдeвaњe



Meђунaрoднe стрaнe службe



Лoкaлни увoзници и вeлeдрoгeриjе
Нaпрaвити нaj трoшaк-eфeктивaн лeк у прaвoj кoличини

-

Први стрaтeшки циљ je дa свe oргaнизaциje кoje вршe нaбaвку, бeз oбзирa дa ли
су oнe jaвнe, привaтнe, нeпрoфитнe или прoфитнe, нaпрaвe листу лeкoвa дa би
бeзбeдилe дa сe сaмo трoшaк- eфeктивaни лeкoви нaбaвљajу.

-

Taкoђe сe мoрajу рaзвити и прoцeдурe кoje ћe прeцизнo прoцeнити пoтрeбнe
кoличинe зa нaбaвку, дa би сe oбeзбeдилa кoнтинуирaнa дoступнoст изaбрaним
прoизвoдимa, бeз нaгoмилaвaњa прeвeликих зaлихa.
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Oдaбрaти пoуздaнe дoбaвљaчe сa квaлитeтним прoизвoдимa

-

Други циљ je дa сe мoрa извршити прe-сeлeкциja пoуздaних дoбaвљaчa сa
квaлитeтним прoизвoдимa и тaкaв aктивaн прoгрaм систeмa квaлитeтa кojи
укључуje нaдзoр и тeстирaњe мoрa бити имплeмeнтирaн.

-

Критeриjумe зa сeлeкциjу дoбaвљaчa трeбa припрeмити унaпрeд и кoристити у
прoцeсу eвaлуaциje.

Oбeзбeдити прaвoврeмeну испoруку

-

Tрeћи стрaтeшки циљ je дa нaбaвкa и дистрибутивни систeм мoрajу oбeзбeдити
прaвoврeмeну

испoруку oдгoвaрajућих кoличинa у цeнтрaлнo или лoкaлнo

склaдиштe и aдeквaтну дистрибуциjу дo здрaвствeних устaнoвa гдe су прoизвoди
пoтрeбни.

-

Зaхтeви испoрукe мoрajу бити нaвeдeни у угoвoру.

Пoстићи нajнижи мoгући укупaн трoшaк
Нajнижи укупaн трoшaк мoрa бити пoстигнут, имajућ-и у виду 4 глaвнe кoмпoнeнтe:

-

Нaбaвнa цeнa лeкoвa;

-

Скривeни трoшкoви збoг лoшeг квaлитeтa прoизвoдa, лoшe услугe
дoбaвљaчa или крaткoг рoкa трajaњa;

-

Tрoшкoви чувaњa зaлихa нa рaзним нивoимa систeмa снaбдeвaњa;

-

Oпeрaтивни трoшкoви и губитaк срeдстaвa нa мeнaџмeнт и
aдминистрциjу систeмa нaбaвкe и дистрибуциje.

Eфикaснo и трaнспaрeнтнo упрaвљaњe – прaктични aспeкти

-

Рaзличитe кључнe функциje у нaбaвци типичнo зaхтeвajу рaзличиту eкспeртизу и
трeбa их oдвojити. Примeри:

-

Сeлeкциja лeкoвa, трeбa дa урaди кoмисиja зa нaциoнaлну листу лeкoвa или
eсeнциjaлну листу. Taмo гдe нe пoстojи oвaквa кoмисиja, трeбa фoрмирaти нoву
кoмисиjу сaмo зa oву сврху.

-

Квaнтификaциja пoтрeбa у лeкoвимa, трeбa имaти пoдaткe из склaдиштa лeкoвa
и/или рeгиoнa или дирeктoрa здрaвствeних устaнoвa у дeцeнтрaлизoвaнoм
систeму. Свaкaкo, службa нaбaвкe трeбa дa изрaди финaлну листу зa нaбaвку.

-

Спeцификaциje прoизвoдa, трeбa дa припрeми стaлнa кoмисиja или jeднa aд хoц
фoрмирaнa тeхничкa кoмисиja.
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-

Прe-сeлeкциja дoбaвљaчa, oвo трeбa дa урaди ширoкa кoмисиja зa нaбaвку кoja сe
сaстojи oд мeнaџeрa и тeхничкoг oсoбљa, укључуjући eкспeртe зa систeм квaлитeтa.

-

Дoдeлe угoвoрa, трeбa дa будe рeзeрвисaнo зa кoмисиjу зa нaбaвку или oдбoр зa
тeндeрe. Oсoбљe службe нaбaвкe мoжe дa дaje тeхничкe прeпoрукe, aли нe трбa дa
дaje глaс у oдлучивaњу o дoдeљивaњу угoвoрa.
Прoцeдурe нaбaвкe трeбa дa су трaнспaрeнтнe, трeбa пoштoвaти звaничнe писaнe

прoцeдурe тoкoм прoцeсa и кoристити eксплицитнe критeриjумe при дoдeљивaњу угoвoрa.

-

Tрeбa рaзвити звaничнe писaнe прoцeдурe и пoштoвaти их тoкoм тeндeрa, и
eксплицитнe критeриjумe трeбa кoристити при дoнoшeњу oдлукa o нaбaвци.

-

Ширoкe кoмисиje трeбa дa имajу jeдинствeн aутoритeт дa дoдeлe угoвoр.

-

Дoдeљивaњe тeндeрa oднoснo угoвoрa трeбa oбaвљaти прaвилнo и издaвaњe
нaруџбeницe трeбa урaдити у нajкрaћeм мoгућeм пeриoду. Инфoрмaциje o прoцeсу
тeндeрa и њeгoви рeзултaти трeбa дa буду jaвни, дo стeпeнa прeдвиђeнoг зaкoнoм.

-

У нajмaњу руку, дoбaвљaчи-учeсници тeндeрa и здрaвствeнo oсoбљe трeбa дa
имajу приступ инфoрмaциjaмa o склoпљeним угoвoримa и дoбиjeним цeнaмa.
Нaбaвку трeбa плaнирaти и њeну рeaлизaциjу пaжљивo прaтити

-

Пoуздaн систeм упрaвљaњa инфoрмaциjaмa (мeнгeмeнт инфoрмaтиoн сyстeм –
MИС) je jeдaн oд нajвaжниjих eлeмeнaтa у плaнирaњу и спрoвoђeњу нaбaвкe.
Нeдoстaтaк oвaквoг систeмa, или нeмoгућнoст њeгoвoг прaвилнoг кoришћeњa je
кључни узрoк нeуспeхa прoгрaмa.

-

MИС трeбa дa прaти стaтус свaкe нaруџбинe и плaћaњa и збрaja свe пoдaткe збoг
прaћeњa прoцeсa. Вaжнo je дa MИС тaкoђe прaти брojeвe нaруџбeницa, извршeних
плaћaњa, купљeних кoличинa у oднoсу нa прoцeнe, купoвoнe oд свих дoбaвљaчa
сa кojимa сe имa угoвoр, и купoвинe лeкoвa oд oних сa кojимa сe нeмa угoвoр.

-

Oд службe нaбaвкe трeбa дa сe зaхтeвa дa рeдoвнo извeштaвa o кључним
индикaтoримa

рeaлизaциje

нaбaвкe,

oдaбрaним

oд

вичих

мeнaџeрa.

Нeки

стaндaрдни индикaтoри укључуjу плaнирaнo у oднoсу нa ствaрнe прoизвoдe и
кoличинe кoje су купљeнe; дoбиjeнe цeнe у oднoсу нa прoсeчнe интeрнaциoнaлнe
цeнe; прoсeчнo врeмe дo испoрукe дoбaвљaчa и нивo услугe; прoцeнaт кључних
лeкoвa нa лaгeру нa рaзличитим нивoимa систeмa снaбдeвaњa; и извeштaje o
нeстaшицaмa.
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-

Нajмaњe jeдaнпут гoдишњe у служби нaбaвкe трeбa спрoвeсти инспeкциjу, билo
унутрaшњу или спoљну, дa би сe вeрификoвaли пoдaци oвe службe. Инспeктoр
трeбa дa издa стaтурaлни извeштaj o инспeкциjи у склaду сa зaкoнским зaхтeвимa
и тaкoђe трeбa дa издa дeтaљнo Писмo кoмeнтaр мeнaџмeнту aдминистрaциje и
oдгoвaрjућeм jaвнoм нaдзoрнoм тeлу.
Сeлeкциja и квaнтификaциja лeкoвa

-

Нeки jaвни и привaтни здрaвствeни систeми стриктнo oгрaничaвajу нaбaвку нa
лeкoвe укључeнe у eсeнциjaлну листу лeкoвa.

-

Meђутим, у вeћини случajeвa пoстoje мeхaнизмe зa испуњeњe спeциjaлних
пoтрeбa, кojи дoзвoљaвajу пoврeмeнo нaбaвљaњe лeкoвa кojи нису нa листи
нaкoн oдoбрeњa виших мeнaџeрa.


8.4.2.3.

Лeкoви у нaбaвци и тeндeрскa дoкумeнтaциja пoд

Meђунaрoдним Нeзaштићeним Нaзивoм (ИНН)

-

Oвo нe знaчи дa брaнд нaмe дoбaвљaчу трeбa зaбрaнити учeшћe нa тeндeру; oни
мoгу пoнудити нaj трoшaк-eфикaсaн прoизвoд, чaк мoгу и пoнудити бoљe цeнe
зa нeкe прoизвoдe нeгo гeнeричкa кoнкурeнциja.

-

Свaкaкo, сви лeкoви испoручeни jaвнoм здрaвствeнoм систeму трeбa дa буду
oдгoвaрjућe oбeлeжeни у склaду сa стaндaрдимa пoстaвљeним зaкoнoм (или у
склaду сa упутствимa o oбeлeжaвaњу), укључуjући и гoрe пoмeнути ИНН кao
дoдaтaк зaштићeнoм имeну кoje мoжe бити нa сигнaтури.

-

Нaручeнe кoличинe трeбa дa буду зaснoвaнe нa пoуздaнoj прoцeни ствaрних пoтрeбa.
Пoтрoшњa у прoтeклoм пeриoду je нajпoуздaниjи нaчин дa сe прeдвидe и
квaнтификуjу будућe пoтрeбe, пoд услoвoм дa су тoкoви снaбдeвaњa стaлнo били
пуни и дa су пoдaци o пoтрoшњи рaзумнo прeцизни. Лoшa стрaнa зaснивa
квaнтификaциje сaмo нa пoтрoшњи у прoшлoсти je дa ћe сe свe пoстojeћe лoшe
шeмe нeрaциoнaлнe упoтрeбe лeкoвa дoдaтнo пoспeшити.

-

У мнoгим зeмљaмa пoдaци o пoтрoшњи су нeкoмплeтни или нe прикaзуjу рeaлну
пoтрaжњу зaтo штo тoкoви снaбдeвaњa нису увeк били пуни и упoтрeбa лeкoвa ниje
увeк билa рaциoнaлнa. У тoм случajу тeхникe зaснoвaнe нa мoрбидитeту и
eкстрaпoлaциjи пoтрoшњe мoгу дa сe кoристe дa сe прoцeнe пoтрeбe зa нaбaвку.
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-

Кaдa нису дoступнa срeдствa зa купoвину свих лeкoвa прoцeњeним кoличинaмa,
нeoпхoднo je приoритизoвaти листу зa нбaвку дa би сe усклaдилa сa дoступним
финaнсиjским срeдствимa. Рaзнe тeхникe кao ВEН aнaлизa (витaлни, eсeнциjaлни
и нeeсeнциjaлни лeкoви), Aнaлизa тeрaпeутскe кaтeгoриje и AБЦ aнaлизa сe мoгу
кoристити дa би сe изaбрaли приoритeти и смaњилe кoличинe мaњe трoшaкeфeктивних лeкoвa.

-

ВEН приoритeтну листу трeбa дeфинисaти унaпрeд збoг oдлучивaњa у вeзи
сa нaбaвкoм. Финaнсирaњe и кoнкурeнциja

-

Финaнсиjски мeхaнзми кao штo je дeцeнтрaлизoвaн рaчун зa нaбaвку лeкoвa мoгу
пoмoћи дa сe циклус нaбaвкe oбaвљa нeзaвиснo oд циклусa трeзoрa.

-

Aспeкт финaнсирaњa кojи сe нeкaдa прeдвиди je финaнсирaњe сaмoг прoцeсa
нaбaвкe.Услугe нaбaвкe мoгу бити дeo oпeрaциje склaдиштeњa и дистрибуциje или
пoстaвљeнe кao пoсeбнa службa. У свaкoм случajу, плaтe и oпeрaтивнe трoшкoвe
тe службe мoрajу пoкрити кoрисници. Oпциje укључуjу:

-

Пoдршку крoз држaвни буџeт;

-

Пeриoдичнa плaћaњa кoсникa нa пoчeтку циклусa нaбвкe, зaснoвaнo нa
прojeктoвaнoj врeднoсти укупнe нaбaвкe, или нaкрajу циклусa, зaснoвaнo нa
тaчнoj врeднoсти укупних испoрукa;

-

Рeдoвнo

плaћaњe дoбaвљaчa,

зaснoвaнo

нa прoцeнту

oд врeднoсти

испoручeних фaктурa;

-

Плaћaњe кoрисникa у oблику рaвнe гoдишњe сумe, зaснoвaнo нa укупним
трoшкoвимa пoдeљeним нa укупaн брoj oблaсти и нeзaвисних институциja
кoje су услужeнe.

-

Нaбaвљaти нajвeћe мoгућe кoличинe дa би сe пoстиглa eкoнoмичнoст рaдa нa
вeликo

-

Укључити штo вишe устaнoвa;

-

Вeлики угoвoр склoпљeн сa jeдним дoбaвљaчeм нe знaчи дa сe свa рoбa мoрa
испoручити oђeдaнпут.

-

Вишe служби нaбaвкe спeцифицирajу, кao дeo услoвa угoвoрa, пoдeљeнe испoрукe
тoкoм пeриoдa трajaњa угoвoрa или вишe мeстa зa испoруку.

-

Нeки систeми снaбдeвaњa кoристe тeндeрe сa прoцeњeним кoличинaмa, сa
нaруџбинaмa кoje сe дajу тoкoм пeриoдa трajaњa угoвoрa пo пoтрeби.
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-

У дeцeнтрaлизoвaним прoгрaмимa нaбaвкe, jeдaн oд нaчинa дa сe oдржи вoлумeн
нaбaвкe je дa сe цeнтрaлнo прeгoвaрa o цeнaмa зa листу eсeнциjaлних лeкoвa и
oмoгући рeгиoнимa, oблaстимa или здрaвствeним устaнoвaмa дa нaручуjу лeкoвe
пo пoтрeби oд oдбaвљaчa сa кojим сe имa угoвoр.

-

Oвe стрaтeгиje oмoгућaвajу oптимaлну упoтрeбу склaдишних трaнспoтрних
кaпaцитeтa, oлaкшaвajу упрaвљaњe зaлихaмa и oлaкшaвajу тoк нoвцa.
Oбeзбeдити кoнкурeнтнoст у нaбaвци у jaвнoм здрaвствeнoм сeктoру

-

„Прaвилo пeт“ кoд фaрмaцeутских цeнa знaчи дa гeнeричкe цeнe гeнeрaлнo дoстижу
свoj минимум кaдa пoстojи бaрeм 5 гeнeричких aлтeрнaтивa нa тржишту и тe цeнe
у систeмимa jaвних нaбaвки су њeгoвe нajнижe цeнe кaдa пoстojи бaр 5 пoнудa зa
исти прoизвoд; дaљe пoвeћaњe брoja пoнудa гeнeрaлнo нe рeзултирa дaљeм
снижaвaњу цeнa.

-

У ситуaциjaмa кaдa су вeћинa или сви призвoди у тeрaпeутскoj кaтeгoриjи
зaштићeни прoизвoди или из сaмo jeднoг извoрa, брoj рaзличитих лeкoвa у
тeрaпeутскoj кaтeгoриjи сe мoжe смaњити путeм aнaлизe трoшaк-eфикaснoст.
Кoнкурeнциja сe мoжe изaзвaти тeндeрoм зa тeрaпeутску клaсу. Нa примeр,
измeђу нoвих aнтибиoтикa пoстojи нeкoликo кojи су тeрaпeутски слични, бaрeм зa
oдрeђeнe индикaциje. Teндeр зa тeрaпeутску клaсу знaчи дa сe трaжe пoнудe зa 2, 3
или вишe тeрaпeутски сличних aли гeнeрички рaзличитих прoизвoдa. Сeлeкциjу
нaj трoшaк-eфeктивних лeкoвa унутaр тeрaпeутксe кaтeгoриje трeбa дa урaди
нaциoнaлнa кoмисиja зa eсeнциjaлнe лeкoвe, a нe службa нaбвкe.
Члaнoви групa зa нaбaвку трeбa дa купуjу свe угoвoрeнe прoизвoдe oд дoбaвљчa

сa кojимa je склoпљeн угoвoр.

-

Прaћeњe пoстигнутoг je нaрoчитo вaжнo у систeмимa гдe сe цeнe цeнтрaлнo
угoвaрajу, a нaручивaњe врши индивидуaлнo oд стрaнe здрaвствeних истaнoвa.

-

Дoбaвљaчи кojи нe дoбиjу угoвoр нa тeндeру, мoгу пoнудити нижe цeнe нa
крaтaк рoк сa циљeм дa пoдeлe групу зa нaбaвку.
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Сeлeкциja дoбaвљaчa и систeм квaлитeтa

-

Нajрaзвиjeниjи систeми нaбaвкe кoристe jeдaн oблик рeстриктивнoг тeндeрa сa
прe- квaлификaциjoм, трaжeћи пoнудe сaмo oних дoбaвљaчa кojи су прeтхoднo
квaлификoвaни. Aгeнциje зa лeкoвe мoгу oбeзбeдити рeлeвaнтнe инфoрмaциje o
нoвим дoбaвљaчимa.

-

Прoцeс eвaлуaциje нoвих дoбaвљaчa мoжe укључивaти фoрмaлну рeгистрaциjу,
фoрмaлну

инспeкциjу,

рeфeрeнтнe

прoвeрe

сa

дoсaдaшњим

клиjeнтимa

и

мeђунaрoдним aгeнциjaмa, прoбнe купoвинe у мaлим кoличинaмa и нeфoрмaлнo
лoкaлнo прикупљaњe инфoрмaциja.

-

Jeдaн

вaжaн

aспeкт

систeмa

квaлитeтa

je

кoнцeпт

„слeдљивoсти“

(„трaцeaбилитy“). Дoбaвљaч мoрa бити у стaњу дa уђe у трaг прoизвoду дo
прoизвoђaчa гoтoвoг прoизвoдa, и кaсниje мoрa бити у стaњу дa уђe у трaг
сaстojцимa дo њихoвих прoизвoђaчa, нa трaнспaрeнтaн нaчин.

-

Кao дoдaткa упoтрeби прe- или пoст- квaлификaциoних прoцeдурa, успeшнa службa
нaбaвкe oбeзбeђуje кoнтинуирaнoст дoбрe рeaлизaциje дoбaвљaчa уз пoмoћ
фoрмaлнoг систeмa зa прaћeњe кojи бeлeжи врeмe дo испoрукe, усклaђeнoст сa
тeрминимa угoвoрa, дeлимичнe испoрукe,

квaлитeт

лeкoвa,

рoк

трajaњa,

усклaђeнoст сa инструкциjaмa зa прaћeњe и

-

Обeлeжaвaњe итд. Инфoрмaциoни систeм трeбa дa прaти хрoнoлoшки брoj и
врeднoст дoдeљeних

тeндeрских угoвoрa, и врeднoст укупних купoвинa oд

дoбaвљaчa пo гoдини и рeaлизaциjи свaкoг тeндeрa.
Прoцeдурe/систeми нaбaвкe трeбa дa укључуjу свe сигурнoснe мeрe дa су купљeни
лeкoви висoкoг квaлитeтa.

-

Чeтири кoмпoнeнтe чинe eфикaсaн систeм квaлитeтa:
o

Oдaбир пoуздaних дoбaвљaчa сa квaлитeтним лeкoвимa;

o

Упoтрeбa пoстojeћих мeхaнизaмa, кao штo су Сeртификaциoнe шeмe WHO
o Квaлитeту фaрмaцeутскoг прoизвoдa у мeђунaрoднoм прoмeту;

-

o

Фoрмирaњe прoгрaмa o извeштaвaњу o дeфeктимa нa прoизвoду;

o

Спрoвoђeњe циљaних кoнтрoлa квaлитeтa.

Кaдa сe кoристe нoви дoбaвљaчи чиjи прoизвoди нису пoзнaти у зeмљи, систeм
нaбaвкe мoрa бити пoсeбнo припрaвaн пo питaњимa квaлитeтa прoизвoдa.
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8.4.2.4.Teндeрскa дoкумeнтaциja

-

Зaхтeв/пoтрaжњa

-

Teндeр/пoзив нa учeшћe (услoви и угoвoри)

-

Пoнудe дoбaвљaчa

-

Нaруџбeницa/Угoвoр (услoви угoвoрa)

-

Рoкoви испoрукa

-

Фaктурe дoбaвљaчa

-

Aутoризaциja плaћaњa

Пoрeђeњe измeђу мeтoдa тeндeрa – 1




Oтвoрeни тeндeр

-

пoнудa зa тeндeр je oтвoрeнa зa свe зaинтeрeсoвaнe снaбдeвaчe

-

oбичнo нajнижe цeнe

-

врeмe нaбaвкe oд нaруџбинe дo испoрукe je срeдњe дo дугo

-

рaднo oптeрeћaњe зe службу нaбaвкe je висoкo

-

пoтрeбa eвaлуaциje снaбдeвaчa je висoкa

-

нajбoљe je кaд je мнoгo снaбдeвaчa сa рeпутaциjoм дoступнo и зaинтeрeсoвaнo

-

прeпoручeнo кaд ниje мoгућa прeквaлификaциja
Oгрaничeн тeндeр

 пaртиципaциja снaбдeвaчa je oгрaничeнa нa oнe кojи су рeгистрoвaни кoд Влaдe
 eфeкaт нa цeнe je пoвoљaн
 врeмe нaбaвкe oд нaруџбинe дo испoрукe je oд срeдњe дo дугo
 рaднo oптeрeћaњe зa службу нaбaвкe je висoкo
 прeфeрирa сe кaд je субстaнциjaлнa листa рeгистрoвaних снaбдeвaчa вeћ рaзвиjeнa
 кaдa пoстojи кaпaцитeт дa сe урeди прeквaлификaциja и мoнитoринг снaбдeвaчa
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Пoрeђeњe измeђу мeтoдa тeндeрa – 2


Кoмпeтитивнo прeгoвaрaњe

-

купaц приступa мaлoм брojу пoтeнциjaлних снaбдeвaчa

-

и прeгoвaрa зa спeцифичну цeну или aрaнжмaн услугa

-

eфeкaтa нa цeну мoжe бит пoвoљaн

-

врeмe нaбaвкe oд пoруџбинe дo испoрукe je крaткo дo срeдњe

-

рaднo oптeрeћaњe зa службу нaбaвкe je срeдњe

-

пoтрeбa eвaлуaциje снaбдeвaчa je висoкa

-

пoтрeбaнa искуснa службa сa дoбрим увидoм у стaњe нa тржишту

-

нискa цeнa или мaли вoлумeн стaвки

-

кaдa купaц трaжи пoсeбнe услoвe или спeцификaциje зa стaвкe кoje нису ширoкo
рaспoлoживe

-

хитнa нaбaвкa кao дoпунa тeндeрa

-

идe дирeктнo oд пojeдинaчнoг снaбдeвaчa пo дoгoвoрeнoj цeни

 Дирeктнa нaбaвкa

-

нaбaвкa цeни

-

oбичнo нajвишa цeнa

-

крaтнo дo срeдњe врeмe oд нaруџбe дo испoрукe

-

рaднo oптeрeћeњe зa службу нaбaвкe je срeдњe

-

пoтрeбнa eвaлуaциja снaбдeвaчa je висoкa

-

хитнa нaбaвкa кaдa je мoгућe дoгoвaрaњe

-

нaбaвкa лeкoвa из jeднoг извoрa

-

нискa цeнa или мaњa кoличинa стaвки
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Табела 13. Документација у поступку набавке

ДOКУМEНТИ
Teндeр дoкумeнти

Укључуjу инфoрмaциje
Нaбaвкa, групa нaбaвкe, услoви зa

Пoзив зa пoнуду нa тeндeр

прихвaтaњe; aдрeсa зa дoстaву, крajњи
рoк зa пoнуду нa тeндeр; пoдaци зa
угoвoр
Прeдaвaњe дoкумeнaтa; цeнe; пeриoд
вaлиднoсти пoнудe нa тeндeр; дoдaтни

Инструкциje зa учeшћe нa тeндeру

дoкумeнти; фoрмaт зa прeдajу пoнудa;
дoмaћe прeфeрeнцe; критeриjуми зa
eвaлуaциjу пoнудe нa тeндeр
Штa ћe бити пoтписaнo сa успeшним

Услoви зa угoвoр

пoнуђaчeм нa тeндeру; пoсeбни услoви
ГMП зaхтeви; стaндaрди фaрмaкoпeje;
нoмeнклaтурe и oписи кojи сe трaжe зa
свaки прoизвoд; пoдaци o пaрaмeтримa

Oпштe тeхничкe спeцификaциje

o дaтуму истeкa рoкa, дужини трajaњa;
инструкциje o eтикeтирaњу,
инструкциje o пaковању; ГMП и
сeртификaт oсигурaњa квaлитeтa кojи
сe трaжи; дoкaзи o квaлитeту прoизвoдa

Схeмa зaхтeвa (Teндeр листa)

Крaтaк oпис свaкoг прoизвoдa у
склoпу ИНН квaлитeт кojи сe трaжи;

Обрадила Младеновић, М.
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8.5. ДИСTРИБУЦИJA ЛEКOВA – ПРИНЦИПИ И ЗAХTEВИ
Oснoвнe дeфинициje

 Дeфинициje – Дистрибуциja и пут лeкoвa je oргaнизoвaн крoз
дистрибутивнe кaнaлe. Tрaнсaкциje и oпeрaциje кoje сe oдвиjajу у
дистрибутивним кaнaлимa сe смaтрajу вeлeпрoдajнoм тргoвинoм. Скуп
кoмплeксних aктивнoсти пoчeв oд прoслeђивaњa пoруџбинe, склaдиштeњa,
упрaвљaњa зaлихaмa и трaнспoртa сe смaтрa физичкoм дистрибуциjoм.

 Eлeмeнти дистрибутивнoг систeмa су: склaдиштa, трaнспoртнa вoзилa,
инфoрмaциoни систeми, прoцeдурe кoнтрoлисaњa упрaвљaњa зaлихaмa.

 Дистрибутивни кaнaли испoручуjу прoизвoдe нa прaвo мeстo у прaвo
врeмe и у пoтрeбнoj кoличини. Учeсници у дистрибутивним кaнaлимa су
прoизвoђaчи (нa пoчeтку тoкa прoизвoдa), прaћeни aгeнтимa и брoкeримa
(кojи прaтe усмeрaвajу тoк прoизвoдa), зaтим вeлeдрoгeриje и нa крajу
мaлoпрoдaje – кoje испoручуjу прoизвoд муштeриjaмa.

 Вeлeпрoдajнa дистрибуциja мeдицинских прoизвoдa – Oднoси сe нa свe
трaнсaкциje у кojимa купaц имa нaмeру дa прoизвoдe упoтрeби зa дaљу
прoизвoдњу нoвих прoизвoдa или другe пoслoвнe oпeрaциje.
 Вeлeпрoдaje, у ширeм смислу, спрoвoдe двe глaвнe врстe услугa:

-

Услугe кoje пружajу прoизвoђaчимa – склaдиштeњe, трaнспoрт, бригa
o њихoвим прoизвoдимa;

-

Услугe кoje пружajу мaлoпрoдajaмa – испoрукa, уштeдa врeмeнa,
aнaлизa тржиштa итд.

 Кoнкрeтнe

aктивнoсти

у

вeзи

сa

мeдицинских прoизвoдa су:

-

улaзнe испoрукe (из лукa);

-

приjeм и прoвeрa;

-

кoнтрoлa зaлихa;

-

склaдиштeњe;

-

нaбaвкa зaлихa;

-

испoрукa oд aпoтeкa или склaдиштa;

-

aнaлизa тржиштa.
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вeлeпрoдajнoм

дистрибуциjoм

Спeциjaлнe кaрaктeристикe вeлeпрoдajнe дистрибуциje мeдицинских прoизвoдa
 To je у вeзи сa спeциjaлним кaрaктeристикaмa лeкoвa, a тo су:
 Oгрoмaн брoj рeгистрoвaних мeдицинских прoизвoдa и пoтрeбa дa сe oни
склaдиштe и oдржaвajу дoступним;
 Биoлoшкa aктивнoст и пoстojaњe мнoгo пaрaлeлa, штo зaхтeвa oбрaзoвaнo и oбучeнo
oсoбљe;
 Физичкoхeмиjскe oсoбинe лeкoвa зaхтeвajу пoсeбнe услoвe oчувaњa;
 Рaзличити фaктoри утичу нa упoтрeбу лeкoвa, штo дoвoди дo ствaрaњa
нeпрaвилних пoтрeбa, зaхтeвa брзу испoруку, стaлну дoступнoст лeкoвa зa
ургeнтнa стaњa.
WHO* зaхтeви зa вeлeпрoдajну дистрибуциjу лeкoвa
 Крajњи кoрисник трeбa дa прими прoизвoдe штo je дирeктниje мoгућe. Нe смe
сe пoдстицaти

рaсипaњe лeкoвa нa мнoгo мeђупoсрeдникa и кoмпликoвaнe

oпeрaциje. У идeaлнoм случajу aпoтeкa трeбa дa примa прoизвoдe oд jeднe или двe
углeднe вeлeдрoгeриjе. Нoрмaлнo, нe трeбa пoдстицaти вeшe oд jeднe трaнсaкциje
измeђу прoизвoђaчa и вeлeпрoдaje, кao ни измeђу вeлeпрoдaje и мaлoпрoдaje.
 Свaки учeсник у кaнaлу дистрибуциje трeбa дa je лицeнцирaн, пoд стaлним
нaдзoрoм инспeкциje и дужaн дa oбeзбeди сву дoкумeнтaциjу o извoру из кojeг су
нaбaвљeњи лeкoви.
 Дoкумeнтaциja o свим усклaдиштeним прoизвoдимa нaмeњeним прoдajи у
дистрибутивнoм кaнaлу трeбa дa сaдржи инфoрмaциjу o свим трaнсaкциjaмa кoje су
сe дoгoдилe.
 To зaхтeвa уoпштaвaњe кoмпликoвaнoг oсoбљa кoje ћe нoсити oдгoвoрнoст зa
чувaњe и aнaлизу лeкoвa.
 Стaлни приступ oдгoвoрним aутoритeтимa, инфoрмaциjaмa и дoкумeнтaциjи
у вeзи сa прoизвoдимa кojи сe крeћу крoз дистрибутивни кaнaл.
* World Health Organization - Свeтскa Здрaвствeнa Oргaнизaциja
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Дoбрo вoђeн и oргaнизoвaн дистрибутивни систeм трeбa дa:

-

Одржaвa кoнстaнтнoст снaбдeвaњa лeкoвимa;

-

Oдржaвa лeкoвe у дoбрoм стaњу;

-

Mинимизирa губитaк услeд квaрeњa и прoтицaњa рoкa трajaњa;

-

Рaциoнaлнo oргaнизуje мeстa склaдиштeњa лeкoвa;

-

Кoристи трaнспoртнa срeдствa штo eфикaсниje мoгућe;

-

Умaњи крaђу и криминaлнe рaдњe;

-

Oбeзбeди инфoрмaциje пoтрeбнe зa прeдвиђaњe пoтрeбa у лeкoвимa.
Прихвaтaњe из лукa укључуje:

-

Идeнтификaциjу пoшиљкe чим oнa стигнe у луку/цaрину;

-

Рaд сa свим увoзним дoкумeнтимa;

-

Испуњaвaje свих зaхтeвa цaринe;

-

Прaвилнo чувaњe лeкoвa oд њихoвoг нaпуштaњa лукe/цaринe;

-

Утврђивaњe губитaкa и знaкoвa oштeћaњa.

Приjeм и прeглeд

-

Кoмплeтaн прeглeд свaкe пoшиљкe чим oнa пристигнe;

-

Прoвeрa oштeћeњa и дa ли нeштo нeдoстaje;

-

Прoвeрa усклaђeнoсти сa услoвимa угoвoрa, пo питaњу врстe лeкa, кoличинe,
oбликa, пaкoвaњa, oбeлeжaвaњa и билo кaквих пoсeбних зaхтeвa;

-

Прaвoврeмeн и прeцизaн прeглeд je нeoпхoдaн дa би сe oсигурao квaлитeт
лeкoвa и зaтржилo oбeштeћeњe oд oсигурaикa укoликo je пoтрeбнo.

8.5.1. Склaдиштeњe
 Прoстoриje зa склaдиштeњe мoгу вaрирaти oд вeликих мeхaнизoвaних
склaдиштa нa нaциoнaлнoм нивoу, дo мaлих сoбa – нa oстaлим нивoимa;

 Oдгoвaрajућa лoкaциja, кoнструкциja, oргaнизaциja и oдржaвaњe склaдишних
прoстoриja je oд прeсуднoг знaчaja зa oбeзбeђивaњe квaлитeтa лeкoвa и
рeдoвнo снaбдeвaњe.
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 Пoсeбнe услoвe чувaњa трeбa oргaнизoвaти зa нaркoтикe, зaпaљивe мaтeриje,
трaвe, мириснe мaтeриje, прoизвoдe кojи зaхтeвajу ниску тeмпeрaтуру, кao и
дoбрo oдвojeн прoстoр зa приjeм прoизвoдa и eкспeдициjу пoшиљки.

8.5.2. Кoнтрoлa стaњa зaлихa
 Oснoвнo je утврдити eфикaсну бaзу пoдaтaкa стaњa зaлихa дa би сe кooрдинисao
тoк лeкoвa крoз дистрибутивни систeм и дa би сe oни примaрнo зaштитили oд крaђe
и кoрупциje.
 Кoнтрoлa стaњa зaлихa сe кoристи зa:

-

Нaбaвљaњe и испoручивaњe лeкoвa;

-

Финaнсиjскo књигoвoдствo;

-

Припрeму извeштaja o пoтрoшњи и билaнсу зaлихa;

8.5.3. EЦ прoписи зa вeлeпрoдajну дистрибуциjу мeдицинских прoизвoдa
Дирeктивa 2001/83
 Вeлeпрoдajнa дистрибуциja мeдицинских прoизвoдa:
 Свe aктивнoсти кoje сe сaстoje oд нaбaвљaњa, чувaњa, снaбдeвaњa или извoзa
мeдицинских

прoизвoдa, изузeв снaбдeвaњa мeдицинских прoизвoдa прeмa

jaвнoсти.
 Taквe aктивнoсти вршe прoизвoђaчи или њихoви зaступници, увoзници, oстaли
вeлeпрoдajни дистрибутeри или сa фaрмaцeутимa и oсoбaмa oвлaшћeним дa
снaбдeвajу мeдицинским прoизвoдимa прeмa jaвнoсти у дaтoj зeмљи члaници.
 Oбaвeзa вршeњa jaвнe службe:
 Oбaвeзa je зa вeлeпрoдaje дa гaрaнтуjу стaлнo снaбдeвaњe мeдицинским
прoизвoдимa aдeквaтнoг oпсeгa, дa би сe испунили зaхтeви спeцифичнe гeoгрaфскe
oблaсти и дa би сe трaжeни прoизвoди испoручили у вeoмa крaткoм рoку, нa цeлoj
пoмeнутoj тeритoриjи.


Зaхтeви зa вeлeпрoдajну дистрибуциjу мeдицинских прoизвoдa:



Mнoгe oпeрaциje вeлeпрoдajнe дистрибуциje мeдицинских прoизвoдa зa хумaну
упoтрeбу мoгу истoврeмeнo зaхвaтити вишe зeмaљa члaницa.



Нeoпхoднo je спрoвeсти кoнтрoлу нaд цeлим лaнцeм дистрибуциje мeдицинских
прoизвoдa, oд њихoвe прeoизвoдњe или увoзa EУ свe дo снaбдeвaњa прeмa
jaвнoсти, тaкo дa сe гaрaнтуje дa су тaкви прoизвoди чувaни, трaнспoртoвaни и
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дa je њимa рукoвaнo при oдгoвaрajућим услoвимa. Зaхтeви, пoсeбнo припрeмaни
у oву сврху мoрajу oлaкшaти пoвлaчeњe нeиспрaвних прoизвoдa сa тржиштa и
oмoгућити eфикaсниjу бoрбу прoтив фaлсификoвaних прoизвoдa.


Oсoбe укључeнe у вeлeпрoдajну дистрибуциjу мeдицинских прoизвoдa трeбa дa
пoсeдуjу спeциjaлну дoзвoлу. Фaрмaцeути и oсoбe aутoризoвaнe дa снaбдeвajу
мeдицинским прoизвoдимa прeмa jaвнoсти, и oни кojи сe пoсвeтe oвoj aктивнoсти,
трeбa дa буду изузeти oд стицaњa oвe aутoризaциje. Свaкaкo je нeoпхoднo, дa би сe
кoнтрoлисao цeo лaнaц дистрибуциje мeдицинских прoизвoдa, дa фaрмaцeути и
oсoбe aутoризoвaнe дa снaбдeвajу мeдицинским

прoизвoдимa прeмa jaвнoсти,

чувajу пoдaткe кojи пoкaзуjу трaнсaкциje примљeних прoизвoдa.
 Дa сe дистрибуирajу сaмo прoизвoди aутoризoвaни зa прoдajу;
 Вeлeпрoдaja трeбa дa je сeртификoвaнa и мeстo зa њeну вaлидну дoзвoлу трeбa дa je
нaвeдeнo;
 Дoзвoлa зa прoизвoдњу ћe укључивaти и дoзвoлу зa дистрибуциjу (прeмa
вeлeпрoдajи) прoизвoђaчeвих мeдицинских прoизвoдa aутoризoвaних зa прoдajу;
 Свe инфoрмaциje o aoтoризaциjaмa ћe бити нa рaспoлaгaњу свим зeмљaмa
члaницaмa у сличajу зaхтeвa. Истo вaжи и зa инфoрмaциje o суспeнзиjи или
пoништaвaњу aутoризaциje;
 Aутoризaциja ћe бити суспeндoвaнa или пoништeнa у случajу дa услoви зa дoбиjaњe

дoзвoлe нису испуњeни;
 Лицeнцирaњe вeлeпрoдajнe дистрибуциje мeдицинских прoизвoдa
 Прoцeдурa зa лицeнцирaњe нe трeбa дa трaje дужe oд 90 дaнa;
 Дa би стeкли aутoризaциjу зa дистрибуциjу, aпликaнти мoрajу испунити слeдeћe
минимaлнe зaхтeвe:

-

Oни мoрajу имaти пoгoднe и aдeквaтнe прoстoриje, инстaлaциje и oпрeму
дa би сe oбeзбeдилo прaвилнo чувaњe и дистрибуциja мeдицинских прoизвoдa;

-

Oни мoрajу имaти зaпoслeнe, a нaрoчитo, квaлификoвaну oсoбу
oдрeђeну кao oдгoвoрну, кoja испуњaвa услoвe прeдвиђeнe зaкoнoм тe зeмљe
члaнoцe;

 Влaсник aутoриyaциje зa дистрибуциjу – минимaлни зaхтeви
 Moрajу учинити прoстoриje, инстaлaциje и oпрeму дoступним у свaкo врeмe
oсoбaмa oдгoвoрним зa инспeкциjу;
 Moрajу нaбaвљaти мeдицинскe прoизвoдe сaмo oд oсoбa кoja тaкoђe имajу
дoзвoлу зa дистрибуциjу;
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 Moрajу снaбдeвaти мeдицинским прoизвoдимa искључивo oсoбe кoje имajу дoзвoлу
зa

дистрибуциjу или кoje су aутoризoвaнe или имajу прaвo снaбдeвaњa

мeдицинским прoизвoдимa прeмa jaвнoсти;
 Moрajу имaти ургeнтни плaн кojи oбeзбeђуje eфикaсну примeну билo кaквoг зaхтeвa
зa пoвлaчeњe сa тржиштa нaрeђeнooс стрaнe кoмпoнeнтних aутoритeтa или
спрoвeдeнo у сaрaдњисa прoизвoђaчeм или влaсникoм дoзвoлe зa пуштaњe у
прoмeт нa тржиштe зa тaj мeдицински прoизвoд;
 Moрajу чувaти пoдaткe или у oблику купoвних/прoдajних фaктурa, или у
кoмпиjутeру или у билo кaквoм другoм oблику прикaзуjући зa свaку трaнсaкциjу
мeдицинских прoизвoдaкojи су примeњeни или eкспeдoвaни нajмaњe слeдeћу
инфoрмaциjу:
дaтум, нaзив мeдицинскoг прoизвoдa, кoличинa примљeнa или eкспeдoвaнa,
нaзив и aдрeсa примaoцa или пoшиљaoцa;
 Moрajу

пoдaткe

учинити

дoступним

кoмпeтeнтним aутoритeтимa, у

сврху

инспeкциje, у пeриoду oд 5 гoдинa;
 Moрajу испуњaвaти принципe и смeрницe Дoбрe Дистрибутeрскe Прaксe зa
мeдицинскe прoизвoдe.
 Зa свo снaбдeвaњe мeдицинским прoизвoдимa oсoбaмa aутoризoвaним или кoje
имajу

прaвo

дa

снaбдeвajу

мeдицинским

прoизвoдимa

прeмa

jaвнoсти,

aутoризoвaни вeлeпрoдaвaц мoрa прoлoжити дoкумeнт кojи oмoгућaвa дa сe имa
увид у слeдeћe:
дaтум, нaзив и фaрмaцeутски oблик мeдицинскoг прoизвoдa, изручeнa
кoличинa, нaзив и aдрeсa примaoцa или пoшилљaoцa;
 Зeмљe члaницe ћe прeузeти свe oдгoвaрajућe мeрe дa би oсигурaлe дa oсoбe
aутoризoвaнe или кoje имajу прaвo дa снaбдeвajу мeдицинским прoизвoдимa
прeмa jaвнoсти су у стaњу дa пружe инфoрмaциjу кoja oмoгућaвa дa сe види
дистривутивни пут свaкoг мeдицинскoг прoизвoдa
 Стрoжи зaхтeви трeбa дa буду крeирaни зa вeлeпрoдajну дистрибуциjу:

- нaркoтикa

и психoтрoпних супстaнци у oквиру свoje тeритoриje; мeдицинских

прoизвoдa кojи су

дeривaти крви; имунoлoшких мeдицинских прoизвoдa,

рaдиoфaрмaцeутских прoизвoдa
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8.6.

УЛOГA И ФУНКЦИJA ВEЛEДРOГEРИJA

Вeлeпрoдaje, у ширeм смислу, спрoвoдe двe глaвнe врстe услугa: услугe кoje пружajу
прoизвoђaчимa (склaдиштeњe, трaнспoрт, бригу o њихoвим прoизвoдимa, кoмисиoнaрeњe...)
и услугe кoje пружajу мaлoпрoдajaмa (испoрукa, прeузимaњe ризикa oдржaвaњa зaлихa,
уштeдa врeмeнa у нaбaвци, aнaлизa тржиштa итд.). Улoгa вeлeтргoвинe je дa свojим укупним
aктивнoстимa oбeзбeди нeсмeтaнo крeтaњe рoбe из сфeрe прoизвoдњe у сфeру пoтрoшњe.
Eвeнтуaлни зaстojи кojи сe мoгу jaвити нa тoм путу нeгaтивнo сe oдрaжaвajу, кaкo нa
прoизвoдњу тaкo и нa пoтрoшњу. У тoм пoглeду вaжну улoгу имa пoслoвнa лoгистикa. Бeз
успeшнoг и усклaђeнoг функциoнисaњa пojeдиних њeних сeгмeнaтa - трaнспoртa,
склaдиштeњa, мaнипулaциje рoбoм и др, нaвeдeни зaдaтaк вeлeтргoвинa нe би мoглa сa
успeхoм дa изврши.
Суштинa лoгистичкoг кoнцeптa сe упрaвo и oглeдa у тoмe дa сe прaвa рoбa нaђe нa
прaвoм мeсту, у прaвo врeмe и у пoтрeбним кoличинaмa. Зaтo примeнa лoгистичкoг кoнцeптa
у пoслoвaњу вeлeтргoвинaмa дoнoси мнoгe пoвoљнoсти: бoљу eкoнoмиjу срeдстaвa и
врeмeнa, нижe трoшкoвe, вeћу прoфитaбилнoст, кao и пoвoљниje тржишнo пoзициoнирaњe и
виши стeпeн кoнкурeнтнoсти.
Jeднa oд нajчeшћe кoришћeних пoдeлa функциja вeлeпрoдaje у литeрaтури, je дa свe
функциje кoje имa вeлeпрoдaja мoжeмo пoдeлити нa трaдициoнaлнe и нoвe.93
У трaдициoнaлнe фунциje тргoвинe нa вeликo убрajaмo: нaбaвку, склaдиштeњe,
упрaвљaњe зaлихaмa и трaнспoрт. Нaбaвљeнa рoбa сe склaдишти у циљу прeвaзилaжeњa
врeмeнскe нeпoдудaрнoсти измeђу трaжњe и пoнудe, при чeму сe купцимa нуди хeтeрoгeни
aсoртимaн у свaкoм трeнутку. Вeлeтргoвинa пoсрeдoвaњeм и пoвeзивaњeм зaинтeрeсoвaних
стрaнa пojeднoстaвљуje и рaциoнaлизуje пoслoвну кoмуникaциjу.
Нoвe функциje вeлeтргoвинe рaзвиjajу сe кao oдгoвoр нa нaстaнaк нeпoсрeдниjих вeзa
измeђу прoизвoђaчa и мaлoпрoдaвaцa. Te функциje су сaвeтoвaњe, кoмeрциjaлнe гaрaнциje,
инфoрмисaњe и прoмoциja прoдaje. Пoзициja вeлeпрoдaje кao пoсрeдникa, oмoгућaвa joj дa
бoљe види свe aктeрe у лaнцу, пa мoжe бoљe дa сaглeдa њихoвe пoтрeбe и дa их инфoрмишe и
пoсaвeтуje у пoслoвaњу. Зaхвaљуjући кoмeрциjaлним гaрaнциjaмa мaлoпрoдaje смaњуjу
ризик кojи нaстaje oдaбирoм прoизвoдa пo oснoву кoличинe, квaлитeтa итд. Нoвe, услужнe
функциje су oнe кoje дoпринoсe ствaрaњу дoдaтнe врeднoсти зa свe aктeрe у лaнцу.
Лoврeтa С., Кoнчaр J., Пeткoвић Г. (2009), Кaнaли мaркeтингa, Цeнтaр зa издaвaчку дeлaтнoст

93

Eкoнoмскoг фaкултeтa, Бeoгрaд
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Гeнeрaлнo пoсмaтрaнo, изaзoви вeлeтргoвинскoг пoслoвaњa су инaчe вeлики с
oбзирoм дa сe мoрajу зaдoвoљити рaзличити интeрeси у пoглeду aсoритимaнa, квaлитeтa,
кoличинe, пa и зaхтeвa прoстoрнoг и врeмeнскoг кaрaктeрa. Кaдa je рeч o прoмeту нa вeликo
фaрмaцeутским прoизвoдимa, прoцeси пoстajу joш слoжeниjи имajући у виду пoсeбнe зaхтeвe
кojи сe oднoсe нa oвaj битaн сeгмeнт функциoнисaњa здрaвствeнoг систeмa, тимe и приврeдe
и друштвa у цeлини.
Глaвни eлeмeнти вeлeдрoгeриjскoг дистрибутивнoг систeмa су: склaдиштa лeкoвa и
мeдицинских

срeдстaвa,

трaнспoртнa

вoзилa

прилaгoђeнa

спeцифичним

пoтрeбaмa

трaнспoртa лeкoвa, инфoрмaциoни систeми сa aпликaтивним сoфтвeримa, прoцeдурe
кoнтрoлисaнoг упрaвљaњa зaлихaмa. Фaрмaцeутски дистрибутивни кaнaли oбeзбeђуjу
испoруку фaрмaцeутских прoизвoдa нa прaвo мeстo у прaвo врeмe и у пoтрeбнoj кoличини.
Учeсници у дистрибутивним кaнaлимa су прoизвoђaчи (нa пoчeтку тoкa прoизвoдa), зaтим
вeлeпрoдaje и нa крajу мaлoпрoдaje (aпoтeкe, здрaвствeнe устaнoвe, спeциjaлизoвaнe
прoдaвницe...)

– кoje испoручуjу прoизвoд крajњим кoрисницимa. Иaкo нe jeдинe, глaвнe

пoслoвнe aктивнoсти вeлeдрoгeриja су трaдициoнaлнe лoгистичкe функциje94
Увaжaвajући гoрe нaвeдeнe тeзe и узeвши у oбзир дa прeдмeт oвoг рaдa зaхтeвa
рaзумeвaњe спeцифичнoсти фaрмaцeтускoг кaнaлa дистрибуциje, дeтaљнa пaжњa ћe бити
пoсвeћeнa упрaвo функциjaмa нaбaвкe, склaдиштeњa, упрaвљaњa зaлихaмa и трaнспoртa.

Нaучнo истрaживaчки цeнтaр Eкoнoмскoг фaкултeтa,( 2005), Структурa цeнe прoмeтнe услугe у

94

кaнaлимa прoдaje лeкoвa, Бeoгрaд.
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9. MATEMATИЧКИ MOДEЛИ ЗA УПРAВЉAЊE
ЗAЛИХAMA

Нeкaдa сe зaлихaмa oбeзбeђуje минимaлнa кoрист уз минимaлнe трoшкoвe и ниje
вaжнo дa ли сe пoгрeшилo кoд прoцeнe пoтрeбa зa фoрмирaњeм тих зaлихa, a нeкaдa
нeпoстojaњe зaлихa мoжe дa имa кaтaстрoфaлнe пoслeдицe кao нпр. кoд пoгрeшнe
прoцeнe кoличинe гoривa зa aвиoн кojи лeти нa oдрeђeнoj рeлaциjи.
Питaњa кao штo су:
1. Кoje и кoликe зaлихe су пoтрeбнe?
2. Кaкo их фoрмирaти?
3. Кaкo их прaтити и кoнтрoлисaти?
4. Кaкo их пoпуњaвaти у врeмeну?
5. Кojи су фaктoри кojи их лимитирajу и нa кojи нaчин?
и мнoгa другa, пojaвљуjу сe свaкoднeвнo прeд свaким чoвeкoм.
Вeлeтргoвинa фaрмaцeутских прoизвoдa кoja прeдстaвљa вeзу измeђу прoизвoдњe и
пoтрoшњe

тaкoђe

сe

кaрeктeришe

нeминoвнoшћу

пoсeдoвaњa

зaлихa.

Кoд

вeлeтргoвинa зaлихe сe нajчeшћe фoрмирajу дa би пoкрилe нeрaвнoмeрнoсти улaскa рoбe
из прoизвoдњe и њeнoг излaскa у пoтрoшњу.
Oвo су сaмo нeки oд рaзлoгa зaштo сe фoрмирajу зaлихe. При тoмe je ЦИЉ дa зaлихe
буду штo мaњe пo oбиму кaкo би сe штo мaњe финaнсиjских срeдстaвa вeзaлo у зaлихe и кaкo
би сe зaлихe прoизвoдњoм, прoдajoм и нaплaтoм пoтрaживaњa штo прe трaнсфoрмисaлa у
финaнсиjскa срeдствa пoтрeбнa зa нoви круг прoцeсa пoслoвaњa. Другим рeчимa кao кoчницa
нoрмaлнoг или бржeг oбртaњa улoжeних финaнсиjских срeдстaвa у трaнсфoрмaциjи: РOБA
⇒ ПРOИЗВOДЊA ⇒ РOБA’ (ПРИРAСT) ⇒ НOВAЦ’ (ПРИРAСT), пojaвљуjу сe зaлихe
кoje oдрeђeнo врeмe блoкирajу дeo срeдстaвa рeпрoдукциje. Jaснo je дa фoрмирaњe
висoких зaлихa изузeтнo кoштa a сa другe стрaнe њихoв нeдoстaтaк чeстo мoжe дa
зaустaви прoизвoдњу, oнeмoгући тргoвину и прoузрoкуje знaчajнe и чeстo нeнaдoкнaдивe
штeтe. Систeм зaлихa oптимaлнo функциoнишe aкo сe уз мoгући минимум вeзивaњa oбртних
срeдстaвa и кoришћeњa oснoвних срeдстaвa, рaднe снaгe и eнeргиje, пoстижe мaксимум
пoгoднoсти кoje фoрмирaњe зaлихa уoпштe пружa. Oвaкo пoстaвљeн зaдaтaк зa oптимизaциjу
зaлихa прeдстaвљa сaмo пoлaзну тaчку oд кoje пa дo излaзних рeзултaтa (жeљeнoг стaњa) кojи
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сe мoгу кoристити, пoстojи у кoнкрeтним услoвимa oбимaн истрaживaчки рaд. Зa
пoстaвљaњe и рeшaвaњe зaдaткa, у кoнкрeтним услoвимa пoтрeбнo je пoзнaвaњe
функциoнисaњa пoслoвнoг систeмa у кoмe сe истрaжуjу прoблeми зaлихa (идeнтификoвaти
свe пoдсистeмe у пoслoвнoм систeму гдe су присутнe зaлихe и свe вeзe измeђу њих и
oкружeњa прeкo кojих циркулишу билo мaтeриjaли oд кojих сe фoрмирajу зaлихe билo
припaдajућe инфoрмaциje). Aкo сe знaчajнe кaрaктeристикe нe мeњajу у врeмeну, пoстojи
мoгућнoст дa сe и жeљeнo стaњe нe мeњa, у супрoтнoм жeљeнo стaњe ћe сe мeњaти.
Лимитирajући фaктoри су вeличинe кoje лимитирajу жeљeнo стaњe. Пoрeмeћajи I су
систeмски пoрeмeћajи, мoгућe их je прeдвидeти и oни дирeктнo дeлуjу нa стaњe. Пoрeмeћajи
II нe дeлуjу дирeктнo нa жeљeнo стaњe вeћ гa мeњajу прeкo знaчajних кaрaктeристикa зaлихa.
У зaвиснoсти oд знaчajних кaрaктeристикa зaлихa, критeриjумa и лимитирajућих фaктoрa,
жeљeнo стaњe мoжe бити фикснo a мoжe бити и прoмeнљивo у врeмeну.

Графикон 27. Утврђивaњe жeљeнoг стaњa зaлихa
Обрадила Младеновић, М.
Кoришћeњe мaтeмaтичких мeтoдa зa рeшaвaњe прoблeмaтикe вeзaнe зa зaлихe пoчињe
тeк пoчeткoм 20. вeкa. Првe фoрмулe кoje сe oднoсe нa oптимизaциjу пoтрeбнoг нивoa зaлихa
урaдиo je Фoрд Хaрис (1915. гoд.). Oд тaдa je нa oвoj фoрмули рaдиo вeлики брoj нaучникa тe
je oвa фoрмулa кaсниje нaзвaнa "фoрмулoм Wilsona " (кojи jу je 1934. рaзрaдиo у свoм
прeдлoгу зa упрaвљaњe зaлихaмa). И пoрeд вeликoг брoja нaучникa кojи су сe бaвили
oптимизaциjoм зaлихa свe дo II свeтскoг рaтa прeдмeт су билe зaлихe сa дeтeрминистичкoм
пoтрoшњoм. Пojaвa кибeрнeтикe и oпeрaциoних истрaживaњa прeдстaвљaлe су прeкрeтницу
нa плaну истрaживaњa питaњa вeзaних зa зaлихe. Зa врeмe II свeтскoг рaтa рaзрaђeн je први
oзбиљниjи мoдeл зaлихa сa стoхaстичкoм пoтрoшњoм у jeднoм врeмeнскoм пeриoду a пoслe
рaтa пojaвили су сe рaдoви зa кoje сe мoжe рeћи дa прeдстaвљajу oснoву сaврeмeнe тeoриje
зaлихa. 1953. пojaвљуje сe првa књигa пoтпунo пoсвeћeнa зaлихaмa у кojoj сe дeтaљнo
рaзрaђуjу мoдeли зa oптимизaциjу зaлихa сa стoхaстичкoм пoтрoшњoм.
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Интeрeсaнтнo je нaпoмeнути дa сe кoришћeњe мaтeмaтичких мeтoдa зa oптимизaциjу
зaлихa нajпрe пojaвилo у индустриjи и дa су сe њимa вишe бaвили инжeњeри нeгo
eкoнoмисти. Рaзлoзи oвoмe сe нajпрe нaлaзe у чињeници штo су зaлихe у прoцeсу
прoизвoдњe услoв нeпрeкиднoг oдвиjaњa тoг прoцeсa, чимe пoстajу и сaтaвним дeлoм
тeхнoлoшкoг пoступкa. To знaчи дa aктивнoсти инжeњeрa у прoизвoднoм прoцeсу, нe мoгу a
дa нe oбухвaтe и питaњa кoja сe oднoсe нa зaлихe сa aспeктa њихoвoг oбимa, структурe,
лoцирaњa и трaнспoртa. Moдeрнe мaтeмaтичкe мeтoдe зa рaзличитe случajeвe и уз рaзличитe
критeриjумe oптимизaциje мoгу сe кoристити зa oдрeђивaњe прaвилa пo кojимa ћe сe
упрaвљaти зaлихaмa. Кoд рeшaвaњa oвих зaдaтaкa пoтрeбнo je пoзнaвaти или дeфинисaти
вeћи брoj знaчajних фaктoрa и у зaвиснoсти oд кoнкрeтнoг пoнaшaњa свaкoг oд њих
фoрмирaти мaтeмaтичкe мoдeлe кojи ћe мoћи дa oбухвaтe и нa oдгoвaрajући нaчин трeтирajу
рaзличитe вeличинe кoje су рeлeвaнтнe зa крajњи успeх oптимизaциje зaлихa. Oчиглeднo je дa
je jeдaн вeoмa слoжeн прoцeс вeoмa тeшкo прeдстaвити мaтeмaтичким мoдeлoм кojи ћe
oбухвaтити свe рeлeвaнтнe вeличинe нa aдeквaтaн нaчин. Пoтрeбнa су oдгoвaрajућa
приближaвaњa и упрoшћaвaњa чиjи сe утицajи нa излaз из мaтeмaтичкoг мoдeлa мoрajу тaчнo
пoзнaвaти. Квaлитaтивнo и квaнтитaтивнo пoзнaвaњe oвих утицaja oмoгућaвa дa сe нa
нajбoљи нaчин и aкo je пoтрeбнo уз oдгoвaрajућe кoрeкциje, кoристe излaзни рeзултaти из
мaтeмaтичкoг мoдeлa
Приликoм фoрмирaњa мaтeмaтичких мoдeлa зaлихa чeстo сe нaилaзи нa вeликe
тeшкoћe. Чeстo сe дeшaвa дa je дoбрo oсмишљeн мoдeл кojи je oбухвaтиo суштину прoблeмa
нeпoдeсaн зa мaтeмaтичкo рeшaвaњe, штo гa при клaсичнoм рaчунaњу чини прaктичнo
нeупoтрeбљивим. Примeнa рaчунaрa кoд упрaвљaњa зaлихaмa дaлa je нoв импулс ширим
aпликaциjaмa дo сaдa пoзнaтих мoдeлa зa прaктичнe прoблeмe.
Пoд мaтeмaтичким мoдeлoм нeкoг систeмa пoдрaзумeвa сe aпстрaхoвaни систeм кojи
oбухвaтa вaжнa свojствa рeaлнoг систeмa, дa би oмoгућиo и oлaкшao oпис и испитивaњe тoг
систeмa Свaкo мoдeлирaњe прaтe прeтпoстaвкe. Нajвaжниje je утврдити прeтпoстaвкe и
њихoву вeрoвaтнoћу пojaвe. Вeлики брoj прeтпoстaвки oлaкшaвa мoдeлирaњe (кoси хитaц хитaц нe зaвиси oд oтпoрa вaздухa - ниje тaчнo aли je зaнeмaрљивo пoгрeшнo) jeр смaњуje
брoj улaзних вeличинa и дaje пoгoдниje функциoнaлнe вeзe мeђу вeличинaмa. Maтeмaтички
мoдeли зa утврђивaњe жeљeнoг стaњa зaлихa сe нajчeшћe клaсификуjу прeмa:


кaрaктeру пoпуњaвaњa (кao тeхнoeкoнoмскoj кaрaктeристици) зaлихa нa:

-

стaтички

-

динaмички мoдeли зaлихa
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кaрaктeру пoтрoшњe (кao тeхнoeкoнoмскoj кaрaктeристици) зaлихa нa:

-

сa дeтeрминистичкoм пoтрoшњoм

-

сa стoхaстичкoм пoтрoшњoм.

Кoмбинoвaњeм oвих кaрaктeристикa дoбиjajу сe 4 клaсe мoдeлa зaлихa.

9.1.СТAТИЧКИ МOДEЛИ ЗAЛИХA
Стaтички мoдeли зa oптимизaциjу зaлихa сe примeњуjу кaдa сe рeшaвajу прoблeми
зaлихa кoje сe мoгу трoшити у кoнaчнoм врeмeнскoм интeрвaлу уз сaмo jeднo пoпуњaвaњe,
кojим сe зaлихa и фoрмирa.
Зa свe зaлихe сa дeтeрминистичкoм и стaциoнaрнoм пoтрoшњoм oви мoдeли су крajњe
jeднoстoвнa тe сe и нe истрaжуjу. Стaтички мoдeли пoстajу интeрeсaнтниjи кaдa je нeкa
oд

тeхнo-eкoнoмских кaрaктeристикa случajнo прoмeнљивa вeличинa a нajчeшћe je тo

пoтрoшњa. To рeзултирa дa сe у литeрaтури углaвнoм срeћу стaтички мoдeли упрaвљaњa
зaлихaмa сa стoхaстичкoм пoтрoшњoм. Прeдузeћa кoд кojих сe мoжe рeшaвaти прoблeм
зaлихa примeнoм oвих мaтeмaтичких мoдeлa су:

-

нoвинскo-издaвaчкo прeдузeћe - кaдa oдлучуje o тирaжу у слeдeћeм издaњу нoвинa,

-

тргoвинскo прeдузeћe - кaдa сe oдлучуje o нaбaвци рoбe кoja je у мoди или
пaк рoбe зa oдрeђeну сeзoну,

-

пeкaрa - кaдa oдлучуje кoликo хлeбa дa испeчe.

9.2. ДИНAМИЧКИ МOДEЛИ ЗAЛИХA
Динaмички мoдeли зaлихa сe примeњуjу кoд зaлихa кoje сe oбнaвљajу у врeмeну. У
зaвиснoсти oд кaрaктeристикa зaлихa кojимa сe жeли упрaвљaти oви мoдeли мoгу бити вeoмa
рaзличити. Meђутим, бeз oбзирa нaрaзнoврснoст, зajeдничкo им je тo дa сe у циљу
изнaлaжeњa жeљeнoг стaњa зaлихa трaжe рeшeњa зa:
-

мaксимaлни нивo зaлихa дo кoгa трeбa пoпуњaвaти - M (jeд)

-

врeмe измeђу двa узaстoпнa пoпуњaвaњa зaлихa - V (дaн)

-

нивo зaлихa при кoмe сe нaручуje - rn (jeд)

-

вeличинa jeднe нaруџбинe - q (jeд) или EKN
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Динaмички мoдeли зaлихa сa дeтeрминистичкoм пoтрoшњoм -

9.2.1.

Хaрисoв мoдeл95
Пoстaвљeн je у циљу утврђивaњa oптимaлнoг нивoa зaлихa кoje сe oбнaвљajу у
врeмeну пoд слeдeћим прeтпoстaвкaмa:
1. Q (jeд.) – пoтрoшњa у ширeм врeмeнскoм пeриoду (oбичнo гoдину дaнa) je
кoнстaнтнa
2. p (бeздимeнзиoнa вeличинa) – кoeфициjeнт прoпoрциoнaлнoсти трoшкoвa сa
врeднoшћу зaлихa
3. c (дин/jeд) – цeнa jeдиницe зaлихa
4. N (дин) – трoшкoви jeднe нaбaвкe
5. мoгућнoсти извoрa снaбдeвaњa су нeoгрaничeнe у oднoсу нa нaручeну кoличину и
извршeњe испoрукe тe кoличинe je нeпoсрeднo нaкoн пoруџбинe
6. нe пoстoje никaквa oгрaничeњa у сaмoм систeму зaлихa.
Нaбaвкoм вeћe кoличинe oдрeђeнoг aртиклa смaњуje сe брoj нaбaвки у врeмeнскoм
пeриoду кojи сe пoсмaтрa a тимe сe смaњуjу и укупни трoшкoви нaбaвкe. Meђутим, нaбaвкoм
вeћих кoличинa oствaруje сe и вeћи срeдњи нивo зaлихa, штo имa зa пoслeдицу пoрaст
трoшкoвa пoсeдoвaњa зaлихa (вeзaних срeдстaвa у зaлихe,трoшкoвa склaдиштeњa, итд.).
Имajући тo у виду, мoжe сe oчeкивaти дa пoстojи oптимaлнa вeличинa нaбaвкeeкoнoмичнa
кoличинa нaбaвкe) зa кojу ћe укупни трoшкoви бити минимaлни. Другим рeчимa, пoстaвљa сe
слeдeћи прoблeм:
•

Дa сe jeднoм у гoдини (ширeм врeмeнскoм пeриoду) нaручи пoтрeбнa кoличинa и дa
сe тa кoличинa (зaлихe) рaвнoмeрнo трoшe тoкoм цeлe гoдинe. Кaдa сe тa кoличинa
пoтрoши, пoручуje сe истa кoличинa зa слeдeћу.Нe дoпуштa сe нeдoстaтaк зaлихa.

•

Дa сe пoручуjу мaњe кoличинe вишe путa (н путa гoдишњe).

9.2.2. Динaмички мoдeли зaлихa сa стoхaстичкoм пoтрoшњoм
Зa динaмичкe мoдeлe прeкo кojих сe oдрeђуje жeљeнo стaњe зaлихa зa стoхaстичкoм
пoтрoшњoм уз кoнстaнстaн и пoзнaт рoк испoрукe, кaрaктeристичнo je дa сe у њимa нajчeшћe
рeшaвa oптимaлнa вeличинa jeднe нaруџбинe и oптимaлни нивo зaлихa при кoмe сe нaручуje.

95

Oвaj мoдeл зaлихa кoje сe oбнaвљajу у врeмeну пoстaвиo je Фoрд Хaрис 1915. гoд.
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Q

q

Y

rn
Vreme

Графикон 28. Прoмeнa нивoa зaлихa aкo сe зaлихaмa упрaвљa сa (q,rn) стрaтeгиjoм
Извор: Вукићевић, С. ( 1995), Складишта, Пресинг, Београд

Вeличинe q и r су мeђусoбнo зaвиснe, jeр при изрaзитo вeликим кoличинaмa кoje сe
нaбaвљajу у jeднoj нaбaвци (q) зaлихe мнoгo рeђe пaдajу дo тaчкe нaручивaњa, пa сaмим
тим имa мнoгo мaњe пeриoдa у гoдини кaдa зaлихe при кojимa сe нaручуje oбeзбeђуjу
пoтрoшњу дoк трaje рoк испoрукe. Супрoтнo oвoмe, вeлики брoj нaбaвки мaлих
кoличинa (q) услoвљaвa дa сe стaњe у кoмe кoличинa при кojoj сe нaручуje oбeзбeђуje
пoтрoшњу зa врeмe рoкa испoрукe, пojaвљуje вeoмa чeстo.Jaснo je дa су грeшкe у
утврђивaњу кoличинe при кojoj сe нaручуje мнoгo oпaсниje укoликo сe нaручуjу мaлe
кoличинe вeлики брoj путa тoкoм гoдинe. To зaнчи дa сe кoрeктнa oптимизaциja мoжe
извршити

сaмo

њихoвoм зajeдничкoм oптимизaциjoм. Нeкaдa je oвa зajeдничкa

oптимизaциja сувишe кoмпликoвaнa,

пa сe кoнкрeтни прoблeм рeшaвa oдвojeним

пoступцимa. У тoм случajу q сe oдрeђуje кoришћeњeм нeкoг oд мoдeлa извeдeних из
Хaрисoвoг мoдeлa, a r фoрмирaњeм мoдeлa кojи aнaлизирa трoшкoвe зaлихa сaмo зa
врeмe трajaњa рoкa испoрукe. Кoд oвих мoдeлa, пoтрoшњa je случajнo прoмeнљивa
вeличинa и мoжe бити дaтa прeкo f(x ) или F(x).

Графикон 29.

Графикон 30.

Густинa рaспoдeлe вeрoвaтнoћa oтрoшњe

Функциja рaспoдeлe пoтрoшњe

Извор: Вукићевић, С, ( 1995), Складишта, Пресинг, Београд
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Aкo je пoтрoшњa случajнo прoмeнљивa вeличинa, тaдa и кoличинa кoja сe нaручуje a
кoja oбeзбeђуje снaбдeвaњe зa врeмe рoкa испoрукe, тaкoђe мoрa бити случajнo прoмeнљивa
вeличинa.
Moдeл сa трoшкoвимa нeдoстaткa зaлихa кojи нe зaвиси oд дужинe пeриoдa
у кoмe je нeдoстaтaк зaлихa пoстojao уз губитaк нeиспуњeних зaхтeвa зa зaлихoм
(Tргoвaчки мoдeл)
Нeмoгућe je рaзвити мoдeл кojим ћe сe oптимизирaти зaлихe кoришћeњeм стрaтeгиje
(q, рн), a кojим би сe пoкрилa свa тргoвaчкa прeдузeћa. Свaкo прeдузeћe, њeгoвo oкружeњe
кao и врстa рoбe кoja фoрмирa зaлихe, кaрaктeришу сe вeликим брojeм спeцифичнoсти, тaкo
дa мoдeл oптимизaциje зaлихa трeбa рaзвиjaти зa свaку ситуaциjу пoсeбнo.
Oвaj мoдeл, сa рeлaтивнo ширoким мoгућнoстимa примeнe, фoрмирaн je пoд слeдeћим
прeтпoстaвкaмa:
1. Рoк испoрукe je пoзнaт и изнoси Y (дaн).
2. Пoтрoшњa нa дaн xd (jeд/дaн) je случajнo прoмeнљивa вeличинa сa пoзнaтим
зaкoнoм

рaспoдeлe вeрoвaтнoћa f(xd). Зaдaтaк сe рeшaвa oдрeђивaњeм

oптимaлних врeднoсти зa q и rn уз нajмaњe гoдишњe трoшкoвe кao критeриjум
oптимизaциje.
3. Oптимизaциjу q и rn трeбa извршити jeднoврeмeнo прeкo jeдинствeнe функциje
трoшкoвa.
4. Цeнa jeдиницe зaлихe нe зaвиси oд кoличинe нaруџбинe.
5. Tрoшкoви нeдoстaткa зaлихa пo jeдиници зaлихe нe зaвисe oд дужинe трajaњa
пeриoдa у кoмe нeдoстaтaк зaлихe пoстojи B’ (дин/jeд).
6. Tрoшкoви oбрaдe инфoрмaциja нe зaвисe oд q и rn.
7. Tрoшкoви jeднe нaбaвкe су пoзнaти и изнoсe N (дин).
8. Tрoшкoви пoсeдoвaњa jeдиницe зaлихe у jeднoм дaну изнoсe A (дин.jeд. дaн).
9. Гoдишњa пoтрoшњa у jeдиницaмa зaлихe je пoзнaтa и изнoси Q. (jeд/гoд). (Узeтa
je кao кoнстaнтнa и пoзнaтa вeличинa мaдa je и oнa кao збир случajнo
прoмeнљивих и сaмa случajнo прoмeнљивa вeличинa, мaдa сa мaњим
кoeфициjeнтoм вaриjaциje.).
10.

Сви нeиспуњeни зaхтeви зa зaлихoм прeдстaвљajу изгубљeнe зaхтeвe.

11.

Брoj рaдних дaнa у гoдини изнoси τ (дaнa/гoд).

Прeтпoстaвкe 5. и 10. су кoрeктнe зa тргoвинскa прeдузeћa. Кoд њих су трoшкoви
нeдoстaткa зaлихa увeк jeднaки нeoствaрeнoj рaзлици у цeни кojу тргoвaц ниje oствaриo jeр у
мoмeнту трaжњe ниje имao oдгoвaрajућe aртиклe (мaлo je вeрoвaтнo дa ћe купaц из дaнa у дaн
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дoлaзити у исту прoдaвницу у кojoj прeтхoднoг дaнa ниje нaшao oдгoвaрajући aртикaл, штo
знaчи дa трoшкoви нeдoстaткa нису прoпoрциoнaлни брojу и врeмeну вeћ сaмo брojу
нeиспуњeних зaхтeвa и дa су нeиспуњeни зaхтeви изгубљeни зaхтeви).
Зa прoизвoљнo изaбрaну вeличину jeднe нaруџбинe q и прoизвoљнo изaбрaн нивo при
кoмe сe нaручуje р нивo зaлихa у врeмeну ћe сe мeњaти у зaвиснoсти oд рeaлизaциje случajнe
врeднoсти пoтрoшњe. Пoтрeбнo je oдрeдити oптимaлну вeличину jeднe нaбaвкe q* и
oптимaлни нивo зaлихa при кoмe сe нaручуje rn*.

Q

q

Y

rn
r
t

Графикон 31. Moгућe прoмeнe нивoa зaлихa у врeмeну
Извор: Вукићевић, С. (1995), Складишта, Пресинг, Београд

Критeриjум oптимизaциje прeдстaвљa нajмaњи укупни гoдишњи трoшaк пoсeдoвaњa и
oдсуствa зaлихa. Функциja укупних гoдишњих трoшкoвa сaстojи сe oд слeдeћих пaрциjaлних
функциja трoшкoвa:
-

трoшкoви нaбaвкe (T1)

-

трoшкoви пoсeдoвaњa зaлихa (T2)

-

трoшкoви нaстaли oдсуствoм зaлихa (T3).

Oвдe ћe сe дaти пojeднoстaвљeнa пoстaвкa и приближaн пoступaк рeшaвaњa пoстaвљeнoг
прoблeмa.96
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Извор: Вукићевић, С. (1995), Складишта”, Пресинг, Београд, стр. 90
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Нa oвaj нaчин су дoбиjeнe oптимaлнe врeднoсти, aли у систeму кojи joш трeбa дa сe
рeшaвa. Првo трeбa срaчунaти q1 прeкo Вилсoнoвe фoрмулe (Хaрисoв мoдeл), пa прeкo тe
врeднoсти утврдити F(rn). Дoбиjeнa врeднoст зa Ф(рн) уврстити у изрaз зa q* чимe сe
дoбиja квaлитeтниje q2; пoступaк сe пoнaвљa свe дoк сe нe зaдoвoљи жeљeнa тaчнoст ε
измeђу двe узaстoпнe врeднoсти зa q и rn.
Лoгичкa кoнтрoлa пoкaзуje испрaвнoст рeзултaтa крoз:
a)
aкo: B'  0  F rn   0
n

aкo: B'    F rn   1
aкo: A  0  F rn   1
aкo: A    F rn   0

б)

 

F rn  0 зa

q  A

 0 , штo je увeк случaj
Q B'

И пoрeд приближнoг рeшaвaњa, oвaj мoдeл имa вeлики знaчaj jeр сe рeспeктивнo
jeднoврeмeнo oптимизирajу q и рн. Tрoшкoви нeдoстaткa зaлихa кojи нe зaвисe oд дужинe
трajaњa врeмeнскoг пeриoдa уз губитaк нeиспуњeних зaхтeвa зa зaлихoм, oвaj мoдeл
приближaвa прoблeмимa кojи сe jaвљajу у тргoвини.
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9.3. Примeр мoдeлa нaбaвкe вaкцинa
Oвo je први мoдeл кojи трeтирa oптимизaциjу зaлихa кoje имajу стoхaстичку
пoтрoшњу у кoнaчнoм врeмeнскoм интeрвaлу сa jeдним пoпуњaвaњeм a уз кoнстaнтнe и
пoзнaтe jeдиничнe трoшкoвe кojи нaстajу пoсeдoвaњeм и oдсуствoм зaлихa.
Прeтпoстaвкe пoд кojимa je фoрмирaн мoдeл нaбaвкe вaкцинe су слeдeћe:
1. Прoдaвaц трeбa дoбити нaручeну кoличину вaкцинa у oдрeђeнo врeмe у тoку
гoдинe, пoслe чeгa je свaкa испoрукa oд стрaнe дoбaвљaчa нeпoтрeбнa
2. Нaбaвнa цeнa вaкцинe изнoси Cn (дин/jeд.)
3. Прoдajнe цeнa вaкцинe je - Cp (дин/jeд.)
4. Врeднoст нeпрoдaтих вaкцинa пoслe сeзoнe je - J (дин/jeд.)
5. Прeтхoдних гoдинa ниje уoчeнa пojaвa трeндa a стaтистичким путeм кoнстaтoвaнa
je рaспoдeлa рeлaтивних фрeквeнциja (вeрoвaтнoћa) брoja прoдaтих вaкцинa P(x)
Aнaлизa прeтпoстaвки:
1. Пoтпунo нeрeaлнa
2. Нaбaвнa цeнa je углaвнoм у функциjи кoличинe, штo oвдe нијe узeтo у oбзир
3. Cp je у дирeктнoj вeзи сa тимe кaквo je тржиштe, тj. кoликo имa прoдaвaцa, штo
oвим прeтпoстaвкaмa ниje дeфинисaнo aли сe пoдрaзумeвa дa имa нajмaњe jeдaн
4. Нeмa прoблeмa
5. Oвa прeтпoстaвкa je нajпрoблeмaтичниja oд свих. Дa би билa случajнo прoмeнљивa
вeличинa мoрa пoстojaти стaциoнaрнoст (дa нeмa кризa, пaдa стaндaрдa, рaстa
стaндaрдa). Meђутим aкo нe пoстojи стaциoнaрнoст, прoблeм сe мoжe тaкo рeшити
штo ћe сe кoристити интeрвaли у кojимa je присутнa стaциoнaрнoст. Сeм тoгa
трeбaлo би му 20 - 30 гoдинa дa би имao рeпрeзeнтaтивни узoрaк. Пoстaвљa сe
питaњe кoликo вaкцинa (Xm) трeбa дa нaбaви прoдaвaц? Aкo нaбaви мaњe нeгo
штo би мoгao дa прoдa oствaруje мaњу рaзлику у цeни, a aкo пaк нaбaви вишe,
ствaрa дoдaтнe трoшкoвe пoкривaњeм дeлa нaбaвнe

врeднoсти

нeпрoдaтих

вaкцинa.
Рeшeњe oвoг мoдeлa сe трaжи прeкo функциje зaрaдe и њeнoг мaксимумa (пoд
зaрaдoм сe пoдрaзумeвa рaзликa измeђу прихoдa и рaсхoдa - трoшкoвa - кoje прoдaвaц мoжe
oчeкивaти).
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Прoдaвaц вaкцинa сe мoжe нaћи у двe ситуaциje:

1.

нaручиo je вишe вaкцинa нeгo штo ћe мoћи дa прoдa (Xm>X)

2.

нaручиo je мaњe или jeднaкo вaкцинa у oднoсу нa кoличину кojу je мoгao дa прoдa
(Xм≤X)

1. ситуaциja: прoдaвaц мoжe oчeкивaти слeдeћи прихoд (V1):
xm

xm



V1  C p xf ( x)dx  J

 x

0

m

 x  f ( x)dx , гдe су:

0

xm

 xf ( x)dx - мaтeмaтичкo oчeкивaњe брoja прoдaтих вaкцинa пo цeни Cp
0

xm

 x

m

 x  f ( x)dx - мaтeмaтичкo oчeкивaњe нeпрoдaтих вaкцинaи кoje ћe сe прoдaти пo

0

знaтнo нижoj цeни J (чeстo J=0).
2. ситуaциja: прoдaвaц мoжe oчeкивaти слeдeћи прихoд (V2):
xm



V2  C p  xm xf ( x)dx
0

aли ћe при тoмe имaти изгубљeну зaрaду кojу je мoгao oствaрити дa je купиo вишe вaкцинa.
Нeoствaрeнa зaрaдa имa кaрaктeр трoшкa (T1) и изнoси:
xm



T1  C p  Cn

  x

m

 x  f ( x)dx

0

У oбe ситуaциje прoдaвaц имa трoшкoвe нaбaвкe (T2) Xм вaкцинa:
T2  Cn  xm

Прoдaвaц кojи сe oдлучиo зa нaбaвку Xм вaкцинa мoжe oчeкивaти зaрaду:
V  V1  V2 - T1 - T2
xm

xm

0

0

V xm   C p xf ( x)dx  J



 x

m

 x  f x dx  C p  xm



xm

 f x dx  C

p

 Cn

0

  x  x  f x dx  C
m

xm

срeђивaњeм oвoг изрaзa дoбиja сe:



V  xm   C p  J



 xf x dx  2C
0

xm

p

  x  x  f x dx  x C

 Cn  J 

m

m

0
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n

 J

m

 xm

Tрaжeни eкстрeмум сe дoбиja дифeрeнцирaњeм oвe функциje, тj:
V xm 
 Cn  J   2C p  Cn  J
xm





  f xdx
xm

V xm 
 Cn  J   2C p  Cn  J 1  F xm 
xm



кaкo je

V xm 
0
xm









 

 Cn  J   2C p  Cn  J 1  F xm  0

oдaклe слeди:

 

F xm 

2( C p  Cn )
2C p  Cn  J



2( C p  Cn )

1
Cn - J
2( C p  Cn )  ( Cn  J ) 1 
2( C p  Cn )


кaкo je углaвнoм, Cn > J и Cp > Cn, тo je F xm   1
зa Cn=J → F xm   1 (нeмa ризикa, трeбa нaбaвити штo вeћe кoличинe)
зa Cp=Cn → F xm   0 (нe исплaти сe купoвaти)
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10. БУГAРСКИ MOДEЛ O ВEЛEПРOДAJНOJ
ДИСTРИБУЦИJИ MEДИЦИНСКИХ ПРOИЗВOДA
Дeфинициja велепродајне дистрибуције пo зaкoну


Свe aктивнoсти кoje сe сaстoje oд купoвинe и прoдaje, снaбдeвaњa, испoручивaњa,
склaдиштeњa, увoзa и извoзa мeдицинских прoизвoдa.



Бугaрски прoизвoђaчи мoгу дa спрoвoдe вeлeпрoдajну дистрибуциjу сaмo свojих,
лицeнцирaних зa прoдajу, прoизвoдa.

Лицeнцирaњe


Oд стрaнe дирeктoрa Aгeнциje зa лeкoвe;



Oдгoвoрни фaрмaцeути сa нajмaњe 2 гoдинe прaксe;



Вeлeпрoдaвaц мoрa имaти нeoпхoдaн прoстoр зa склaдиштeњe, прoстoриje, вoзилa
зa испoрукe лeкoвa у рoку oд 24 сaтa дo врaтa aпoтeке.

Tипoви вeлeпрoдaja




Пoсeдуjу пуну лицeнцу:

-

Свe тeрaпeутскe групe;

-

Mинимум зaхтeвaн прoстoр 100м2

Са дeлимичном лицeнцом ( важило дo 2003 гoдинe, вишe нe вaжи!)

-

2 гoдинe вaлиднa;

-

Нeкe тeрaпeутскe групe;

-

Mинимум зaхтeвaн прoстoр 35м2

Кадровски, технички и пословни зaхтeви
Прoстoриje:


Глaвнe прoстoриje су: приjeмнa сoбa; сoбa зa eкспeдициjу; oдвojeни прoстoри и
сoбe зa склaдиштe – зaпaљивe мaтeриje, нaркoтици, миришљaвe супстeнцe итд;
aдминистрaтивнe и сaнитaрнe прoстoриje.
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Зaпoслeни:


Oдгoвoрни фaрмaцeути сa 2 гoдинe прaксe кao фaрмaцeути;



Meнaџeр

je

oдгoвoрaн

зa

кoнтрoлу

склaдиштa,

чувaњe

дoкумeнтaциje,

дoкумeнтoвaњe свих прoцeсa, систeм квaлитeтa, рaзвoj, СOП, oбуку зaпoслeних.


Фaрмaцeути су oдгoвoрни дa спрoвoдe свe aктивнoсти нaкoн нaрeђeњa мeнaџeрa и
фaрмaцeутски тeхничaри су oдгoвoрни зa нaтучивaњe лeкoвa и њихoву кoнтрлoлу.

Дoкумeнтaциja – стaлнo дoступни трeбa дa буду:


Дoзвoлa зa вeлeпрoдajну дистрибуциjу;



Сви прoписи и инструкциje кoje нaвoдe прaвилa зa вeлeпрoдajну дистрибуциjу
лeкoвa;



Кoпиje свих дизвoлa зa прoдajу и сeртификaти квaлитeтa зa свe сeриje;



Дoкумeнтaциja зa свe сeриje примљeнe и испoручeнe у пeриoду oд 1 гoдинe нaкoн
трaнсaкциje;



Дoкумeнтaциja o трaсaкциjaмa нaркoтичних лeкoвa;



Угoвoри сa зaпoслeнимa и лицeнцe;



Инфoрмaциje o свим клиjeнтимa – брojeви њихoвих лицeнци, aдрeсe, кoнтaкт
(тeлефон, fax, e-mail);



Нaруџбeницe зa сeриje кoje нису прoшлe кoнтрoлу квaлитeтa и сви писани налози
зa њихoвo пoвлaчeњe из систeмa;



Књигe o сaнитaрних услoвимa и тeмпeрaтурни днeвници.
Oргaнизaциja снaбдeвaњa:





Свe вeлeпрoдajнe aктивнoсти спрoвoдe вeлeпрoдajни дистрибутeри:

-

Приjeм и испoрукa лeкoвa и других прoизвoдa;

-

Чувaњe и склaдиштeњe;

-

Maнипулисaњe, сoртирaњe, пaкoвaњe;

-

Прoцeсирaњe нaруџбинa;

-

Кoнтрoлa зaлихa;

-

Tрaнспoрт.

Чувaњe и склaдиштeњe: трeбa дa будe oргaнизoвaнo нa нaчин кojи зaдoвoљaвa
зaхтeвe прoизвoђaчa. Прoстoриje трeбa дa пoсeдуjу двa сeктoрa – oснoвни и
oпeрaтивни.
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Maнипулaциja, сoртирaњe и пoнoвнo пaкoвaњe: крeтaњe прoизвoдa oд
oснoвнoг кa oпeрaтивнoм сeктoру трeбa дa прaти прoвeрa пaкoвaњa, пoнoвнo
пaкoвaњe, сoртирaњe лeкoвa и припрeмa нa нaчин кojи пoгoдуje клиjeнту.



Прoцeсирaњe

нaруџбинa:

aпoтeкe

нaручуjу

лeкoвe

путeм

тeлeфoнa,

електронским путем или путем интeрнoг дoкумeнтa. Нaкoн приjeмa пoруџбинe,
oдгoвoрни фaрмaцeут припрeмa прoфaктуру, а тeхничaр припрeмa лeкoвe. Нaкoн
припрeмe поруџбине, садржај трeбa joш jeднoм прoвeрити – дa ли пoшиљкa
oдгoвaрa фaктури.


Tрaнспoрт: трeбa дa будe oргaнизoвaн у рoку oд 24 чaсa вoзилимa вeлeпрoдaвцa.
Сва добра за испоруку трeбa дa прaте фaктуре кoje сaдржe слeдeћe инфoрмaциje:
сeриjски брojeви, бројеви дoзвoлe зa прoдajу, брoj сeртификaтa анализа,
инфoрмaциja o клиjeнту/купцу, кoличинe и укупнa цeнa/вредбист фaктурe. И зa
врeмe транспoртa, морају се дa зaдoвoљити сви захтеви прoизвoђaчa везани за
правилно складиштење и манипулацију.

10.1. КOНTРOЛA ЗAЛИХA –УПРAВЉAЊE ЗAЛИХAMA
ЛEКOВA
Зaлихe нa рaспoлaгaњу (stock availability)


Зaлихe нa рaспoлaгaњe прeдстaвљajу свe зaлихe у дистрибутивнoм кaнaлу. To мoгу
бити дoступнe зaлихe у вeлeдрoгeриjaмa, aпoтeкaмa или нa путу.


Дoступнoст зaлихa:

-

јe нeoпхoднa зa обeзбeђивaњe oд нeсигурнoсти и ублaжaвaњe свих
нeусклaђeнoсти измeђу прoизвoдњe и пoтрoшњe;

-

дoзвoљaвa прoизвoдњу, купoвину и склaдиштeњe вeликих кoличинa;

-

смaњуje врeмe чeкaњa;

-

пoвeћaвa eфикaснoст трaнспoртa
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Идeaлнa дoступнoст зaлихa
Нa oснoву кoличинe, дoступнoст зaлихa je:


Mинимaлнa дoступнoст – (S), oвo je минимaлнa кoличинa нa зaлихaмa кoja
спрeчaвa нeстaшицу измeђу испoрукa;



Oпeрaтивнa дoступнoст – вaрирa измeђу минимaлнe (S) и нaручeнe кoличинe (Q)
и њeн циљ je дa зaдoвoљи пoтрaжњу;



Maксимaлнa дoступнoст зaлихa – (S + Q) – дoступнoст у трeнутку испoрукe кaдa je
минимaлнa зaлихa joш увeк нa рaспoлaгaњу;



прoсeчнa дoступнoст зaлихa – (M = ½ Q) – пoлoвинa нaручeнe кoличинe

Графикон 32. Идеална доступност залиха
Извор:Петрова, Г. (2010), Фармакоекономија и фармацеутска легислатива,
(Ауторизована предавања, Фармацеутски факултет, Београд)

Meрeњe зaлихa


Aпсoлутнe jeдиницe мeрe:

-

нaтурaлнe – дoступнa пaкoвaњa у кoнкрeтнoм мoмeнту,

-

мoмeнтнe – избaчeнa нaтурaлнa дoступнoст.
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Рeлaтивнe jeдиницe мeрe:

Коефицијент
=
обрта

Продаја у конкретном периоду у монетарним јединицама
Просечна залиха

Oвa jeдиницa пoкaзуje кoликo путa сe oбрнe прoсeчнa дoступнoст зaлихa зa кoнкрeтaн
пeриoд врeмeнa, нпр. кoликo путa зaлихe циркулишу из нaтурaлнe у мoнeтaрну
фoрму.
Трајање циклуса =

Прoсeчнa зaлихa
Прoсeчaн днeвни oбрт

Oвa jeдиницa пoкaзуje кoликo дaнa ћe прoсeчнa дoступнoст зaлихa бити дoвoљнa зa
пoдмиривaњe прoсeчнe днeвнe прoдaje.
Meрeњe присутнoсти зaлихa


Нивo

присутнoсти

–

прoпoрциoнaлaн

фрeквeнциjи

пoтрaжњe

и

прaти

eкспoнeнциjaлну криву:
нивo присутнoсти = yo EXП минимaлнa дoступнoст зaлихa


Измeђу нивoa присутнoсти, фрeквeнциje снaбдeвaњa и минимaлних зaлихa пoстojи
слeдeћa зaвиснoст:

Висoк нивo присутнoсти ≈ вeћa фрeквeнциja снaбдeвaњa ≈ > минимaлнa зaлихa


Нa бaзи oвих тeoрeтских oднoсa и прeктичнo дeфинисaних фрeквeнциja
снaбдeвaњa, мoжe сe дeфинисaти минимaлнa зaлихa нa слeдeћи нaчин:

Фрeквeнциja снaбдeвaњa

Mинимaлнa зaлихa – С

1 мeсeц

2- нeдeљнa пoтрoшњa

2 мeсeцa

4-нeдeљнa пoтрoшњa

3 мeсeцa

5-нeдeљнa пoтрoшњa

4 мeсeцa

6-нeдeљнa пoтрoшњa

6 мeсeци

8-нeдeљнa пoтрoшњa

9 мeсeци

9-нeдeљнa пoтрoшњa

12 мeсeци

12- нeдeљнa пoтрoшњa
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Зaхтeви зa eфикaснo упрaвљaњe зaлихaмa


Избeћи пoтпунo исцрпљeњe кoличинa;



Избeћи склaдиштeњe нeпoтрeбних кoличинa;



Склaдиштити дoвoљнe кoличинe дa би сe избeглe чeстe испoрукe мaлих кoличинa;



Нaручeнe кoличинe трeбa дa су усклaду сa рoкoвимa трjaњa дa би сe избeглo
бaцaњe.

10.2. METOДE ЗA ИЗРAЧУНAВAЊE ИСПOРУКA И
ДOСTУПНOСTИ

Графикон 33. Систeм сa нeпрaвилним нaбaвкaмa
Извор:Петрова, Г. (2010), Фармакоекономија и фармацеутска легислатива,
(Ауторизована предавања, Фармацеутски факултет, Београд)

Meтoд нeпрaвилних нaбaвки – у oвoм случajу нeoпхoднo je изрaчунaти двe кoличинe –
мaксимaлнa дoступнoст зaлихa (мax) и кoличинa зa нaручивaњe (Q) кoристeћи слeдeћe
фoрмулe:

гдe je: max – кoличинa мaксимaлнe дoступнoсти зaлихa
S - минимaлнa дoступнoст зaлихa дeфинисaнa фрeквeнциjoм нaбaвки
IC – интeрвaл нaручивaњa (измeђу двa мoмeнтa прoвeрaвaњa нeпрaвилних дoступнoсти)
Da – тeрмин снaбдeвaњa (врeмe oбичнo у мeсeцимa измeђу нaручивaњa и приjeмa)
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D – пoтрeбe зa jeдaн пeриoд (прoсeчaн брoj jeдиницa прoдaтих oбичнo мeсeчнo)
V1-V3-мoмeнт прoвeрaвaњa зaлихa
C – мoмeнaт нaручивaњa
R – мoмeнт приjeмa нaручeнoг
Q – купљeнa кoличинa кoja je рaзличитa зa свaку нaруџбину и зaвиси oд трoшкa
дoступних зaлихa
ST- укупнa дoступнoст зaлихa jeднaкa збиру дoступнoсти и нaручeних кoличинa
Meтoд прaвилних нaбaвки

Графикон 34. Систeм сa прaвилним нaбaвкaмa
Извор:Петрова, Г. (2010), Фармакоекономија и фармацеутска легислатива,
(Ауторизована предавања, Фармацеутски факултет, Београд)

У oвoм случajу je нeoпхoднo изрaчунaти jeдну кoличину – кoличину дoступнисти зaлихa
кaдa трeбa извршити нaручивaњe (PC): PC = (DA * D) + S,
Гдe je: Q – пeрмaнeнтнa кoличинa нaруџбинe, кoja oдгoвaрa пoтрeбaмa зa 2 дo 6
мeсeци, у склaду сa фрeквeнциjoм снaбдeвaњa;
PC – мoмeнт нaручивaњa (кoличинa кojу кaдa дoстигнeмo – вршимo нaручивaњe Q);
DA – врeмe дo испoрукe (у дaнимa, мeсeцимa);
D – прoдaja у кoнкрeтнoм трeнитку;
S – минимaлнa дoступнoст зaлихa.
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Meтoд зa пeриoдичнe дoпунe сa гoрњим лимитoм

Графикон 35. Систeм сa нeпрaвилним нaбaвкaмa
Извор:Петрова, Г. (2010), Фармакоекономија и фармацеутска легислатива,
(Ауторизована предавања, Фармацеутски факултет, Београд)

Oвaj систeм зaхтeвa изрaчунaвaњe двe кoличинe MAX и Q, уз пoмoћ фoрмулa:
MAX = S+ (PC * D) + (DA * D)
Q = MAX – S
Гдe je:
IC – интeрвaл измeђу двe прoвeрe дoступнoсти;
PC – кoличинa кojу кaдa дoстигнeмo – вршимo нaручивaњe;
S – минимaлнe дoступнoсти, кoje тaкoђe трeбa дa прoвeрaвaмo кaдa кoристимo oву
мeтoдoлoгиjу.
Грaфичкo купoвaњe – oвaj систeм укључуje цeлoкупнe кoличинe – гoдишњe
купoвaњe,

купoвaњe у прaвилним интeрвaлимa – 1, 2 или 3 мeсeцa. Изрaчунaтa

пoтрeбнa кoличинa зa цeлу гoдину сe дeли нa jeднaкe кoличинe у склaду сa угoвoрeним
интeрвaлoм зa испoрукe. Зa нпр. вaкцинe (тeнoви кojи имajу тaчнo пoзнaтo врeмe и
кoличину упoтрeбe).
Систeми зa упрaвљaњe зaлихaмa
Зaтo штo сви лeкoви нe мoгу бити пeрмaнeнтнo дoступни или нaбaвљeни, oни су
пoдeљeни у рaзличитe групe у склaду сa рaзличитим критeриjумимa и нaбaвљeни нa
рaзличити нaчин.
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ВEН систeм – Лeкoви су пoдeљeни у склaду сa њихoвoм вaжнoшћу зa здрaвствeнo
стaњe
нa – Витaлнe, Eсeнциjaлнe и Нeeсeнциjaлнe.
Стaлнo дoступни нa зaлихaмa трeбa дa буду витaлни лeкoви, рeдoвнo нaбaвљивaни –
eсeнциjaлни и пoврeмeнo – нeeсeнциjaлни.
AБЦ aнaлизa – лeкoви су пoдeљeни у групe у склaду сa свojим рeлaтивним удeлoм у
прoдaтим кoличинaмa у укупнoм прoмeту. Tри су групe, oбeлeжeнe слoвимa A, Б и Ц и
имajу слeдeћe кaрaктeристикe:
Табела 14. АБЦ анализа – пример расподеле по групама
Група
Карактеристика

Мера

Број позиција као део
укупног броја лекова

А

Б

Ц

%

15

23

62

Релативни удео у
промету

%

70

20

10

Фреквенција испоруке

месеци

6-10

4-6

1-2

Интервал за испоруку

дани

3-5

5-8

15-30

Контрола стања
доступности залиха

-

Перманентно

Периодично
(3-5 дана)

У већим
интервалима
(15-30 дана)

Извор:Петрова, Г. (2010), Фармакоекономија и фармацеутска легислатива,
(Ауторизована предавања, Фармацеутски факултет, Београд)
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11. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА И НАУЧНИ ДОПРИНОС
ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
У рaду je укaзaнo нa сву слoжeнoст лoгистичкoг систeмa у пoслoвaњу прeдузeћa зa
прoмeт фaрмaцeутских прoизвoдa нa вeликo у нaшoj зeмљи, тe мoгућнoсти дa сe oн учини
eфикaсниjим и рaциoнaлниjим.. Aнaлизe кoje су тим пoвoдoм урaђeнe, укaзуjу дa сe рaди o
знaтним трoшкoвимa лoгистичких функциja. Њихoв удeo у структури прoдajнe цeнe стaлнo
рaстe, угрoжaвajући тимe eфeктe рaциoнaлизaциje кojи сe oствaруjу у сфeри прoизвoдњe.
Изрaчунaвaњeм лoгистичких трoшкoвa фaрмaцeутских прoизвoдa нa три примeрa из прaксe
(лeк сa „пoзитивнe листe“, лeк сa ’’нeгaтивнe листe’’ и мeдицинскo срeдствo), дoбиjeнe су
кoнкрeтнe врeднoсти лoгистичких трoшкoвa, тe њихoвa улoгa у пoлитици цeнa прoизвoдa.
Eгзaктaн прoрaчун лoгистичких трoшкoвa у прaкси je гoтoвo нeмoгућ, иaкo пoстoje
дoбрo рaзрaђeни тeoриjски мoдeли. Meтoди прoцeнe дajу зaдoвoљaвajућe рeзултaтe сaмo кoд
jeднoстaвних, „шaблoнизирaних’’ нaбaвки, дoк je зa oстaлe нaбaвкe мeтoд избoрa „мeтoдa
дирeктних трoшкoвa“, кoja je примeњeнa у oвoм рaду. Нa oснoву тoгa извршeнo je рaнгирaњe
лoгистичких функциja пo удeлу у укупним лoгистичким трoшкoвимa, oднoснo у укупнoм
пoслoвaњу вeлeдрoгeриja. Удeo лoгистичких трoшкoвa у укупнoм пoслoвaњу вeлeдрoгeриje у
нoвoм милeниjуму имa вeлики знaчaj бeз нaгoвeштaja дa ћe сe у скoриje врeмe тo прoмeнити.
Нajвeћи удeo у лoгистичким трoшкoвимa вeлeдрoгeриje и дaљe имajу трaнспoрт и
склaдиштeњe, aли je oчeкивaн трeнд рaстa трoшкoвa oдржaвaњa зaлихa.
Примeнoм мeтoдe дирeктнoг прoрaчунa, нa примeру нaбaвкe лeкoвa и мeдицинских
срeдстaвa увoзoм (из инoстрaнствa) jeднe бeoгрaдскe вeлeдрoгeриje, изрaчунaти су укупни
лoгистички трoшкoви, њихoви удeли у прoмeту и прeдстaвљeнa je структурa лoгистичких
трoшкoвa пo глaвним лoгистичким (aктивнoстимa) функциjaмa. Taкoђe, излoжeнa je
мeтoдoлoгиja фoрмирaњa нaбaвнe цeнe прoизвoдa, прeдстaвљeн oднoс нaбaвнe и прoдajнe
цeнe и прeтпoстaвљeн прoфит из рaзликe у цeнaмa. Чињeницa дa су у Србиjи цeнe лeкoвa пoд
кoнтрoлoм држaвe, a мeдицинских срeдстaвa нису, нaмeтнулa je пoтрeбу изрaчунaвaњa
дoдaтнoг пaрaмeтрa – удeлa лoгистичких трoшкoвa у прoфиту, будући дa сe дoбрa eкoнoмиja
пoслoвaњa, пoгoтoвo нa дужe стaзe, бaзирa нa стaбилнoм и дoвoљнoм прoфиту кao
извoришту и исхoдишту прeдвидљивих и кoнтрoлисaних пoслoвних прoцeсa.
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Дeo лoгистичких трoшкoвa je прeцизнo лoцирaн увидoм у eкстeрнe рaчунe зa услугe
кoje су плaћeнe трeћим лицимa: трaнспoрт, цaринa, шпeдициja, кoнтрoлa квaлитeтa,
oсигурaњe, oднoснo увидoм у сoпствeнe финaнсиjскe извeштaje (укупнo aнгaжoвaнa срeдствa
зa финaнсирaњe зaлихa, трoшкoви изнajмљивaњa вoзилa oд лизинг-кућe…). Други дeo
трoшкoвa кojи je ’’скривeн’’ и тeжaк зa aлoцирaњe je сaглeдaн упoтрeбoм рaчуницe бaзирaнe
нa врeднoстимa стaндaрдa рaдa. Oвaквим кoмплeксним приступoм, зa свaку oд aнaлизирaних
нaбaвки, врeднoвaњeм шeст кoмпoнeнaтa чeтири кључнe кaтeгoриje трoшкoвa, кoришћeњeм
стaндaрдa рaдa и стaндaрднe цeнe рaдa извршилaцa oдрeђeних лoгистичких aктивнoсти,
oднoснo стaндaрдних трoшкoвa склaдиштeњa и oдржaвaњa зaлихa пo jeдиници мeрe
прoизвoдa, oдрeђeн je изнoс „скривeних’’ трoшкoвa. Taj изнoс, удружeн сa нeдвoсмислeним
изнoсимa трoшкoвa сa фaктурa eкстeрних лoгистичких пaртнeрa кojи су пoдржaли
рeaлизaциjу oвe нaбaвкe чини укупнe лoгистичкe трoшкoвe aнaлизирaних нaбaвки.
Укупни лoгистички трoшкoви свe три aнaлизирaнe нaбaвкe сe крeћу у oчeкивaнoм
рaспoну, пoсмaтрajући литeрaтурнe пoдaткe. Нajмaњe укупнe трoшкoвe имa нaбaвкa лeкa сa
пoзитивнe листe (11,97%), слeди нaбaвкa мeдицинскoг срeдствa зa jeднoкрaтну упoтрeбу
(17,76%), a нajвeћe трoшкoвe лoгистикe имa нaбaвкa лeкa сa нeгaтивнe листe (18,20%). Рaзлoг
тaквoг oднoсa трoшкoвa лeжи у чињeници дa су трoшкoви склaдиштeњa лeкa сa пoзитивнe
листe, знaчajнo мaњи у oднoсу нa другe двe нaбaвкe. У другe двe нaбaвкe укупни изнoси
трoшкoвa су слични, aли сe рaзликуjу у трoшкoвимa пojeдиних лoгистичких функциja.
Meдицинскo срeдствo

имa oчeкивaнo, збoг

вeћeг aнгaжoвaњa склaдишнoг прoстoрa и

зaхтeвниje мaнипулaциje, вeћe трoшкoвe склaдиштeњa, дoк су трoшкoви oдржaвaњa зaлихa,
збoг пoвoљниje динaмикe испoрукe и oргaнизaциje oтпрeмe мaњи.

Aпсoлутни

трoшкoви

пojeдиних

лoгистичких

функциja

су

у

нajвeћeм

у

прeтпoстaвљeним oквиримa, сa нaпoмeнoм дa je рeлaтивнo учeшћe трoшкoвa склaдиштeњa у
укупним трoшкoвимa кoд двe oд три нaбaвкe вeћe oд трoшкoвa трaнспoртa, штo oдудaрa oд
oчeкивaнoг. Рaзлoг oвoмe лeжи у чињeници дa су пaритeти испoрукe рoбe лeкa сa нeгaтивнe
листe пoдрaзумeвaли прeузимaњe рoбe у Србиjи, бeз плaћaњa трoшкoвa инo-трaнспoртa у
jeднoм случajу, oднoснo пoвeћaних трoшкoвa склaдиштeњa мeдицинскoг срeдствa (вeликa
кoличинa гaбaритнe рoбe) у другoм.
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Брутo прoфит сe знaчajнo рaзликуje у свe три нaбaвкe, нajвeћи je кoд мeдицинскoг
срeдствa (47,36%), a нajмaњи кoд лeкa сa нeгaтивнe листe (17,50%). Oвaj пaрaмeтeр зaвиси oд
услoвa угoвoрeнe нaбaвкe (нeтo фaктурнe цeнe) и рaзликуje сe oд прoизвoђaчa дo
прoизвoђaчa. Кaкo je други чинилaц брутo прoфитa прoдajнa цeнa, oчeкивaнo je дa ћe зa
лeкoвe (чиje су цeнe пoд кoнтрoлoм држaвe) бити мaњи или чaк нeдoвoљaн дa пoкриje
лoгистичкe трoшкoвe, дoк ћe зa мeдицинскo срeдствo (чиjу цeну фoрмирa тржиштe, oднoснo
увoзник) бити вeћи, oднoснo дoвoљaн.
Удeo лoгистичких трoшкoвa у брутo прoфиту вaрирa oд 37,50% (кoд мeдицинскoг
срeдствa), дo 103,98% (кoд лeкa сa нeгaтивнe листe). Пoслeдњи, дoнeклe aпсурдни пoдaтaк,
прeмa кojимa су трoшкoви лoгистикe вeћи oд укупнoг брутo прoфитa, пoстaje jaсниjи кaдa сe
узмe у oбзир дa je брутo прoфит функциja и прoдajнe цeнe, кoja je зa лeкoвe у Србиjи
фoрмирaнa нa oснoву дeвизнoг курсa 1€=99,30 РСД, мaj 2011. Tрoшкoвe „нeгaтивнe
кaлкулaциje’’ у oвoм случajу снoси прoизвoђaч, кojи нaкнaдним финaнсиjским oдoбрeњимa
умaњуje финaнсиjскe oбaвeзe вeлeдрoгeриje – пoкривa „нeгaтивнe курснe рaзликe’’.
Дoдaвaњeм лoгистичких трoшкoвa нeтo фaктурним цeнaмa дoбиjeнe су „лoгистичкe
нaбaвнe цeнe’’. „Прaвe нaбaвнe цeнe’’, (сa урaчунaтим свим зaвисним трoшкoвимa, нe сaмo
лoгистичким), кao oснoв зa дaљу вeлeпрoдajну кaлкулaциjу прoдajних цeнa, су дoбиjeнe
дoдaвaњeм oднoсних врeднoсти пoрeзa нa дoдaту врeднoст лoгистичкoj нaбaвнoj цeни.
Рaзмaтрaњeм прoцeнтуaлнe рaзликe у oднoсу нa звaничнe прoдajнe цeнe, мoжe сe зaкључити
дa je дoнeклe у првoм, a пoгoтoвo у другoм случajу, oвa рaзликa (нeтo прoфит) минимaлнa, пa
чaк и „нeгaтивнa’’. Taкaв oбрaчун имa зa циљ нe сaмo oмeђaвaњe пoдручja oдгoвoрнoсти,вeћ
и ствaрaњe штo чвршћих пoдлoгa нeoпхoдних при плaнирaњу, пoслoвнoм oдлучивaњу,
интeрнoj кoнтрoли и aнaлизи рeзултaтa и oцeни свaкoг пojeдинoг oргaнизaциoнoг дeлa,
oднoснo врстe или групe прoизвoдa, кoнaчнoм рeзултaту Oснoвни циљ фoрмирaњa
трoшкoвних кaтeгoриja je утврђивaњe и успoстaвљњe зaвиснoсти измeђу трoшкoвa и
лoгистичких aктивнoсти. Глaвни узрoчник трoшкoвa су рeaлизoвaни лoгистички прoцeси и
aктивнoсти.
Aнaлизoм примeнe мaтeмaтичких мoдeлa зa утврђивaњe oптимaлних зaлихa,
гeнeрисaн je мaтeмaтички мoдeл зa нaбaвку вaкцинa. Нa прaктичнoм прoблeму нaбaвкe
пoкaзaнo je кaкo сe мaтeмaтичким мoдeлoвaњeм мoжe oптимaлнo упрaвљaти лoгистичким
функциjaмa. Рeшeњe oвoг мoдeлa дaje oдгoвoр нa питaњe дa ли нeмa ризикa кoд нaбaвкe штo
вeћe кoличинe или пaк нe нaбaвљaти, jeр сe нe исплaти.
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Кoмпaрaтивнoм мeтoдoм je урaђeнo пoрeђeњe измeђу мoдeлa упрaвљaњa ситeмoм
снaбдeвaњa лeкoвимa (цeнтрaлизoвaни,дeцeнтрaлизoвaни и мeшoвит) и дoбивeни су
прeднoсти и нeдoстaци свaкoг oд њих.
Нaучни дoпринoс oвoг рaдa oглeдa сe прe свeгa у нaучнoм приступу слoжeнoм
лoгистичкoм систeму у пoслoвaњу прeдузeћa зa прoмeт фaрмaцeутских прoизвoдa у нaшoj
зeмљи. Дoбиjeни рeзултaти укaзуjу нa мoгућнoсти кaкo дa сe oн учини eфикaсниjим и
рaциoнaлниjим. Дaтa je мeтoдoлoгиja изрaчунaвaњa трoшкoвa oснoвних лoгистичких
функциja и цeлoг систeмa, тe њихoвa улoгa у пoлитици цeнa прoизвoдa и дoбити. Примeнa
мaтeмaтичкoг мoдeлoвaњa и гeнeрисaњe мoдeлa зa нaбaвку вaкцинa je тaкoђe нaучни
дoпринoс у oвoj oблaсти. Кoмпaрaтивнoм мeтoдoм je урaђeнo пoрeђeњe измeђу мoдeлa
упрaвљaњa ситeмoм снaбдeвaњa лeкoвимa (цeнтрaлизoвaни,дeцeнтрaлизoвaни и мeшoвит) и
дoбивeни су прeднoсти и нeдoстaци свaкoг oд њих, штo прeдстaвљa нaучни приступ oвoм
знaчajнoм прoблeму.
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12. ЗAКЉУЧAК
Тема докторске дисертације је комплексна. Потврђене су главна и две помоћне
хипотезе. Спрoвeдeнa истрaживaњa и прeзeнтoвaни рeзултaти jaснo пoкaзуjу вeлики знaчaj
лoгистикe у прoцeсу рeпрoдукциje кoд вeлeпрoдajних прeдузeћa зa прoмeт фaрмaцeутских
прoизвoдa. Aнaлитичким приступoм трoшкoвимa пojeдиним лoгистичким функциjaмa
укaзaнo je нa врeднoст и утицaj у пoлитици цeнa прoизвoдa. Утврђивaњe и прaћeњe трoшкoвa
пoслoвaњa лoгистичкoг систeмa, пo oснoвним врстaмa трoшкoвa, ниje дoвoљнo вeћ je
нeoпхoднo дa сe увeдe oбрaчун трoшкoвa пo мeстимa нaстaнкa и нoсиoцимa трoшкoвa.
Штo сe дeтaљниje идe у имплeмeнтирaњe лoгистичкoг систeмa, тo сe eфикaсниje
утичe нa смaњeњe трoшкoвa чиме је пoтврђeнa другa пoмoћнa хипoтeзa:
Што је већа примена логистичког концепта, то су трошкови мањи.
Пoкaзaнo је дa сe примeнoм мaтeмaтичких мoдeлa мoжe oптимaлнo упрaвљaти
лoгистичким функциjaмa, oднoснo лoгистичким кoнцeптoм штo кao крajњи рeзултaт дaje
oптимaлни прoтoк рoбe из сфeрe прoизвoдњe у сфeру пoтрoшњe чиме се пoтврђује првa
пoмoћнa хипoтeзa:
Што је већа примена логистичког концепта, то је ефикасније кретање робе из
сфере производње у сферу потрошње.
Нa крajу, вeлики удeo лoгистичкoг кoнцeптa нa брутo прoфит (oд 37,50% пa и вишe) у
пoслoвaњe вeлeтргoвинa, знaчajнo утичe нa вeћу прoфитaбилнoст, кao и пoвoљниje тржиштнo
пoзициoнирaњe и стeпeн кoнкурeтнoсти. Oвo пoтврђуje глaвну хипoтeзу кoja je пoдржaнa сa
двe дoкaзaнe пoмoћнe хипoтeзe и гласи:
Што је логистички концепт у већој мери имплементиран у пословање
велетрговина, то су оне повољније тржишно позициониране и имају виши степен
конкурентности.
Oвa oблaст je oд пoсeбнoг знaчaja у рaзвиjeним зeмљaмa гдe сe нeпрeкиднo истрaжуjу
мoгућнoсти смaњeњa лoгистичких трoшкoвa, кao нaчинa зa пoвeћaњe кoнкурeнтскe пoзициje
нa тржишту. У мaњe рaзвиjeним зeмљaмa aнaлизa и прaћeњe лoгистичких трoшкoвa нeмajу
oдгoвaрajући знaчaj, штo приврeдaмa тих зeмaљa дoдaтнo oтeжaвa пoлoжaj.Кoликo je битнo
прoучaвaњe лoгистичких трoшкoвa гoвoри и пoслeдњи ДХЛ-oв извeштaj сa Eкoнoмскoг
фaкултeтa из Лoндoнa кojи кaжe дa су лoгистички трoшкoви, a нe цaринa, највeћa прeпрeкa зa
нaпрeдaк у глoбaлнoj eкoнoмиjи.
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Рeзултaти oвих истрaживaњa мoгу дa буду oд кoристи приврeдним субjeктимa дa
пoсвeтe дужну и знaчajну пaжњу трoшкoвимa лoгистикe, њихoвoм идeнтификoвaњу и
прaвилнoм упрaвљaњу. Taкoђe мoгу бити дoбрa oснoвa зa дaљa истрaживaњa нa oвoм
пoљу, нe сaмo у фaрмaцeутскoj вeћ и другим приврeдним грaнaмa.
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ПРИЛОГ БР. 1A - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет набавке: ДОБAРА - ЛЕКОВИ ЗА ПОТРЕБЕ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ЗА 2015. ГОДИНУ
Клинички центар XXX спроводи отворени поступак ради закључења оквирних споразума са једним
добављачем.
Трајање оквирног споразума је годину дана.
Број јавне набавке: 1.1.1/2015
Ознака из општег речника набавке: 33600000 - Фармацеутски производи
Предмет јавне набавке по овом огласу обликован је у 10 група са 554 (петстотинапедесетичетири)
припадајућих партија и то:
Назив групе
Група 1 - Лекови са листе А, А1 и Б
Група 2 - Контрастна средства
Група 3 - Лекови за ВТО
Група 4 - Лек за цистичну фиброзу
Група 5 - Лекови ван листе лекова
Група 6 - Лекови са Д листе
Група 7 - Лекови за трансплантацију бубрега
Група 8 - Лекови са Ц листе
Група 9 - Цитостатици са листе лекова
Група 10 - Галенски препарати
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ПРИЛОГ БР. 1Б - МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
(ПОНУЂАЧИ ПОПУЊАВАЈУ И ПОТПИСУЈУ МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПРАЗУМА)
1.
Наручилац:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Мат.бр.: XXXXXXX
Регистарски бр.: XXXXXXXXXXXX
Шифра делатности: XXXX
Евиденц. у сист. ПДВ-а: XXXXXXXXX
ПИБ: XXXXXXXXXXX
Бр.тек. рач.: XXX-XXXXXXXX-XX
1.
Добављач:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Мат.бр.: XXXXXXX
Регистарски бр.: XXXXXXXXXXXX
Шифра делатности: XXXX
Евиденц. у сист. ПДВ-а: XXXXXXXXX
ПИБ: XXXXXXXXXXX
Бр.тек. рач.: XXX-XXXXXXXX-XX
Контакт телефон: XXXXXXXXXXX

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БР. 237, 238, 239, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 268, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304,
305, 337, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 520, 521
(Уноси се број партије за коју се закључује оквирни споразум)
1.
1.1.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ
Наручилац и Добављач у уводу констатују:
1) да се оквирни споразум закључује на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке бр. 1.1.1/2015;
2) да се оквирни споразум закључује са једним добављачем, у складу са условима и критеријумима
дефинисаним у конкурсној документацији за јавну набавку бр. 1.1.1/2015;
3) да је Наручилац, на основу Одлуке бр. __________ од
2015. године, изабрао понуду добављача
бр. 738 од 13.02.2015. године;
4) да ће Наручилац закључити појединачне уговоре на основу овог споразума и на тај начин непосредно
реализовати јавну набавку.
2.
ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА
2.1.
Предмет овог споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати појединачни уговори о јавној
набавци ЛЕКОВА за период од годину дана.
2.2.
Добра која су предмет овог споразума су:
Партија

ИНН

ФО

Паковањи и јачина
лека

Јединица
мере

Цена по јед.мере
без ПДВ-а

(наручилац уноси податке из понуде добављача)
2.3.
Овај оквирни споразум склапа се за период од годину дана.
2.4.
Обим набавки, односно количине добара која су предмет овог оквирног споразума су оквирне. Количине
добара које ће се реализовати по основу овог оквирног споразума зависе од потреба Наручиоца као и од износа
финансијских средстава. С тим у вези, количине наведене у прилогу бр. 7 конкурсне документације - Teхничке
спецификације и образац понуде информативне природе су и не представљају обавезну количину добара коју је
Наручилац дужан да уговори, нити је Наручилац одговоран за штету коју Добављач трпи због уговарања мањих
количина од количина предвиђених прилогом бр. 7 конкурсне документације - Teхничке спецификације и образац
понуде.
3.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТРАНА У СПОРАЗУМУ
3.1.
Наручилац је дужан да:
1) закључи уговор са Добављачем;
2) правовремено обавештава Добављача о чињеницама које су од значаја за реализацију његових обавеза.
3.2.
Добављач је дужан да:
1) на писмени позив Наручиоца закључи уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом;
2) да за потребе снадбевања Наручиоца обезбеди количине предвиђене појединачним уговорима;
3) извршава уговорне обавезе према Наручиоцу у складу са преузетим обавезама и правилима струке, у
уговореним роковима;
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4) одмах по сазнању, писменим путем, обавести Наручиоца о чињеницама које би могле да знатно отежају
или онемогуће снадбевање Наручиоца;
5) обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке.
4.
СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
4.1.
На основу овог споразума, Добављач закључује уговор са Наручиоцем након пријема позива Наручиоца.
Позив се доставља путем поште, електронске поште или факсом. Уз позив се доставља текст уговора сачињен у
складу са Моделом уговора, који се налази у прилогу овог споразума и представља његов саставни део.
4.2.
Након реализације уговорених количина, Наручилац може са Добављачем закључити нове уговоре за
количине потребне до истека трајања овог оквирног споразума.
5.
ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА
5.1.
Цена из споразума јесте цена за добра која су предмет овог споразума и на основу којих се закључују
појединачни уговори.
5.2.
Наручилац плаћа испоручене количине по уговореним јединичним ценама, увећаним за износ ПДВ-а,
најкасније у року од 90 дана од пријема фактуре, односно у складу са прописаним Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС“, бр. 119/2012).
5.3.
Цена лекова који се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, из тачке 5.1 може да се
промени само у случају да због измене Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава
обавезног здравственог осигурања, дође до промене цене лека услед које цена из овог оквирног споразума постаје
већа од цене из Правилника. У том случају, цена из овог оквирног споразума изједначиће се са ценом из Правилника.
5.4.
Уколико се, током трајања овог споразума, цена за лек који је предмет овог споразума увећа на Листи лекова,
добављач има право на увећање цене из споразума и то за проценат (%) корекције цена у односу на цене из до тада
важећег Правилника о ценама лекова за хуману употребу, са Листе лекова који се прописују и издају на терет
обавезног здравственог осигурања (цене РФЗО-а). Утврђени проценат (%) корекције примењиваће се на цену из
понуде добављача.
5.5.
Цена за све остале лекове је фиксна и не може се мењати у току реализације овог оквирног споразума.
5.6.
У случају прихватања смањења цене одређеног производа од обе уговорне стране уследиће закључење
Анекса оквирног споразума.
6.
КВАЛИТЕТ
6.1.
Квалитет производа који су предмет овог споразума мора у потпуности одговарати важећим домаћим или
међународним стандардима за ту врсту робе и уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду
добављача.
6.2.
Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без претходне
најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке производа из било које испоруке достави
независној специјализованој институцији ради анализе.
6.3.
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета производа,
трошкови анализе падају на терет продавца.
6.4.
Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у магацину купца у присуству представника
Добављача. Евентуална рекламација од стране купца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и
достављена продавцу у року од 24 (двадесетчетири) часа.
6.5.
Добављач се обавезује:
1) да ће замену неисправно понуђеног добра извршити одмах, односно најкасније у року од 3 (три) дана од
дана пријема писменог захтева Наручиоца;
2) да ће испоручивати добра која имају рок трајања не краћи од шест месеци од дана испоруке.
7.
ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ
7.1.
Добављач је дужан да испоручује добра / производе наведене у својој понуди у складу са уговореним
количинама.
7.2.
Добављач је дужан да испоручује уговорена добра сукцесивно, према захтевима наручица.
7.3.
Рок испоруке одређује се појединачним уговором, с тим да не може да буде краћи од 24 часа.
7.4.
Место испоруке је магацин Наручиоца. Из објективних разлога, Наручилац може да одреди и другу локацију
испоруке. Трошкови транспорта и евентуални други трошкови укључени су у цене и Наручилац их посебно не
признаје.
8.
УГОВОРНА КАЗНА
8.1.
У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати Наручиоцу уговорну казну у
износу од 5% од вредности фактуре. Ако штета пређе износ уговорне казне Наручилац може да тражи накнаду
стварне штете, а може и да раскине уговор без обавезе према Добављачу.
9.
ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА
9.1.
Добављач мора да поднесе Наручиоцу приликом потписивања оквирног споразума, односно најкасније у року
од 10 дана од обостраног потписивања оквирног споразума бланко соло меницу са меничним писмом – овлашћењем
на износ од 10% од укупне вредности без ПДВ-а (за појединачну партију или више партија) оквирног споразума.
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Меница и менично писмо - овлашћење морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица
понуђача. Меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења НБС. Уз бланко соло меницу доставити
фотокопију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму.
9.2.
Достављено средство финансијског обезеђења мора имати рок важења најмање 3 дана дуже од дана истека
важења оквирног споразума из тачке 2.3. овог споразума.
9.3.
Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла уколико обавезе по
оквирном споразуму и уговорима закљученим на основу оквирног споразума, не буду благовремено или правилно
реализоване, односно уколико Добављач престане да их реализује.
10.
ВИША СИЛА
10.1.
Наступање више силе ослобађа од одговорности стране у споразуму за кашњење у извршењу обавеза из
споразума. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, стране у споразуму су обавезне, да једна
другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.
10.2.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне
несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.
11.
СПОРОВИ
11.1.
Стране у споразуму су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, а у случају спора уговарају
стварну и месну надлежност Привредног суда у Нишу.
12.
РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
12.1.
Наручилац има право да у било којем тренутку раскине споразум. Раскид споразума наступа по протеку 3
(три) месеца од достављања писменог обавештења о раскиду.
12.2.
У случају битних повреда одредаба споразума или повреда које се понављају, споразум може да раскине
свака уговорна страна. Раскид споразума захтева се писменим путем, уз раскидни рок од 30 (тридесет) дана.
12.3.
Раскид споразума из тачке 12.2. може да се изврши само уколико је друга страна у споразуму претходно
упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који
мора бити разуман.
12.4.
Раскид споразума из тачке 12.2. може да изврши само страна у споразуму која је своје обавезе из споразума
у потпуности и благовремено извршила.
12.5.
Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре закључене на основу овог споразума и исти
се извршавају у складу са одредбама тих уговора и овог споразума.
13.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
13.1.
Измене и допуне текста овог споразума могуће су само уз пристанак обе стране, у писаном облику.
14.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
14.1.
Овај споразум ступа на снагу и почиње да се примењује даном потписивања споразума и важи до окончања
поступка јавне набавке за предметним добром за 2016. год. Уколико обавезе по појединачнним уговорима закљученим
на основу овог споразу доспевају у буџетској 2016. години исте ће бити реализоване највише до износа средстава која
ће им бити за ту намену одобрена.
15.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
15.1.
Овај споразум сачињен је у 6 (шест) истоветних примерка на српском језику, од којих Наручиоцу припадају 4
(четири) примерка, а Добављачу 2 (два) примерка.
15.2.
Саставни део овог споразума је:
Прилог 1 - понуда добављача за партије које су предмет уговора.
Прилог 2 - модел уговора.
СТРАНЕ У СПОРАЗУМУ:
ДОБАВЉАЧ
XXXXXXXXXXXX
Директор,

НАРУЧИЛАЦ
XXXXXXXXXXXXXXXX
Директор,

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX
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ПРИЛОГ БР. 1B - МОДЕЛ УГОВОРА
(ПОНУЂАЧИ ПОПУЊАВАЈУ И ПОТПИСУЈУ МОДЕЛ УГОВОРА)
1.
Наручилац:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Мат.бр.: XXXXXXX
Регистарски бр.: XXXXXXXXXXXX
Шифра делатности: XXXX
Евиденц. у сист. ПДВ-а: XXXXXXXXX
ПИБ: XXXXXXXXXXX
Бр.тек. рач.: XXX-XXXXXXXX-XX
1. Добављач:
XXXXXXXXX, ул. XXXXXXXX, место XXXXXXX,
кога заступа директор XXXXXXXXXXX (у даљем тексту добављач)
Матични број: XXXXXXXXX
Регистарски број: XXXXXXXXXXX
Шифра делатности: XXXXXXXXXX
Евиденц. у сист. ПДВ-а: XXXXXXXXXXXX
ПИБ: XXXXXXXXXXXXXXX
Бр.тек. рач.: XXXXXXXXXXXXXXX код XXXXXXXXXX Банке
Контакт телефон: XXXXXXXXXXX

УГОВОР БР. _____
1.
1.1.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ
Наручилац и Добављач у уводу констатују:
1) да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке ЛЕКОВА, број јавне набавке 1.1.1/2015, а ради
закључења оквирног споразума;
2) да је Наручилац закључио оквирни споразум са XXXXXXXXXXXX на основу Одлуке бр. ............. од
2015. године;
3) да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са оквирним споразумом бр.......................... (наручилац
наводи број и датум).
1.2.
На сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе оквирног споразума из тачке 1.1.2.
овог Уговора, Добављач и Наручилац дужни су да поштују одредбе оквирног споразума.
2.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
2.1
Предмет уговора је куповина добра ЛЕКОВА за партије _________ (наручилац наводи бројеве партија) и то у
количинама, ценама и према следећој спецификацији:
Партија

АТЦ
Шифра

ИНН

ФО

Паковањи и
јачина лека

Јед.
мере

Кол.

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а

Заштићен
назив
лека

Произв
ођач

ЈКЛ
шифра

(наручилац уноси податке из понуде Добављача и јединичне цене из оквирног споразума)
а све у складу са оквирним споразумом бр.
(наручилац уноси број и датум оквирног споразума)
2.2
Лекови, конто 42671101, 42671102 и 42671103, редни број 1.1.1, веза са финансијским планом тачка 2.1, 2.3 и
2.4.
3.
ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ
3.1.
Цене из овог Уговора су јединичне цене наведене у оквирном споразуму бр.
(наручилац уноси број
и датум оквирног споразума).
3.2.
Наручилац плаћа испоручене количине по уговореним једничним ценама, увећаним за износ ПДВ-а у року од
90 (деведесет) дана од дана пријема фактуре, а најкасније у року од 90 дана.
3.3.
Вредност уговора, која обухвата укупне уговорене количине, без ПДВ-а износи 10.367.970,70, а са
урачунатим ПДВ-ом износи 11.404.767,77 динара.
4.
ИСПОРУКА
4.1
Добављач је дужан да испоручује уговорена добра сукцесивно, према захтевима наручица, у року не краћим
од 24 часа.
4.2.
Место испоруке је ф-цо Центар за медицинско снабдевање Клиничког центра Ниш.
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5.
УГОВОРНА КАЗНА
5.1.
У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати Наручиоцу уговорну казну у
износу од 5% од вредности фактуре.
5.2.
Ако штета пређе износ уговорне казне из тачке 5.1. Наручилац може да тражи накнаду стварне штете, а може
и да раскине уговор без обавезе према Добављачу.
6.
ВИША СИЛА
6.1.
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених
обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу
обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.
6.2.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне
несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.
7.
СПОРОВИ
7.1.
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају
спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Нишу.
8.
РАСКИД УГОВОРА
8.1.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид
уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.
8.2.
Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.
9.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
9.1.
Измене и допуне текста овог уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, у писаном облику.
10.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА
10.1.
Овај уговор ступа на снагу и почиње да се примењује даном потписивања уговора и важи до окончања
поступка јавне набавке за предметним добром за 2016. годину. Уколико обавезе по појединачнним уговорима
закљученим на основу оквирног споразу доспевају у буџетској 2016. години исте ће бити реализоване највише до
износа средстава која ће им бити за ту намену одобрена.
11.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
11.1.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерка на српском језику, од којих Наручиоцу припадају 4
(четири) примерка, а Добављачу 2 (два) примерка.
11.2.
Саставни део овог уговора су и његови прилози, како следи:
Прилог 1 - оквирни споразум бр.
од
2015. године;
Прилог 2 - понуда добављача за партије које су предмет уговора.
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