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I УВОД
Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) на основу члана 47.
Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/2009 и 95/2013-у
даљем тексту Закон) спровела је секторску анализу тржишта трговине на мало у
неспецијализованим продавницама претежно храном, пићем и дуваном.
Посебну захвалност Комисија дугује Економском факултету Универзитета у
Београду, Економском факултету Универзитета у Крагујевцу, Економском
факултету Универзитета у Нишу и Правном факултету Универзитета у Београду на
професионалној сарадњи, нарочито током прве фазе секторске анализе.

1. ЗНАЧАЈ, ПРЕДМЕТ И ЦИЉ
Значај овог сегмента трговине за укупну економску активност земље изузетно је
важан имајући у виду пре свега одговарајуће макроекономске показатеље. Велики
број промена и преузимања у претходном периоду и релативно мали број
иницијатива представљају неке од главних фактора који су анализу овог тржишта
учинили потребном. Са друге стране, резултати спроведених истраживања се,
поред ове анализе, могу користити као база знања у даљем раду Комисије, али
могу предстваљати и добру основу за научна и пословна истраживања.
Предмет истраживања је утврђивање односа између конкурената на тржишту
трговине на мало у неспецијализованим продавницама претежно храном, пићем и
дуваном, на локалном, регионалном и националном нивоу1 у смислу процене
њиховог тржишног учешћа и релативне снаге, али и анализа односа између
добављача и трговинских ланаца, ефеката који ти односи могу имати на стање
конкуренције на тржишту као и анализа улоге и значаја приватних робних марки у
продајним асортиманима изабраних учесника на тржишту.
Циљ истраживања јесте свеобухватна економска и регулаторна анализа динамике
конкуренције на предметном тржишту. То укључује идентификовање
потенцијалних тржишних слабости, и у складу са тим давање одговарајућих
препорука које су усмерене на унапређење законитог и фер пословања свих
учесника на тржишту. Такође, посредно, циљ истраживања је и промоција
конкуренције на тржишту које је предмет анализе.

2. МЕТОДОЛОШКИ И ПРАВНИ ОКВИР
Прописи који су од значаја за анализу предметног сектора су:

1

Комисија је поделу на национални, регионални и локални ниво извршила само у циљу стицања
јасније слике стања конкутенције на предметном тржишту, али се не може говорити о дефиницији
релевантног гегографског тржишта у смислу Уредбе о критеријумима за одређивање релевантног
тржишта.
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1. Закон о трговини („Службени гласник РС“, бр. 53/2010, 10/2013, 44/2018др.закон, даље у тексту ЗОТ);
2. Закон о оглашавању („Службени гласник РС“, број 6/2016);
3. Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 6 84/2004,
86/2004 испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин.
изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015,
5/2016 – усклађени дин.изн., 108/2016, 7/2017 – усклађени дин. изн.,
113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн. и 30/2018);
4. Закон о општој безбедности производа („Службени гласник РС“, бр.
41/2009);
5. Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“, бр. 62/2014, 6/2016 др закон и 44/2018 – др. закон);
6. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/2012, 68/2015 i 113/2017);
7. Закон о облигационим односима („Службени. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85,
45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93 i „Службени лист
СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља);
8. Правилник о класификацији трговинских формата („Службени гласник РС“,
бр. 47/2011);
9. Правилник о евиденцији промета робе и услуга („Службени гласник РС“, бр.
99/2015 i 44/2018 - др. закон);
10. Правилник о начину и условима за истицање јединичне цене за поједине
врсте производа („Службени гласник РС“, бр. 116/2014).
Законом о трговини заједно са Законом о изменама и допунама закона о трговини
као кључним прописом када је у питању област трговине на мало у
неспецијализованим продавницама претежно храном, пићем и дуваном уређују се
услови и начин за обављање и унапређивање трговине на јединственом тржишту
Републике Србије, као и заштита тржишта, заштита од непоштене тржишне
утакмице и надзор. ЗОТ прописује начела трговине која укључују начело слободне
трговине, начело равноправности и забране дискриминације, начело јединственог
тржишта, начело поштења, начело стабилности и снабдевености, начело
сразмерности и начело сарадње. Закон обавезује трговце да поступају поштено и у
складу са пословним моралом и добрим пословним обичајима као и да на
одговарајући начин обезбеде услове за одржавање стабилности и снабдевености
тржишта, а нарочито оних роба и услуга које су од егзистенцијалног значаја за
становништво. Такође, када је реч о области трговине, ЗОТ упућује надлежне
државне органе и имаоце јавних овлашћења на сарадњу како у циљу лакшег
споровођења свих закона и прописа тако и у циљу успостављања утемељеног
система.
ЗОТ врши поделу трговине на трговину на мало и трговину на велико при чему
трговину на мало дефинише као продају робе/услуга потрошачима ради
задовољавања личних потреба или потреба домаћинства. Трговина на мало се
према месту трговине дели на трговину у продајном објекту и трговину ван
продајног објекта, при чему трговина у продајном објекту представља трговину у
различитим трговинским форматима (супермаркет, хипермаркет, дисконт, cash
and carry центар...), а трговина ван продајног објекта може бити даљинска трговина
на мало, трговина личним нуђењем и остала трговина на мало ван продајног
објекта.
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Правилником о класификцији трговинских формата уређена је класификација
трговинских формата, односно организационо-техничких облика обављања
трговине, са фиксном локацијом, који имају специфичну стратегију продаје према
купцима и конкурентима. Трговински формати се класификују на основу
претежних или опредељујућих одлика. У складу са овим правилником
неспецијализовани трговински формати са претежно прехрамбеним асортиманом
се деле на:
•
•
•
•
•
•

хипермаркете;
супермаркете;
суперете;
мини маркете;
дисконтне продавнице;
класичне продавнице са претежно прехрамбеним асортиманом.

Полазећи од дефиниција и класификација датих ЗОТ-ом и Правилником о
класификацији трговинских формата, важно је напоменути да је за потребе
анализе била обухваћена само трговина у продајним објектима, или прецизније, из
анализе су биле искључене трговина на киосцима и трговина ван продајних
објеката (продаја на пијацама). Додатно, будући да је Комисија располагала само
подацима о продајној површини, али не и о ширини асортимана и начину
услуживања као систему продаје, за потребе ове анализе извршена је подела на
традиционалне, мање продавнице, површине до 200m2 и модерне објекте, који су
класификовани у три групе од 200 m2 до 400 m2, од 400 m2 до 2.000 m2 и преко
2.000 m2. Сви показатељи развијености односе се на овај обухват.
Временски обухват анализе је период од три године (2014 -2016. година), док је
када је реч о географској димензији обухваћена територија Републике Србије без
аутономне покрајине Косово и Метохија. Додатно, извршена је и даља
сегментација, па је преглед појединих показатеља развијености трговине на мало,
односно преглед најзначајнијих учесника на тржишту дат и за четири региона и то
Београдски регион, регион Војводине, регион Јужне и Источне Србије и регион
Западне Србије и Шумадије.
Секторска анализа је спроведена у двостепеној процедури која је пратила опсежну
припремну фазу током које су креирани структурирани и полуструктурирани
упитници и извршен избор (формирање) репрезентативног узорка учесника на
тржишту којима су достављени упитници.
Прва фаза секторске анализе обухватила је анализу структуре тржишта трговине
на мало у неспецијализованим продавницама претежно храном, пићем и дуваном,
односно процену тржишне моћи и релативне снаге учесника на тржишту имајући у
виду:
остварени промет односно висину остварених прихода;
број објеката и врсту малопродајних објеката;
географску дисперзију малопродајних објеката.
Друга фаза секторске анализе обухватила је анализу односа између трговаца и
добављача и значаја приватних робних марки у продајним асортиманима
изабраних учесника на тржишту.
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Истраживање је спроведено комбинацијом канцеларијског (desk) и теренског
метода истраживања (метод пописа и метод анкете). Док је канцеларијско
истраживање подразумевало анализу релевантног правног оквира, теренско
истраживање је најпре извршено применом метода пописа будући да је било
неопходно идентификовати учеснике на тржишту, имајући у виду ограничење у
смислу регистрације привредних субјеката у јавни регистар на основу претежне
делатности. С тим у вези важно је нагласити да су узорком били обухваћени и
учесници који као претежну шифру делатности нису имали шифру 4711-трговина
на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићем и дуваном.
Одабир учесника за анкетирање у оквиру прве фазе анализе извршен је на основу
броја малопродајних објеката, те се тако Комисија захтевима за доставу података
обратила свим учесницима са два и више објекта, док су подаци за остале учеснике
прикупљени од Агенције за привредне регистре. На тај начин формирана је база од
преко 5,5 хиљада малопродајних објeката. Када је реч о другој фази анализе
критеријум за одабир учесника за анкетирање била је висина тржишног учешћа
израчуната на основу оствареног промета па се тако Комисија захтевима за
доставу података обратила на адресе педесет учесника на тржишту. Списак
учесника којима су достављени упитници у оквиру друге фазе садржан је у Анексу
1.
Дакле, основни извори података били су:
подаци учесника на тржишту;
подаци Агенције за привредне регистре;
подаци Републичког завода за статистику;
подаци Министарства трговине, туризма и телекомуникација;
јавно доступни подаци на интернет мрежи.
Сви прикупљени подаци (примарни и секундарни) су обрађени применом
квалитативних и квантитативних техника. Наиме, сви подаци су груписани и
обрађени у смислу израчунавања појединих показатеља и представљени на
графицима са нумеричким вредностима односно у форми табеларних прегледа.
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II ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВИЈЕНОСТИ ТРГОВИНЕ НА МАЛО
Трговина на мало представља једну од основних привредних активности сваке
земље и свакако се може сматрати једним од покретача економског развоја. Како
достигнути ниво развијености трговине на мало представља комбинацију
економских, друштвених и политичких процеса и феномена, анализа је извршена
на основу показатеља који на директан или индиректан начин показују степен
развијености трговине на мало у једној земљи.
Висина показатеља развијености трговине на мало и њихова интерпретација дата је
у делу који следи.
1. БРОЈ АКТИВНИХ МАЛОПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА
Број активних малопродајних објеката у Републици Србији са површином већом од
10м2 у посмтатране три године приказан је у табели број 1:
Табела 1 – Број активних малопродајних објеката у Републици Србији
Број активних малопродајних објеката
2014.

2015.
2016.
4.669
5.274
5.573
Извор: Подаци учесника на тржишту и АПР

промена

На основу табеле број 1 може се видети да је у посматраном периоду забележен
раст броја малопродајних објеката по просечној годишњој стопи од cca 9%. Током
2015. године, забележен је раст од 13%, док је у 2016. години у односу на
претходну број објеката повећан за 6%.
Полазећи од класификације малопродајних објеката извршене за потребе ове
анализе, може се видети да је у 2014. години највећи број објеката (3.737)
припадаo категорији тзв.традиционалних објеката (мањих објеката површине до
200 m2). Одмах затим следе објекти површине од 200-400 m2 (456), објекти
површине 400-2.000 m2 (417), док је најмањи број објеката, свега 59, припадао
категорији коју чине највећи објекти, површине преко 2.000 m2. Током 2015.
године, није дошло до значајнијих измена у структури малопродајних формата, па
ја тако и даље највећи број припадао категорији најмањих објеката (4.232), које су
пратили објекти површине од 200-400 m2 (510), објекти површине од 400-2.000 m2
(472), док је највећим продајним форматима припадало 60 малопродајних
објеката. Структура продајних формата није измењена ни у 2016. години, па је тако
и у овој години највећи број објеката припадао традиционалним објектима (4.453),
које су пратили објекти површине од 200-400 m2 (557), објекти површине 4002.000m2 (494), док је најмањи број припадао категорији највећих малопродајних
објеката (69). На основу датих података, може се видети да се без обзира на измене
у апсолутним износима, релативна учешћа продајних формата током година нису
мењала. Приказ учешћа појединих трговинских формата у укупном броју
малопродајних објеката за све три године дат је на графику број 1:
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График 1 – Учешће продајних формата у укупном броју објеката у Републици Србији (2014-2016.
година)

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу графика број 1 може се видети да су најмањи продајни формати чинили
80%, односно да су модерни објекти чинили 20% укупног броја објеката, при чему
су највећи продајни формати површине преко 2.000 m2 чинили само 1%.
Учешће појединих продајних формата у укупном броју објеката на нивоу региона
приказано је на графику број 2:
График 2 – Структура продајних формата по регионима (2014-2016. година)
Београдски регион
Регион Војводине

Регион Јужне и Источне Србије

Регион Западне Србије и Шумадије

Извор: Подаци учесника на тржишту и АПР
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На основу приказаних података може се видети да је, изузев Београдског региона у
коме је заблежен нешто мањи број најмањих продајних објеката (67%), у осталим
регионима структура продајних формата била врло слична структури продајних
формата на нивоу Републике Србије.

2. ПРОДАЈНА ПОВРШИНА МАЛОПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА
Укупна продајна површина малопродајних објеката2 који се налазе на територији
Републике Србије, који су били активни током посматране три године, приказана
је у табели број 2:
Табела 2 – Продајна површина активних малопродајних објеката у Републици Србији

Продајна површина (у m2)
2014.
2015.
2016.
924.265
1.019.731
1.086.775
Извор: Подаци учесника на тржишту и АПР

промена

На основу табеле број 2, може се видети да је током посматраног периода
забележен раст укупне продајне површине по просечној годишњој стопи од cca 8%.
У 2015. години је забележен раст од 10%, док је у 2016. у односу на претходну
годину забележен раст од 7%.
Учешће појединих трговинских формата у укупној продаjној површини за све три
године, будући да током посматраног периода нису забележене значајније измене
приказано је на графику број 3:
График 3 – Учешће продајних формата у укупној продајној површини у Републици Србији (20142016. година)

Извор: Подаци учесника на тржишту и АПР

2

Укључени су малопродајни објекти са површином већом од 10м2 . Будући да за учеснике за које су
подаци прикупљени из АПР-а, нису били доступни подаци о продајној површини, извршена је
апроксимација на основу њиховог оствареног промета, и на основу других расположивих података
о висини промета и продајној површини других учесника на тржишту.
7

На основу графика број 3, може се видети да су објекти површине од 400-2.000 m2
чинили највећи део продајне површине (34%). Одмах затим следе објекти са
површином до 200 m2 (28%), објекти са површином већом од 2.000 m2 (24%), док
су објекти са површином од 200-400 m2 чинили 14%.
Учешће продајних формата у укупној продајној површини, на нивоу региона,
приказано је на графику број 4:
График 4 – Учешће продајних формата у укупној продајној површини на нивоу региона (20142016. година)
Београдски регион

Регион Јужне и Источне Србије

Регион Војводине

Регион Западне Србије и Шумадије

Извор: Подаци учесника на тржишту и АПР

На основу графика број 4, може се видети да су у свим регионима, највеће учешће
у укупној продајној површини имали објекти површине у интервалу од 4002.000m2 (cca 35%). Када је реч о најмањим продајним форматима, може се видети
да је њихово учешће у Београдском региону (cca 17%) било ниже у односу на
учешће ових објеката у остала три региона, односно у односу на учешће ових
објеката на републичком нивоу. Са друге стране, учешће највећих продајних
објеката у Београдском региону (cca 32%) у посматране три године било је више од
учешћа ових објеката у остала три региона, односно од учешћа на републичком
нивоу. Учешће продајних формата површине од 200-400 m2 у свим регионима било
је блиско учешћу на републичком нивоу.
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3. ПРОСЕЧНА ПОВРШИНА МАЛОПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА
Просечна површина малопродајних објеката добијена стављањем у однос укупне
површине и броја активних малопродајних објеката приказана је на графику број
5:
График 5 – Просечна површина малопродајних објеката у Републици Србији

Извор: Подаци учесника на тржишту

Приказани подаци указују на то да се просечна површина малопродајних објеката
у све три посматране године није значајније мењала и да је износила око 200m2.

4. ВИСИНА ОСТВАРЕНОГ ПРОМЕТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Висина оствареног промета у активним малопродајним објектима са површином
већом од 10 m2, приказана је у табели број 3:
Табела 3 – Висина оствареног промета

[…]
Извор:Подаци учесника на тржишту

На основу табеле број 3, може се видети да је у посматраном периоду, дошло до
раста промета по просечној годишњој стопи од cca 8%. У 2015. години је забележен
раст од 10%, док је у 2016. у односу на претходну годину забележен раст промета
од 7%.
Колико су различити продајни формати у просеку учествовали у генерисању
укупних прихода на територији Републике Србије може се видети на основу
графика број 6:
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График 6 – Учешће продајних формата у генерисању прихода у Републици Србији (2014-2016.
година)

Извор: Подаци учесника на тржишту

Приказани подаци указују на то да је у све три године највећи део прихода
генерисан у продајним објектима површине до 200 m2 (36%). Затим следе објекти
површине од 400-2.000 m2 (33%), објекти са површином преко 2.000 m2 (18%), док
је у објектима површине 200-400 m2 генерисано 14% укупно остварених прихода.
Да ли се и колико разликује ситуација када је реч о учешћу продајних формата у
генарисању прихода на нивоу региона може се видети на основу података
приказаних на графику број 7:
График 7 - Учешће продајних формата у генерисању прихода на нивоу региона (2014-2016.година)
Београдски регион

Регион Јужне и Источне Србије

Регион Војводине

Регион Западне Србије и Шумадије

Извор: Подаци учесника на тржишту и АПР
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На основу приказаних података може се видети да је, изузев Београдског, у остала
три региона, највећи део прихода генерисан у најмањим продајним објектима. Са
друге стране, учешће прихода генерисаних у највећим малопродајним објектима у
свим регионима било је на нивоу учешћа на републичком нивоу.
5. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРЕДМЕТНОМ СЕКТОРУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Број запослених у овом сегменту трговине на мало представљен је на графику број
8:
График 8 – Број запослених у предметном сектору у Републици Србији

Извор:Подаци учесника на тржишту

На основу графика број 8 може се видети да је број запослених у посматраном
периоду растао по просечној годишњој стопи од cca 8%. Број запослених у мањим
продајним објектима, тзв. традиционалним продавницама у све три посматране
године чинио је око 45% укупног броја запослених. Релативни допринос овог
сегмента трговине процесу запошљавања у све три године износио је cca 3%.
6. ПРОМЕТ ПО КВАДРАТНОМ МЕТРУ ПРОДАЈНЕ ПОВРШИНЕ
Промет по квадратном метру продајне површине у Републици Србији приказан је
на графику број 9:
График 9 – Промет по квадратном метру продајне површине у Републици Србији
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Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да у посматраном периоду нису
забележене измене у висини овог показатеља, те да је он у све три посматране
године био нешто нижи од 400.000 РСД. Применом просечних средњих курсева за
посматране три године, долази се до податка да се годишњи промет по квадратном
метру у посматране три године кретао у интервалу од 3.100 и 3.400 евра по
квадратном метру продајне површине.
Промет по квадратном метру продајне површине у изабрана четири региона
приказан је на графику број 10:
График 10 – Промет по квадратном метру продајне површине на нивоу региона

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да се на нивоу појединачних
региона, висина овог показатеља из године у годину није значајније мењала.
Најнижи промeт по квадратном метру остварен је у региону Војводине, док је
промет по квадратном метру у друга три региона био на приближно истом нивоу.

7. БРОЈ СТАНОВНИКА ПО КВАДРАТНОМ МЕТРУ ПРОДАЈНЕ ПОВРШИНЕ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Број становника по квадратном метру представља показатељ сатурираности
тржишта. Наиме, што је сатрурираност већа, односно што је број становника по
квадратном метру мањи, то је ниво развијености трговине на мало већи.
Број становника по квадратном метру продајне површине на републичком нивоу у
посматране три године приказан је на графику број 11:
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График 11 – Број становника по m2 продајне површине у Републици Србији

Извор:Подаци учесника на тржишту

Приказани подаци указују на то да је дошло до врло мале промене, односно да је
током посматраног периода на територији Републике Србије дошло до незнатног
развоја овог сегмента трговине.
Интерпретација овог показатеља нарочито добија на значају, уколико се изврши
компаративна анализа вредности овог показатеља на нивоу региона са његовом
вредношћу на републичком нивоу.
Ниво сатурираности трговине на мало у регионима приказан је на графику број 12:
График 12 - Број становника по m2 продајне површине на нивоу региона

Извор:Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да је у све три године вредност
овог показатеља била најнижа у Београдском региону, док је највиша вредност
забележена у региону Јужне и Источне Србије. Узимајући у обзир вредност овог
показатеља на нивоу Републике Србије, може се видети да је највиши ниво
развијености трговине на мало забележен у Београдском региону и региону
Војводине, док простора за даљи развој још увек има у региону Шумадије и
Западне Србије односно региону Јужне и Источне Србије, будући да је вредност
овог показатеља била виша од републичког просека.
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8. ПРОМЕТ ПО СТАНОВНИКУ
Промет по становнику, као индикатор платежне способности становништва, такође
представља показатељ нивоа развијености трговине на мало.
Висина промета по становнику у Републици Србији за посматране три године
приказана је на графику број 13:
График 13 – Промет по становнику у Републици Србији

Извор:Подаци учесника на тржишту и АПР

Узимајући у обзир приказане податке, може се видети да је током посматраног
периода дошло до благог раста вредности овог показатеља. Уколико се, пак
вредност искаже у еврима, применом просечних средњих курсева у посматране
три године, може се видети да се вредност показтеља кретала у интервалу од 430 до
480 евра.
Кретање овог показатеља у датом периоду посматрано по регионима, може се
сагледати на основу података приказаних на графику број 14.
График 14 – Промет по становнику на нивоу региона

Извор: Подаци учесника на тржишту и АПР

Посматрајући развијеност трговине на мало у изабраним регионима кроз призму
платежне способности, може се доћи до истог закључка на који су упутили и неки
други показатељи, а то је да је трговина најразвијенија у Београдском и региону
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Војводине, а најнижа у региону Западне Србије и Шумадије односно Јужне и
Источне Србије.
9. ПРОМЕТ ПО ЗАПОСЛЕНОМ У ТРГОВИНИ НА МАЛО
Промет по запосленом, добијен као однос укупног промета и броја запослених у
овом сегменту трговине на мало, приказан је на графику број 15:
График 15 – Промет по запосленом у Републици Србији

Извор:Подаци учесника на тржишту и АПР

На основу приказаних података, може се видети да се вредност овог показатеља
није значајније мењала у посматране три године, иако се тренд раста забележен у
2015. није наставио у 2016. години.
Разлике у нивоу продуктивности у традиционалним и модерним продајним
форматима могу се сагледати на основу графика број 16:
График 16 – Ниво продуктивности у различитим продајним форматима

Извор: Подаци учесника на тржишту

Уколико би се пак извршила анализа правца кретања промета по запосленом и
промета по становнику, могло би се видети да је кретање промета по запосленом у
извесној мери пратило кретање промета по становнику.
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Кретање ова два показатеља приказано је на графику број 17:
График 17 – Кретање показатеља развијености трговине

Извор: Калкулације на основу података учесника на тржишту и АПР

Висина промета по запосленом на нивоу региона приказана је на графику број 18:
График 18 – Промет по запосленом на нивоу региона

Извор:Подаци учесника на тржишту

10. ВРЕДНОСТ ПРОСЕЧНЕ КУПОВИНЕ
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Вредност просечне куповине у Републици Србији, добијена као однос промета и
укупног броја издатих фискалних рачуна3 у посматране три година приказана је на
графику број 19:
График 19 – Вредност просечне куповине у Републици Србији

Извор:Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да је вредност просечне куповине
(„просечни износ по рачуну“) износила око 450 динара и да се у посматраном
периоду није значајније мењала. Применом званичних средњих курсева током
посматране три године, добија се да је вредност овог показатља у све три године
износила cca 4 евра.
Вредност просечне куповине на нивоу појединачних региона приказана је на
графику број 20:
График 20 – Вредност просечне куповине на нивоу региона

Извор: Подаци учесника на тржишту

3
Приликом обрачуна у обзир су узети само подаци учесника који су доставили податке о броју
издатих фискалних рачуна, будући да одређени број њих то није био у могућност да уради из
техничких разлога.
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На основу приказаних података може се видети да се вредност овог показатеља на
нивоу појединачних региона није значајније мењала из године у годину, с тим да
постоје значајне разлике између региона. Највиша вредност просечне куповине
забележена је у Београдском региону (у просеку cca 550 динара), а најнижа у
региону Шумадије и Западне Србије (у просеку cca 390 динара).
Компаративна анализа висине просечне куповине на републичком и нивоу
појединачних региона приказана је на графику број 21:
График 21 – Компаративна анализа висине просечне куповине

Извор: Подаци учесника на тржишту

18

III СТРУКТУРА ТРЖИШТА ТРГОВИНЕ НА МАЛО
У овом делу извештаја биће дати прегледи првих десет учесника на националном и
регионалном нивоу узимајући у обзир одређене критеријуме.

1. ПРВИХ ДЕСЕТ УЧЕСНИКА НА ТРЖИШТУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Анализа структуре тржишта на републичком нивоу извршена је на основу следећих
критеријума:
• висина остварених прихода;
• продајна површина;
• број малопродајних објеката.

1.1. Првих десет учесника на тржишту у Републици Србији према оствареним
приходима
Преглед првих десет учесника на тржишту према оствареним приходима у 2014.
години дат је у табели број 4:
Табела 4 – Преглед првих десет учесника у 2014. години према приходима
Учесник на тржишту
Delhaize Serbia doo
Mercator-S
DIS d.o.o.
UNIVEREXPORT doo
Aman doo Surčin
GOMEX DOO
METRO Cash&Carry doo
VEROPOULOS doo
AD BB TRADE ŽITIŠTE
AD PODUNAVLJE, BAČKA PALANKA

Висина прихода у РСД
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Тржишно учешће
21,85%
18,92%
4,24%
2,83%
2,54%
2,01%
1,77%
1,10%
0,88%
0,85%

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу табеле број 4 може се видети да је првих десет учесника на тржишту
Републике Србије у 2014. години учествовало са cca 57% у укупно оствареном
промету. Највећа тржишна учешћа имали су Delhaize Serbia doo (21,85%) и
Mercator-S (18,92%). Први следећи учесник, DIS doo, имао је тржишно учешће које
је око пет пута било мање од тржишних учешћа прва два учесника. Тржишна
учешћа других учесника који су били у групи првих десет учесника кретала су се у
интервалу од 1% до 3%, док су сви остали учесници имали тржишна учешћа мања
од 1%.
Преглед првих десет учесника на тржишту према оствареним приходима у 2015.
години дат је у табели број 5:
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Табела 5 – Преглед првих десет учесника у 2015. години према приходима
Учесник на тржишту
Висина прихода у РСД
Delhaize Serbia doo
[…]
Mercator-S
[…]
DIS d.o.o.
[…]
UNIVEREXPORT doo
[…]
Aman doo Surčin
[…]
GOMEX DOO
[…]
METRO Cash&Carry doo
[…]
VEROPOULOS doo
[…]
AD BB TRADE ŽITIŠTE
[…]
QVATTRO COMPANY DOO
[…]
Извор: Подаци учесника на тржишту и АПР

Тржишно учешће
20,82%
17,79%
3,89%
3,25%
2,35%
2,09%
1,71%
1,04%
1,02%
0,99%

Приказани подаци указују на то да су током 2015. године највећа тржишна учешћа
имали Delhaize Serbia doo (20,82%) и Mercator-S (17,79%). Трећи учесник на
тржишту, DIS doo, имао је тржишно учешће које је око 5 пута било мање од
тржишних учешћа „лидера“. Тржишна учешћа других учесника који су били међу
првих десет кретала су се у интервалу од 1% до 3%, док су сви остали учесници
имали тржишна учешћа мања од 1%. Првих десет учесника у 2015. години
учествовало је са cca 55% у укупно оствареном промету на територији Републике
Србије. Важно је напоменути да је у 2015. години у односу на 2014. дошло до мале
измене, па је тако у првих десет учесника уместо AD PODUNAVLJE BAČKA
PALANKA био учесник QVATTRO COMPANY DOO.
Преглед првих десет учесника на тржишту према оствареним приходима у 2016.
години дат је у табели број 6:
Табела 6 - Преглед првих десет учесника у 2016. години према приходима
Учесник на тржишту

Висина прихода у РСД

Тржишно учешће

Delhaize Serbia doo

[…]

20,60%

Mercator-S

[…]

15,98%

DIS d.o.o.

[…]

3,56%

Aman doo Surčin

[…]

3,48%

UNIVEREXPORT doo

[…]

3,20%

GOMEX DOO

[…]

2,17%

METRO Cash&Carry doo

[…]

1,54%

QVATTRO COMPANY DOO

[…]

1,12%

AD BB TRADE ŽITIŠTE

[…]

1,07%

VEROPOULOS doo
Извор: Подаци учесника на тржишту и АПР

[…]

0,98%

Узимајући у обзир приказана тржишна учешћа, долази се до податка да је првих
десет учесника на тржишту током 2016. године учествовало са cca 54% у укупно
оствареном промету. Највећа тржишна учешћа имали су Delhaize Serbia doo
(20,60%) и Mercator-S (15,98%). Трећи учесник на тржишту, DIS doo, имао је
тржишно учешће које је око 4-5 пута било мање од тржишних учешћа „лидера“.
Тржишна учешћа других учесника који су били међу првих десет кретала су се у
интервалу од 1% до 3%, док су сви остали учесници имали тржишна учешћа мања
од 1%.
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Компаративна анализа висине остварених прихода у посматране три године за
учеснике који су били међу првих десет учесника на тржишту дата је у табели број
7:
Табела 7 – Компаративна анализа остварених прихода
Учесник на тржишту
Delhaize Serbia doo
Mercator-S
DIS d.o.o.
UNIVEREXPORT doo
Aman doo Surčin
GOMEX DOO
METRO Cash&Carry doo
VEROPOULOS doo
AD BB TRADE ŽITIŠTE
AD PODUNAVLJE, BAČKA PALANKA
QVATTRO COMPANY DOO

2014.

Остварени приходи у РСД
2015.
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

2016.
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу табеле број 7, може се видети да је највећи раст прихода, по просечној
годишњој стопи од cca 27% односно 26%, забележен код два учесника и то […] и […]
респективно. Са друге стране, код два учесника, […] и […], који су се налазили у
самом врху по висини тржишног учешћа забележене су негативне стопе раста
нешто мање од 1%.

1.2. Првих десет учесника на тржишту у Републици Србији према продајној
површини
Преглед првих десет учесника на тржишту према продајној површини у 2014.
години дат је у табели број 8:
Табела 8 - Преглед првих десет учесника на тржишту у 2014. години према продајној површини
Назив учесника на тржишту
Mercator-S
Delhaize Serbia doo
METRO Cash&Carry doo
Aman doo Surčin
DIS d.o.o.
UNIVEREXPORT doo
GOMEX DOO
AD PODUNAVLJE, BAČKA PALANKA
VEROPOULOS doo
AD BB TRADE ŽITIŠTE

Продајна површина у m2
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Тржишно учешће
23,97%
19,69%
5,55%
4,23%
3,55%
2,79%
2,17%
1,71%
1,66%
1,58%

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу табеле број 8 може се видети да је током 2014. године првих десет
учесника учествовало са cca 67% у укупној продајној површини у Републици
Србији. Поредећи приказане податке са подацима о тржишном учешћу
израчунатом на основу остварених прихода, може се видети да су међу првих десет
присутни исти учесници, али да је редослед нешто измењен па се тако на првом
месту нашао Mercator-S са 23,97%, а на другом Delhaize Serbia doo са 19,69%. Трећи
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учесник на тржишту, METRO Cash&Carry doo, имао је тржишно учешће које је око 3
пута било мање од тржишних учешћа прва два учесника на тржишту. Други
учесници који су се налазили међу првих десет имали су тржишна учешћа која су
се кретала у интервалу од 2% до 4%, док су сви остали учесници имали тржишна
учешћа мања од 2%.
Преглед првих десет учесника на тржишту према продајној површини у 2015.
години дат је у табели број 9:
Табела 9 - Преглед првих десет учесника на тржишту у 2015. години према продајној површини
Назив учесника на тржишту
Mercator-S
Delhaize Serbia doo
METRO Cash&Carry doo
UNIVEREXPORT doo
DIS d.o.o.
Aman doo Surčin
GOMEX DOO
AD PODUNAVLJE, BAČKA PALANKA
VEROPOULOS doo
AD BB TRADE ŽITIŠTE

Продајна површина у m2
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Тржишно учешће
23,13%
18,35%
5,13%
4,57%
3,83%
3,52%
2,16%
1,65%
1,51%
1,44%

Извор: Подаци учесника на тржишту и АПР

Приказани подаци указују на то да је током 2015. године првих десет учесника
учествовало са cca 65% у укупној продајној површини у Републици Србији. Највећа
тржишна учешћа имали су Mercator-S (23,13%) и Delhaize Serbia doo (18,35%).
Трећи учесник на тржишту, METRO Cash&Carry doo, имао је тржишно учешће које
је око 3-4 пута било мање од тржишних учешћа прва два учесника на тржишту.
Други учесници који су се налазили међу првих десет имали су тржишна учешћа
која су се кретала у интервалу од 1% до 5%, док су сви остали учесници имали
тржишна учешћа мања од 1%.
Преглед првих десет учесника на тржишту према продајној површини у 2016.
години дат је у табели број 10:
Табела 10 - Преглед првих десет учесника на тржишту у 2016. години према продајној површини
Назив учесника на тржишту
Mercator-S
Delhaize Serbia doo
Aman doo Surčin
UNIVEREXPORT doo
METRO Cash&Carry doo
DIS d.o.o.
GOMEX DOO
AD PODUNAVLJE, BAČKA PALANKA
VEROPOULOS doo
AD BB TRADE ŽITIŠTE

Продајна површина у m2
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Тржишно учешће
21,28%
17,47%
7,24%
4,41%
4,38%
3,93%
2,49%
1,64%
1,41%
1,37%

Извор: Подаци учесника на тржишту и АПР

Узимајући у обзир приказана тржишна учешћа долази се до податка да је првих
десет учесника учествовало са cca 66% у укупној продајној површини у Републици
Србији. Највећа тржишна учешћа имали су Mercator-S (21,28%) и Delhaize Serbia
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doo (17,47%). Током 2016. године, дошло је до измене у редоследу, па се тако на
трећем месту нашао Aman doo Surčin, чије је тржишно учешће било 2-3 пута мање
од тржишних учешћа „лидера“. Други учесници који су се налазили међу првих
десет имали су тржишна учешћа која су се кретала у интервалу од 1% до 4%, док су
сви остали учесници имали тржишна учешћа мања од 1%.
Компаративна анлиза продајне површине малопродајних објеката који су били у
власништву учесника на тржишту који су се налазили међу првих десет у
посматраним годинама приказана је у табели број 11:
Табела 11 – Компаративна анализа продајне површине
Назив учесника на тржишту

2014.

Mercator-S
Delhaize Serbia doo
METRO Cash&Carry doo
Aman doo Surčin
DIS d.o.o.
UNIVEREXPORT doo
GOMEX DOO
AD PODUNAVLJE, BAČKA PALANKA
VEROPOULOS doo
AD BB TRADE ŽITIŠTE

Продајна површина у m2
2015.
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

2016.
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да је највећи раст продајне
површине по просечној годишњој стопи од cca 42% забележен код […]. Одмах
затим следи […] са растом продајне површине по просечној годишњој стопи од cca
36%. Негативна стопа раста забележена је код једног учесника ([…]), док код једног
учесника у посматраном периоду није било измена у укупној продајној површини
([…]).

1.3. Првих десет учесника на тржишту у Републици Србији према броју
објеката
Преглед првих десет учесника на тржишту Републике Србије према броју активних
објеката у њиховом власништву током 2014. године дат је у табели број 12:
Табела 12 - Преглед првих десет учесника на тржишту у 2014. години према броју објеката
Назив учесника на тржишту
Delhaize Serbia doo
Mercator-S
Aman doo Surčin
AD BB TRADE ŽITIŠTE
GOMEX DOO
AD PODUNAVLJE, BAČKA PALANKA
TSV BRAVE DOO BEOGRAD
Trgovina Lilić
LUKI- KOMERC DOO PEĆINCI
TRANSKOM 94 DOO, ŠABAC
Укупно

Број објеката
390
321
146
128
123
106
88
87
67
59
4.669

Тржишно учешће
8,35%
6,88%
3,13%
2,74%
2,63%
2,27%
1,88%
1,86%
1,43%
1,26%

Извор: Подаци учесника на тржишту и АПР
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На основу приказаних података може се видети да је првих десет учесника
учествовало са cca 32% у укупном броју објеката у Републици Србији. Највећи број
објеката имали су Delhaize Serbia doo (8,35%) и Mercator-S (6,88%). Број објеката
трећег учесника Aman doo Surčin, био је око 2 пута било мањи од броја објеката у
власништву прва два учесника. Објекти других учесника на тржишту који су се
налазили међу првих десет чинили су између 1% и 3% укупног броја објеката.
Преглед првих десет учесника на тржишту према броју активних малопродајних
објеката у 2015. години дат је у табели број 13:
Табела 13 - Преглед првих десет учесника на тржишту у 2015. години према броју објеката
Назив учесника на тржишту

Број објеката

Delhaize Serbia doo
Mercator-S
Aman doo Surčin
AD BB TRADE ŽITIŠTE
GOMEX DOO
AD PODUNAVLJE, BAČKA PALANKA
TSV BRAVE DOO BEOGRAD
НЕЦА-ТТПП д.о.о. Прокупље
UNIVEREXPORT doo
TRANSKOM 94 DOO, ŠABAC
Укупно

Тржишно учешће

397
350
139
129
129
114
105
98
80
71
5.274

7,53%
6,64%
2,64%
2,45%
2,45%
2,16%
1,99%
1,86%
1,52%
1,35%

Извор: Подаци учесника на тржишту и АПР

Приказани подаци указују на то да је првих десет учесника током 2015. године
учествовало са cca 31% у укупном броју објеката у Републици Србији. Највећи број
објеката имали су Delhaize Serbia doo (7,53%) и Mercator-S (6,64%). Број објеката
трећег учесника на тржишту Aman doo Surčin, био је око 2 пута мањи од броја
објеката у власништву прва два учесника на тржишту. Објекти других учесника на
тржишту чинили су између 1% и 2% укупног броја малопродајних објеката.
Преглед првих десет учесника на тржишту према броју објеката у 2016. години дат
је у табели број 14:
Табела 14 – Преглед првих десет учесника на тржишту у 2016. години према броју објеката
Назив учесника на тржишту
Delhaize Serbia doo
Mercator-S
Aman doo Surčin
GOMEX DOO
AD BB TRADE ŽITIŠTE
AD PODUNAVLJE, BAČKA PALANKA
TSV BRAVE DOO BEOGRAD
НЕЦА-ТТПП д.о.о. Прокупље
UNIVEREXPORT doo
TRANSKOM 94 DOO, ŠABAC
Укупно

Број објеката
406
364
186
145
131
124
119
97
84
76
5.573

Тржишно учешће
7,29%
6,53%
3,34%
2,60%
2,35%
2,23%
2,14%
1,74%
1,51%
1,36%

Извор: Подаци учесника на тржишту и АПР

На основу приказаних података може се видети да је првих десет учесника током
2016. године учествовало са cca 31% у укупном броју објеката у Републици Србији.
Највећи број објеката имали су Delhaize Serbia doo (7,29%) и Mercator-S (6,53%).
Број објеката трећег учесника Aman doo Surčin био је око 2 пута мањи од броја
објеката у власништву прва два учесника на тржишту. Објекти других учесника на
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тржишту који су се налазили међу првих десет чинили су између 1% и 3% укупног
броја објеката.
Компаративна анализа броја малопродајних објеката који су се у посматраном
периоду налазили у власништву учесника који су се налазили међу првих десет
приказана је у табели број 15:
Табела 15 – Компаративна анализа броја малопордајних објеката
Назив учесника на тржишту

2014.

Delhaize Serbia doo
Mercator-S
Aman doo Surčin
AD BB TRADE ŽITIŠTE
GOMEX DOO
AD PODUNAVLJE, BAČKA PALANKA
TSV BRAVE DOO BEOGRAD
Trgovina Lilić
LUKI- KOMERC DOO PEĆINCI
TRANSKOM 94 DOO, ŠABAC
UNIVEREXPORT doo

390
321
146
128
123
106
88
87
67
59
41

Број објеката
2015.
397
350
139
129
129
114
105
69
68
71
80

Просечна
годишња стопа

2016.
406
364
186
131
145
124
119
51
68
76
84

2,03
6,49
12,87
1,17
8,58
8,16
16,29
-23,44
0,74
13,50
43,14

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да је највећи раст броја продајних
објеката по просечној годишњој стопи од cca 43% забележен код Univerexport doo.
Код једног учесника (Trgovina Lilić) дошло је до смањења броја објеката, док је код
свих осталих учесника забележен раст броја објеката по просечној годишњој стопи
која се кретала у интервалу од 1% до 16%.
2. ПРВИХ ДЕСЕТ УЧЕСНИКА НА ТРЖИШТУ НА НИВОУ РЕГИОНА
Анализа структуре тржишта на нивоу региона извршена је на основу висине
остварених прихода у посматране три године. У оквиру овог дела извештаја дат је
преглед учесника за следећа четири региона:
• Београдски регион;
• Регион Војводине;
• Регион Јужне и Источне Србије;
• Регион Шумадије и Западне Србије.
2.1. Првих десет учесника у Београдском региону према оствареним приходима
Преглед првих десет учесника у Београдском региону према висини остварених
прихода у 2014. години дат је у табели број 16:
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Табела 16 – Преглед првих десет учесника у Београдском региону у 2014. години према приходима
Назив учесника на тржишту
Delhaize Serbia doo
Mercator-S
Aman doo Surčin
DIS d.o.o.
VEROPOULOS doo
METRO Cash&Carry doo
QVATTRO COMPANY DOO
SOULFOOD DOO
UNIVEREXPORT doo
DOMAĆA TRGOVINA D.O.O.

Остварен приход у РСД
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Тржишно учешће
41,95%
18,53%
6,51%
4,29%
3,23%
3,04%
2,38%
1,96%
1,26%
0,85%

Извор: Подаци учесника на тржишту и АПР

На основу приказаних података може се видети да је првих десет учесника на
тржишту током 2014. године учествовало са cca 84% у укупно оствареном приходу
на подручју Београдског региона. Највећа тржишна учешћа имали су Delhaize
Serbia doo (41,95%) и Mercator-S (18,53%). Трећи учесник на тржишту, Aman doo
Surčin имао је тржишно учешће које је 7 односно 3 пута респективно било мање од
тржишних учешћа прва два учесника на тржишту. Други учесници који су се
налазили међу првих десет учесника имали су тржишна учешћа која су се кретала
у интервалу од 1% до 4%, док су сви остали учесници имали тржишна учешћа
мања од 1%.
Поредећи структуру тржишта на републичком и регионалном нивоу, може се
приметити да постоје разлике, будући да су се појавили нови играчи, „регионални
лидери“, и то SOULFOOD DOO и DOMAĆA TRGOVINA D.O.O..
Преглед првих десет учесника у Београдском региону према висини остварених
прихода у 2015. години дат је у табели број 17:
Табела 17 – Преглед првих десет учесника у Београдском региону у 2015. години према приходима
Назив учесника на тржишту
Delhaize Serbia doo
Mercator-S
Aman doo Surčin
DIS d.o.o.
VEROPOULOS doo
METRO Cash&Carry doo
QVATTRO COMPANY DOO
SOULFOOD DOO
UNIVEREXPORT doo
DOMAĆA TRGOVINA D.O.O.

Остварен приход у РСД
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Тржишно учешће
40,23%
18,41%
6,20%
3,70%
3,07%
2,99%
2,87%
2,39%
1,46%
1,36%

Извор: Подаци учесника на тржишту и АПР

Приказани подаци указују на то да је првих десет учесника током 2015. године
учествовало са cca 83% у укупно оствареном промету на подручју Београдског
региона. Највећа тржишна учешћа имали су Delhaize Serbia doo (40,23%) и
Mercator-S (18,41%). Трећи учесник на тржишту, Aman doo Surčin имао је тржишно
учешће које је 7 односно 3 пута респективно било мање од тржишних учешћа прва
два учесника на тржишту. Други учесници који су се налазили међу првих десет
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учесника на тржишту имали су тржишна учешћа која су се кретала у интервалу од
1% до 4%, док су сви остали учесници имали тржишна учешћа мања од 1%.
Преглед првих десет учесника у Београдском региону према висини остварених
прихода у 2016. години дат је у табели број 18:
Табела 18 – Преглед првих десет учесника у Београдском региону у 2016. години према приходима
Назив учесника на тржишту
Delhaize Serbia doo
Mercator-S
Aman doo Surčin
QVATTRO COMPANY DOO
DIS d.o.o.
VEROPOULOS doo
METRO Cash&Carry doo
SOULFOOD DOO
DOMAĆA TRGOVINA D.O.O.
UNIVEREXPORT doo

Остварен приход у РСД
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Тржишно учешће
40,45%
16,07%
7,50%
3,24%
3,20%
2,90%
2,71%
2,62%
1,79%
1,58%

Извор: Подаци учесника на тржишту и АПР

Узимајући у обзир приказана тржишна учешћа може се видети да је првих дест
учесника током 2016. године учествовало са cca 82% у укупно оствареним
приходима на подручју Београдског региона. Највећа тржишна учешћа имали су
Delhaize Serbia doo (40,45%) и Mercator-S (16,07%). Трећи учесник на тржишту,
Aman doo Surčin имао је тржишно учешће које је 5 односно 2 пута респективно
било мање од тржишних учешћа прва два учесника на тржишту. Други учесници
који су се налазили међу првих десет имали су тржишна учешћа која су се кретала
у интервалу од 2% до 3%, док су сви остали учесници имали тржишна учешћа
мања од 2%.
Компаративна анализа висине остварених прихода у посматране три године за
учеснике који су се налазили међу првих десет приказана је у табели број 19:
Табела 19 – Компаративна анализа висине остварених прихода – Београдски регион
Назив учесника на тржишту
Delhaize Serbia doo
Mercator-S
Aman doo Surčin
DIS d.o.o.
VEROPOULOS doo
METRO Cash&Carry doo
QVATTRO COMPANY DOO
SOULFOOD DOO
UNIVEREXPORT doo
DOMAĆA TRGOVINA D.O.O.

2014.

Остварен приход у РСД
2015.
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

2016.
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да је највећи раст прихода, по
просечној годишњој стопи од cca 57% забележен код учесника […]. Код једног
учесника, […], дошло је до пада прихода у посматраном периоду по просечној
годишњој стопи од cca 7%. Сви остали учесници остварили су раст прихода по
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просечним стопама које су се на годишњем нивоу кретале у интервалу од 2% до
26%.
2.2. Првих десет учесника на тржишту у региону Војводине према оствареним
приходима
Преглед првих десет учесника на тржишту у региону Војводине у 2014. години дат
је у табели број 20:
Табела 20 – Преглед првих десет учесника у региону Војводине у 2014. години према приходима
Назив учесника на тржишту
Mercator-S
Delhaize Serbia doo
UNIVEREXPORT doo
GOMEX DOO
AD BB TRADE ŽITIŠTE
DIS d.o.o.
AD PODUNAVLJE BAČKA PALANKA
LUKI- KOMERC DOO PEĆINCI
AD SENTA-PROMET SENTA
Medius doo

Остварен приход у РСД
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Тржишно учешће
25,66%
10,23%
9,33%
7,28%
3,44%
3,08%
3,06%
2,45%
2,22%
1,90%

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да је првих десет учесника на
тржишту учествовало са cca 69% у укупно оствареном приходу на подручју овог
региона. Највећа тржишна учешћа имали су Mercator-S (25,66%) и Delhaize Serbia
doo (10,23%). Трећи учесник на тржишту, UNIVEREXPORT doo имао је тржишно
учешће које је око 3 пута било мање од тржишног учешћа првог учесника, и
незнатно ниже од тржишног учешћа другог по реду. Други учесници који су се
налазили међу првих десет имали су тржишна учешћа која су се кретала у
интервалу од 2% до 7%, док су сви остали учесници имали тржишна учешћа мања
од 2%.
Поредећи структуру тржишта на републичком и регионалном нивоу, може се
приметити да постоје разлике будући да су се појавили нови учесници, односно да
су у првих десет били присутни „регионални лидери“ и то AD SENTA-PROMET
SENTA, LUKI- KOMERC DOO PEĆINCI и Medius doo.
Преглед првих десет учесника у региону Војводине према оствареним приходима у
2015. години дат је у табели број 21:
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Табела 21 - Преглед првих десет учесника у региону Војводине у 2015. години према приходима
Назив учесника на тржишту
Mercator-S
UNIVEREXPORT doo
Delhaize Serbia doo
GOMEX DOO
ŽITIŠTE
AD PODUNAVLJE BAČKA PALANKA
DIS d.o.o.
AD SENTA-PROMET SENTA
LUKI- KOMERC DOO PEĆINCI
Medius doo

Остварен приход у РСД
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Тржишно учешће
23,84%
10,57%
9,64%
7,41%
3,91%
3,23%
2,79%
2,34%
2,21%
1,97%

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да је првих десет учесника на
тржишту током 2015. године учествовало са cca 68% у укупно оствареном приходу
на подручју овог региона. Највећа тржишна учешћа имали су Mercator-S (23,84%)
и UNIVEREXPORT doo (10,57%). Током 2015. године дошло је до мале измене у
структури, па се тако на трећем месту нашао Delhaize Serbia doo са учешћем које је
око 2 пута било мање од првог и незнатно мање од другог учесника на тржишту.
Други учесници који су се налазили међу првих десет имали су тржишна учешћа
која су се кретала у интервалу од 2% до 7%, док су сви остали учесници имали
тржишна учешћа мања од 2%.
Преглед првих десет учесника у региону Војводине према оствареним приходима у
2016. години дат је у табели број 22:
Табела 22 - Преглед првих десет учесника у региону Војводине у 2016. години према приходима
Назив учесника на тржишту
Mercator-S
UNIVEREXPORT doo
Delhaize Serbia doo
GOMEX DOO
ŽITIŠTE
AD PODUNAVLJE BAČKA PALANKA
DIS d.o.o.
AD SENTA-PROMET SENTA
LUKI- KOMERC DOO PEĆINCI
Medius doo

Остварен приход у РСД
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Тржишно учешће
21,50%
10,36%
9,32%
7,59%
4,14%
3,51%
3,05%
2,45%
2,16%
2,00%

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да је првих десет учесника на
тржишту током 2015. године учествовало са cca 68% у укупно оствареном приходу
на подручју овог региона. Највећа тржишна учешћа имали су Mercator-S (21,50%)
и UNIVEREXPORT (10,36%). Трећи учесник на тржишту Delhaize Serbia doo имао је
тржишно учешће које је око 2 пута било мање од тржишног учешћа првог
учесника, и незнатно ниже од тржишног учешћа другог по реду. Други учесници
који су се налазили међу првих десет имали су тржишна учешћа која су се кретала
у интервалу од 2% до 8%, док су сви остали учесници имали тржишна учешћа
мања од 2%.
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Компаративна анализа висине остварених прихода у посматраном периоду за
учеснике који су се налазили међу првих десет на територији Војводине приказана
је у табели број 23:
Табела 23 – Компаративна анализа остварених прихода - регион Војводине
Назив учесника на тржишту
Mercator-S
Delhaize Serbia doo
UNIVEREXPORT doo
GOMEX DOO
ŽITIŠTE
DIS d.o.o.
AD PODUNAVLJE BAČKA PALANKA
LUKI- KOMERC DOO PEĆINCI
AD SENTA-PROMET SENTA
Medius doo

2014.

Остварен приход у РСД
2015.
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

2016.
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је највећи раст прихода, по
просечној годишњој стопи од cca 19% остварио […] , док је код једног учесника,
[…], забележен пад прихода по просечној годишњој стопи од cca 1%. Остали
учесници остварили су раст прихода по просечној годишњој стопи која се кретала у
интервалу од 2% до 16%.

2.3. Првих десет учесника на тржишту у региону Јужне и Источне Србије према
оствареним приходима
Преглед првих десет учесника у региону Јужне и Источне Србије према висини
остварених прихода у 2014. години дат је у табели број 24:
Табела 24 – Преглед првих десет учесника у региону ЈИС у 2014. години према приходима
Назив учесника на тржишту
Mercator-S
Delhaize Serbia doo
DIS d.o.o.
Prima nova doo Leskovac
LEON CONDITORS DOO VRANJE
TRGOVINSKO DRUŠTVO TEKIJANKA DOO TEKIJA
ČUTURA SZTR PROKUPLJE
ORION DOO LESKOVAC
Trgovina Lilić
PRIVREDNO DRUŠTVO RIČ DOO PROKUPLJE

Остварен приход у РСД
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Тржишно учешће
18,34%
8,42%
6,81%
3,76%
3,12%
2,78%
2,53%
2,45%
1,87%
1,74%

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да је првих десет учесника током
2014. године учествовало са cca 52% у укупно оствареним приходима на
територији овог региона. Највећа тржишна учешћа имали су Mercator-S (18,34%) и
Delhaize Serbia doo (8,42%). Трећи учесник на тржишту, DIS d.o.o. имао је тржишно
учешће које је око 2 пута било мање од тржишног учешћа првог учесника, и
незнатно ниже од тржишног учешћа другог по реду. Други учесници који су се
налазили међу првих десет имали су тржишна учешћа која су се кретала у
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интервалу од 2% до 4%, док су сви остали учесници имали тржишна учешћа мања
од 2%.
Поредећи структуру тржишта на републичком и регионалном нивоу, може се
приметити да постоје разлике будући да су се појавили нови учесници, односно да
су у првих десет били присутни и „регионални лидери“ и то Prima nova doo Leskovac,
LEON CONDITORS DOO VRANJE, TRGOVINSKO DRUŠTVO TEKIJANKA DOO TEKIJA,
ČUTURA SZTR PROKUPLJE, ORION DOO LESKOVAC, TRGOVINA LILIĆ И PRIVREDNO
DRUŠTVO RIČ DOO PROKUPLJE.
Преглед првих десет учесника у региону Јужне и Источне Србије према висини
остварених прихода у 2015. години дат је у табели број 25:
Табела 25 – Преглед првих десет учесника у региону ЈИС у 2015. години према приходима
Назив учесника на тржишту
Mercator-S
Delhaize Serbia doo
DIS d.o.o.
Prima nova doo Leskovac
TRGOVINSKO DRUŠTVO TEKIJANKA DOO TEKIJA
LEON CONDITORS DOO VRANJE
ORION DOO LESKOVAC
ČUTURA SZTR PROKUPLJE
Trgovina Lilić
PRIVREDNO DRUŠTVO RIČ DOO PROKUPLJE

Остварен приход у РСД
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Тржишно учешће
16,61%
8,12%
6,23%
3,67%
3,16%
2,89%
2,27%
2,26%
1,99%
1,90%

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да је првих десет учесника током
2015. године учествовало са cca 49% у укупно оствареним приходима на
територији овог региона. Највећа тржишна учешћа имали су Mercator-S (16,61%) и
Delhaize Serbia doo (8,12%). Трећи учесник на тржишту, DIS d.o.o. имао је тржишно
учешће које је око 2 пута било мање од тржишног учешћа првог учесника, и
незнатно ниже од тржишног учешћа другог по реду. Други учесници који су се
налазили међу првих десет имали су тржишна учешћа која су се кретала у
интервалу од 2% до 4%, док су сви остали учесници имали тржишна учешћа мања
од 2%.
Преглед првих десет учесника у региону Јужне и Источне Србије у 2016. години
дат је у табели број 26:
Табела 26 – Преглед првих десет учесника у региону ЈИС у 2016. години према приходима
Назив учесника на тржишту
Mercator-S
Delhaize Serbia doo
DIS d.o.o.
Prima nova doo Leskovac
TRGOVINSKO DRUŠTVO TEKIJANKA DOO TEKIJA
LEON CONDITORS DOO VRANJE
ORION DOO LESKOVAC
ČUTURA SZTR PROKUPLJE
Aman doo Surčin
PRIVREDNO DRUŠTVO RIČ DOO PROKUPLJE

Остварен приход у РСД
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Тржишно учешће
14,63%
7,45%
5,20%
3,58%
3,39%
2,63%
2,37%
2,08%
1,96%
1,85%

Извор: Подаци учесника на тржишту
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На основу приказаних података може се видети да је првих десет учесника током
2016. године учествовало са cca 45% у укупно оствареним приходима на
територији овог региона. Највећа тржишна учешћа имали су Mercator-S (14,63%) и
Delhaize Serbia doo (7,45%). Трећи учесник на тржишту, DIS d.o.o. имао је тржишно
учешће које је око 3 пута било мање од тржишног учешћа првог учесника, и
незнатно ниже од тржишног учешћа другог по реду. Други учесници који су се
налазили међу првих десет имали су тржишна учешћа која су се кретала у
интервалу од 2% до 4%, док су сви остали учесници имали тржишна учешћа мања
од 2%.
Компаративна анализа висине остварених прихода у посматраном периоду за
учеснике који су се налазили у првих десет приказана је у табели број 27:
Табела 27 – Компаративна анализа остварених прихода - регион Јужне и Источне Србије
Назив учесника на тржишту
Mercator-S
Delhaize Serbia doo
DIS d.o.o.
Prima nova doo Leskovac
LEON CONDITORS DOO VRANJE
TRGOVINSKO DRUŠTVO TEKIJANKA DOO TEKIJA
ČUTURA SZTR PROKUPLJE
ORION DOO LESKOVAC
Trgovina Lilić
PRIVREDNO DRUŠTVO RIČ DOO PROKUPLJE

2014.

Остварен приход у РСД
2015.
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

2016.
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да је код чак четири учесника на
тржишту дошло до смањења прихода у посмтраном периоду. Највећи пад прихода
по просечној стопи од cca 5% забележен је код […]. Осталих „топ“ шест учесника
остварило је раст прихода по просечној стопи која се на годишњем нивоу кретала
у интервалу од 2% до 12%.
2.4. Првих десет учесника на тржишту у региону Шумадије и Западне Србије
према оствареним приходима
Преглед првих десет учесника на тржишту у региону Западне Србије и Шумадије
према висини остварених прихода у 2014. години дат је у табели број 28:
Табела 28 – Преглед првих десет учесника у региону ЗСШ у 2014. години према приходима
Назив учесника на тржишту
Delhaize Serbia doo
Mercator-S
DIS d.o.o.
EUROPROM DOO VALJEVO
FORTUNA DOO ARANĐELOVAC
TRANSKOM 94 DOO, ŠABAC
E.S.-KOMERC DOO PRIJEPOLJE
DON CAFE DOO PARAĆIN
Alfa doo Jagodina
MILE PROM DOO LOZNICA

Остварен приход у РСД
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Тржишно учешће
14,92%
12,47%
3,61%
2,85%
2,41%
1,94%
1,39%
1,29%
1,24%
1,13%

Извор: Подаци учесника на тржишту
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На основу приказаних података може се видети да је првих десет учесника на
тржишту учествовало са cca 43% у укупно оствареном приходу на територији овог
региона. Највећа тржишна учешћа имали су Delhaize Serbia doo (14,92%) и
Mercator-S (12,47%). Трећи учесник, DIS d.o.o., имао је тржишно учешће које је
око 3 пута било мање од тржишних учешћа прва два учесника. Други учесници
који су се налазили међу првих десет имали су тржишна учешћа која су се кретала
у интервалу од 1% до 3%, док су сви остали учесници имали учешћа мања од 1%.
Поредећи структуру тржишта на републичком и регионалном нивоу, може се
приметити да постоје разлике будући да су се појавили нови учесници, односно да
су у првих десет били присутни и „регионални лидери“ и то EUROPROM DOO
VALJEVO, FORTUNA MARKET DOO ARANĐELOVAC, TRANSKOM 94 DOO ŠABAC,
E.S.-KOMERC DOO PRIJEPOLJE, Alfa doo Jagodina, MILE PROM DOO LOZNICA, DON
CAFE DOO PARAĆIN и METALAC-PROLETER AD Gornji Milanovac.
Преглед првих десет учесника на тржишту у региону Западне Србије и Шумадије
према висини остварених прихода у 2015. години приказан је у табели број 29:
Табела 29 – Преглед првих десет учесника у региону ЗСШ у 2015. години према приходима
Назив учесника на тржишту
Delhaize Serbia doo
Mercator-S
DIS d.o.o.
EUROPROM DOO VALJEVO
FORTUNA MARKET DOO ARANĐELOVAC
TRANSKOM 94 DOO, ŠABAC
E.S.-KOMERC DOO PRIJEPOLJE
Alfa doo Jagodina
DON CAFE DOO PARAĆIN
METALAC-PROLETER AD G.MILANOVAC

Остварен приход у РСД
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Тржишно учешће
14,13%
11,08%
3,76%
3,04%
2,26%
2,12%
1,36%
1,34%
1,24%
1,21%

Извор: Подаци учесника на тржишту

Приказани подаци указују на то да је током 2015. године, првих десет учесника на
тржишту учествовало са cca 42% у укупно оствареним приходима на подручју овог
региона. Највећа тржишна учешћа имали су Delhaize Serbia doo (14,13%) и
Mercator-S (11,08%). Трећи учесник DIS d.o.o. имао је тржишно учешће које је око
3 пута било мање од тржишних учешћа прва два учесника. Други учесници који су
се налазили међу првих десет имали су тржишна учешћа која су се кретала у
интервалу од 1% до 3%, док су сви остали учесници имали учешћа мања од 1%.
Преглед првих десет учесника на тржишту у региону Западне Србије и Шумадије
према висини остварених прихода у 2016. години приказан је у табели број 30:
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Табела 30 – Преглед првих десет учесника у региону ЗСШ у 2016. години према приходима
Назив учесника на тржишту
Delhaize Serbia doo
Mercator-S
DIS d.o.o.
EUROPROM DOO VALJEVO
TRANSKOM 94 DOO, ŠABAC
FORTUNA MARKET DOO ARANĐELOVAC
E.S.-KOMERC DOO PRIJEPOLJE
METALAC-PROLETER AD G. MILANOVAC
Aman doo Surčin
DON CAFE DOO PARAĆIN

Остварен приход у РСД
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Тржишно учешће
13,67%
10,74%
3,44%
3,15%
2,27%
2,21%
1,45%
1,28%
1,27%
1,24%

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је првих десет учесника на
тржишту учествовало са cca 41% у укупно оствареним приходима на подручју овог
региона. Највећа тржишна учешћа имали су Delhaize Serbia doo (13,67%) и
Mercator-S (10,74%). Трећи учесник DIS d.o.o. имао је тржишно учешће које је око
три пута било мање од тржишних учешћа прва два учесника. Други учесници који
су се налазили међу првих десет имали су тржишна учешћа која су се кретала у
интервалу од 1 до 3%, док су сви остали учесници имали учешћа мања од 1%.
Компаративна анализа висине остварених прихода у посматраном периоду за
учеснике који су се налазили у првих десет приказана је у табели број 31:
Табела 31 – Компаративна анализа остварених прихода - регион Западне Србије и Шумадије
Назив учесника на тржишту
Delhaize Serbia doo
Mercator-S
DIS d.o.o.
EUROPROM DOO VALJEVO
FORTUNA DOO ARANĐELOVAC
TRANSKOM 94 DOO, ŠABAC
E.S.-KOMERC DOO PRIJEPOLJE
DON CAFE DOO PARAĆIN
Alfa doo Jagodina
MILE PROM DOO LOZNICA
METALAC-PROLETER AD G.MILANOVAC
Aman doo Surčin

Остварен приход у РСД
2014.
2015.
2016.
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да је највећи раст прихода (cca
71%) забележен код учесника […], док је код једног учесника, […], дошло до пада
прихода по просечној годишњој стопи од 7%. Остали учесници остварили су раст
прихода по просечној годишњој стопи која се кретала у интервалу од 1% до 17%.
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IV АНАЛИЗА ОДНОСА ИЗМЕЂУ ТРГОВАЦА И ДОБАВЉАЧА
Растући захтеви потрошача, повећана одговорност трговаца, процес глобализације,
измена/пооштравање законских обавеза утицали су на то да управљање односима
са добављачима постане важан организацијски процес.
Анализа односа између трговаца и добављача извршена је из неколико углова и на
основу неколико индикатора који укључују:
• концентрисаност набавке за дефинисане категорије производа;
• висину просечне бруто марже за прехрамбене и непрехрамбене производе;
• просечне рокове плаћања према добављачима;
• преговарачки положај учесника на тржишту (трговаца) у погледу набавке
потребних количина производа за дефинисане категорије производа;
• преговарачки положај учесника на тржишту (трговаца) у погледу
дефинисања набавних цена производа за дефинисане категорије производа;
• остваривањe права на рабат;
• преговарачки положај добављача у погледу дефинисања комерцијалних
и/или финансијских услова набавке;
• обрачун накнада за улиставање производа у продајни асортиман;
• утицај добављача на величину и/или позицију продајних полица и висину
малопродајних цена.
Дакле, у циљу анализе висине појединих индикатора, извршена је подела на
прехрамбене и непрехрамбене производе који су даље разврстани у следеће
категорије:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

месо и месне прерађевине;
млеко, млечни производи и јаја;
хлеб и колачи (свежи и паковани пекарски производи, коре за питу, квасац,
торте...);
основни прехрамбени производи (брашно, шећер, со, пиринач, резанци,
зачини, јестива уља, супе, пудинг и остало);
остали прехрамбени производи (храна за бебе и др.);
свеже воће и поврће;
прерађено воће и поврће и мед (ајвар, пастеризовано поврће, џем, кечап,
сенф...);
кондиторски производи;
смрзнути производи;
безалкохолна пића (вода, сокови и други напици...);
пиво;
вино и жестока пића;
кафа и чај;
кућна хемија (детерџенти и средства за чишћење у домаћинству...);
средства за личну хигијену (шампони, креме, лосиони, папирна
галантерија...);
храна и опрема за кућне љубимце;
цигарете;
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•

остали непрехрамбени производи који се уобичајено налазе у продавницама
(штампа, школски и канцеларијски материјал, одећа, сијалице, посуђе,
фолије...).

Анализа преговарачког положаја трговаца извршена је у односу на две категорије
добављача, велике и мале, при чему су се под малим добављачима за потребе ове
анализе подразумевали добављачи који у укупној вредности набавке учествују са
мање од 5%. Учесници на тржишту су свој положај рангирали на скали на којој се
на једном крају налазила вредност „прилично слаб“, а на другом „прилично
снажан“. Између ових екстрема, учесници су свој положај могли оценити као слаб,
подједнак или снажан.
Са друге стране, преговарачки положај добављча је анализиран на основу
могућности дефинсања комерцијалних и/или финансијских услова набавке, при
чему су учесници бирали један од одговора на скали на чијем се једном крају
налазио одговор „не одређују се“, а на другом „у потпуности се одређују“. Такође,
када је реч о обрачуну накнада, учсници су бирали један од одговора на скали чији
је један есктрем био „никада се на обрачунавају“, а други „увек се обрачунавају“.

1. КОНЦЕНТРИСАНОСТ НАБАВКЕ
Приликом анктеног истраживања од учесника на тржишту су за дефинисане
категорије производа прикупљени подаци о укупној вредности набавке, називима
пет највећих добављача са припадајућим вредностима набавке као и називима свих
осталих добављача.
Дескриптивне статистике (минимална, максимална и медијална вредност) за
концентрисаност набавке приказане су у табели број 32:
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Табела 32 – Учешће пет највећих добављача у укупној вредности набавке
Максимална вредност

Категорија производа
Месо и месне прерађевине
Млеко, млечни производи и јаја
Хлеб и колачи
Основни прехрамбени производи
Остали прехрамбени производи
Свеже воће и поврће
Прерађено воће и поврће и мед
Кондиторски производи
Смрзнути производи
Безалкохолна пића
Пиво
Вино и жестока пића
Кафа и чај
Кућна хемија
Средства за личну хигијену
Храна и опрема за кућне љубимце
Цигарете
Остали непрехрамбени производи

2014.
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

2015.
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

2016.
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Минимална вредност
2014.
25,89%
55,43%
53,44%
13,82%
24,94%
19,35%
31,45%
39,27%
64,89%
50,95%
77,22%
26,95%
26,60%
23,35%
13,76%
59,19%
71,04%
13,44%

2015.
35,70%
44,79%
49,40%
12,83%
27,52%
5,76%
30,09%
42,03%
44,79%
35,05%
44,79%
30,91%
44,79%
39,54%
25,94%
44,79%
44,79%
17,95%

2016.
30,31%
47,08%
49,39%
9,15%
28,03%
28,54%
23,37%
41,27%
28,91%
35,99%
46,23%
33,30%
26,84%
10,50%
21,48%
27,39%
49,39%
7,32%

Медијална вредност
2014.
66,59%
83,27%
85,28%
58,22%
94,85%
89,87%
69,61%
60,43%
98,59%
70,24%
99,89%
64,19%
90,90%
82,68%
67,64%
100,00%
100,00%
51,98%

2015.
63,03%
81,16%
79,78%
61,01%
93,08%
91,54%
64,08%
61,37%
96,84%
72,34%
99,90%
62,98%
92,31%
80,75%
63,74%
100,00%
100,00%
70,38%

Извор: Подаци учесника на тржишту

Имајући у виду максималне и медијалне вредности, као категорије код којих је
50% учесника имало високо концентрисану набавку, односно код којих је учешће
пет највећих добављача у све три посматране године било близу односно веће од
90% могу се издвојити „остали прехрамбени производи“, „свеже воће и поврће“,
„смрзнути производи“, „пиво“, „кафа и чај“, „храна и опрема за кућне љубимце“ и
„цигарете“. Са друге стране, узимајући у обзир и минималне вредности, јасно је да
се као категорије производа за које је код свих учесника учешће првих пет
добављача било значајно могу издвојити „млеко, млечни производи и јаја“, „хлеб и
колачи“, „смрзнути производи“, „пиво“, „храна и опрема за кућне љубимце“ и
„цигарете“.
2. ВИСИНА ПРОСЕЧНЕ БРУТО МАРЖЕ
Дескриптивне статистике за висину просечне бруто марже за прехрамбене
производе у посматране три године дате су у табели број 33:
Табела 33 – Дескриптивне статистике за просечну бруто маржу– прехрамбени поизводи
Просечна бруто маржа
Максимална вредност
Минимална вредност
Просечна вредност
Медијална вредност

прехрамбени производи
2014.
2015.
35,00%
30,00%
5,50%
5,80%
15,12%
15,50%
16,00%
15,65%

2016.
30,00%
5,60%
15,83%
15,86%

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да је када је реч о прехрамбеним
производима 50% учесника имало просечну бруто маржу мању, а 50% већу од
16%. Највишу просечну бруто маржу (у просеку 32%) у све три посматране године
имао је […], а најнижу […] (у просеку 6%). […].
Дескриптивне статистике за висину просечне бруто марже за непрехрамбене
производе дате су у табели број 34:
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2016.
64,48%
81,41%
82,70%
56,41%
87,86%
93,22%
66,71%
63,30%
97,21%
72,46%
99,99%
63,84%
91,99%
81,57%
61,72%
100,00%
100,00%
58,19%

Табела 34 – Дескриптивне статистике за просечну бруто маржу – непрехрамбени производи
Просечна бруто маржа
Максимална вредност
Минимална вредност
Просечна вредност
Медијална вредност

непрехрамбени производи
2014.
2015.
2016.
40,00%
38,00%
40,00%
5,50%
5,80%
5,60%
16,18%
16,21%
16,72%
14,63%
14,75%
15,15%

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података могло се видети да између ове две категорије
производа није било значајнијих разлика у просечним и екстремним вредностима.
Наиме, подаци указују на то да је у посматране три године 50% учесника имало
просечну бруто маржу мању, а 50% већу од 15%. Највишу просечну бруто маржу
за непрехрамбене производе остварили су […] (у просеку 35%) и […] (у просеку
38%), док је најнижу маржу за ову категорију производа остварио […] (у просеку
6%). […].
3. ПРОСЕЧНИ РОКОВИ ПЛАЋАЊА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
уређују се рокови измирења новчаних обавеза у трансакцијама између јавног
сектора и привредних субјеката, између привредних субјеката, односно између
субјеката јавног сектора, а у циљу спречавања неизмирења новчаних обавеза у
року.
Дескриптивне статистике за просечан рок плаћања према добављачима у
посматране три године дате су у табели број 35:
Табела 35 – Дескриптивне статистике за просечан рок плаћања према добављачима
дескриптивне статистике
Максимална вредност
Минимална вредност
Просечна вредност
Медијална вредност

просечан рок плаћања према добављачима
2014.
2015.
2016.
126
131
113
15
18
17
48
47
45
45
45
43

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да је 50% учесника своје обавезе
према добављачима измиривало у року краћем, а 50% учесника у року дужем од
45 дана, с тим што је уочено да је током 2016. године дошло до благог скраћења
рокова измирења обавеза. Три учесника, […], […] и […] су своје обавезе извршавали
у роковима који су били дужи од 100 дана. Дакле, без обзира на законска
ограничења, трансакције су се извршавале у роковима који су до два пута били
дужи од прописаног максимума од 60 дана. Са друге стране, обавезе према
добављачима у најкраћем року који је у просеку износио око 20 дана измиривали
су […], […] и […].
Када је реч о првих десет учесника по висини остварених прихода у посматране
три године на територији Републике Србије, важно је напоменути да су изузев […]
и […], учесници на тржишту поштовали законом предвиђене максималне рокове
плаћања.
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4. ПРЕГОВАРАЧКИ ПОЛОЖАЈ ТРГОВАЦА У ПОГЛЕДУ НАБАВКЕ ПОТРЕБНЕ
КОЛИЧИНЕ ПРОИЗВОДА
Тржишна моћ трговаца може се посматрати на основу јачине преговарачког
положаја у делу који се тиче набавке производа. Субјективне оцене преговарачког
положаја трговаца за сваку категорију производа и за сваку категорију добављача
дате су у делу који следи.

4.1. Месо и месне прерађевине
Структура одговора, када је у питању преговарачки положај трговаца по питању
набавке потребних количина производа из категорије „месо и месне прерађевине“
приказана је на графику број 22:
График 22 – Преговарачки положај трговаца – набавка меса и месних прерађевина

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да је када је реч о преговорима са
великим добављачима, највећи број учесника (44%) истакао да разлике у
преговарачкој позицији не постоје, док је 36% свој положај оценило као слаб. Када
је реч о екстремним вредностима на скали, може се видети да је 2% учесника свој
положај оценило као прилично снажан, а 2% као прилично слаб.
[…].
Са друге стране, када је реч о преговорима са малим добављачима, највећи број
учесника на тржишту (52%) је истакао да разлике у преговарачкој позицији не
постоје, док је 24% свој положај оценило као снажан. Када је реч о екстремним
вредностима на скали, може се видети да је 4% учесника истакло да је њихов
положај у односу на мале добављаче прилично снажан, а 4% да је њихов положај
прилично слаб.
[…].
4.2. Млеко, млечни производи и јаја
Структура одговора када је у питању преговарачки положај трговаца у погледу
набавке потребних количина производа из категорије „млеко, млечни производи и
јаја“, приказана је на графику број 23:
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График 23 – Преговарачки положај трговаца – набавка млека, млечних производа и јаја

Извор:Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је 42% учесника истакло да је
положај трговаца у преговорима са великим добављачима слаб, а 42% њих да
разлике у преговарачкој позицији не постоје. Када је реч о екстремним
вредностима на скали може се видети да је 4% учесника истакло да је њихов
положај у односу на велике добављаче прилично снажан, а 4% да је њихов положај
прилично слаб.
[…].
Са друге стране, када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је највећи број учесника (62%) навео да разлике у преговарачкој позицији не
постоје, док је 20% њих свој положај оценило као снажан. Када је реч о
екстремним вредностима на скали 6% је свој положај оценило као прилично
снажан, а 2% као прилично слаб.
[…].
4.3. Хлеб и колачи
Структура одговора када је у питању преговарачки положај трговаца у погледу
набавке потребних количина производа из категорије „хлеб и колачи“ приказана је
на графику број 24:
График 24 – Преговарачки положај трговаца- набавка хлеба и колача

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да је, када је реч о преговорима са
великим добављачима, највећи број учесника (46%) навео да разлике у
преговарачкој позицији не постоје, док је 34% њих свој положај оценило као слаб.
Када је реч о екстремним вредностима на скали, може се видети да је 4% учесника
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истакло да је њихов положај у односу на велике добављаче прилично снажан, а 4%
да је њихов положај прилично слаб.
[…].
Са друге стране, када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је највећи број учесника на тржишту (62%) навео да разлике у преговарачкој
позицији трговаца и добављача не постоје, док је 16% њих свој положај оценило
као снажан, а 10% као слаб. Када је реч о екстремним вредностима на скали, може
се видети да је 6% истакло да је њихов положај прилично снажан, док је 2% свој
положај оценило као прилично слаб.
[…].
4.4. Oсновни прехрамбени производи
Структура одговора када је у питању преговарачки положај трговаца погледу
набавке потребних количина производа из категорије „основни прехрамбени
производи“ приказана је на графику број 25:
График 25 – Преговарачки положај трговаца – набавка основних прехрамбених производа

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да је када је реч о преговорима са
великим добављачима највећи број учесника на тржишту (42%) истакао да је
положај трговаца у доносу на велике добављаче основних прехрамбених производа
слаб, док је 40% њих навело да разлике у преговарачкој позицији не постоје. Када
је реч о екстремним вредностима на скали, може се видети да је 6% истакло да је
њихов положај прилично снажан, а 6% да је њихов положај прлично слаб.
[…].
Са друге стране, када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је највећи број учесника на тржишту (54%), навео да разлике у преговарачкој
позицији не постоје, док је 22% свој положај оценило као снажан. Када је реч о
екстремним вредностима на скали, може се видети да је 4% свој положај оценило
као прилично снажан, а 4% као прилично слаб.
[…].
4.5. Остали прехрамбени производи
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Структура одговора када је реч о преговарачком положају трговаца у погледу
набавке потребних количина производа из категорије „остали прехрамбени
производи“ приказана је на графику број 26:
График 26 – Преговарачки положај трговаца – набавка осталих прехрамбених производа

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да је када је реч о преговорима са
великим добављачима највећи број учесника на тржишту (42%) навео да разлике у
преговарачкој позицији између трговаца и добављача не постоје, док је 36% њих
свој преговарачки положај оценило као слаб. Када је реч о екстремним
вредностима на скали, може се видети да је 4% учесника навело да је њихов
положај прилично снажан, а 4% да је њихов положај прилично слаб.
[…].
Са друге стране, када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је највећи број учесника (50%) навео да разлике у преговарачкој позицији не
постоје, док је 20% њих свој положај оценило као снажан. Када је реч о
екстремним вредностима на скали, 6% учесника је свој положај оценило као
прилично снажан, а 6% као прилично слаб.
[…].
4.6. Свеже воће и поврће
Структура одговора када је реч о преговарачком положају трговаца у погледу
набавке потребних количина производа из категорије „свеже воће и поврће“
приказана је на графику број 27:
График 27 – Преговарачки положај трговаца – набавка свежег воћа и поврћа

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да је када је реч о преговорима са
великим добављачима, 36% учесника изјавило да разлике у преговарачкој
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позицији не постоје, док је 36% њих навело да је положај трговаца у односу на
велике добављаче слаб. Када је реч о екстремним вредностима на скали, 4%
учесника је истакло да је њихов положај прилично снажан, док је 2% навело да је
њихов преговарачки положај прилично слаб.
[…].
Са друге стране, када је реч о преговорима са малим добављачима може се видети
да је највећи број учесника на тржишту (52%) навео да разлике у преговарачкој
позицији не постоје, док је 26% њих свој преговарачки положај оценило као
снажан. Када је реч о екстремним вредностима на скали, 4% је свој положај
оценило као прилично снажан, а 2% као прилично слаб.
[…].
4.7. Прерађено воће и поврће и мед
Структура одговора када је реч о преговарачком положају трговаца у погледу
набавке потребних количина производа из категорије „прерађено воће и поврће и
мед“ приказана је на графику број 28:
График 28 – Преговарачки положај трговаца – набавка прерађеног воћа и поврћа и меда

Извор:Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је када је реч о преговорима са
великим добављачима највећи број учесника (50%) истакао да разлике у
преговарачкој позицији не постоје, док је 30% њих истакло да је њихов положај
слаб. Када је реч о екстремним вредностима на скали, 2% је свој положај оценило
као прилично снажан, а 4% као прилично слаб.
[…].
Са друге стране, када је реч о преговорима са малим добављачима може се видети
да је највећи број учесника (52%) навео да разлике у преговарачкој позицији не
постоје, док је 26% истакло да је њихов преговарачки положај у односу на мале
добављаче снажан. Када је реч о екстремним вредностима на скали 4% учесника је
свој преговарачки положај оценило као прилично снажан, а 4% као прилично слаб.
[…].
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4.8. Кондиторски производи
Структура одговора када је реч о преговарачкој позицији трговаца у погледу
набавке потребних количина производа из категорије „кондиторски производи“
приказана је на графику број 29:
График 29 – Преговорачки положај трговаца – набавка кондиторских производа

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је када је реч о преговорима са
великим добављачима највећи број учесника (56%) изјавио да разлике у
преговарачкој позицији не постоје, док је 32% свој преговарачки положај оценило
као слаб. Када је реч о екстремним вредностима на скали може се видети да је 2%
учесника свој положај оценило као прилично снажан, док ниједан учесник свој
положај није оценио као прилично слаб.
[…].
Са друге стране, када је реч о преговорима са малим добављачима, највећи број
учесника (64%) је истакао да разлике у преговарачкој позицији не постоје док је
20% свој положај оценило као снажан. Када је реч о екстремним вредностима, 4%
је свој положај оценило као прилично снажан, док ниједан учесник свој положај
није оценио као прилично слаб.
[…].
4.9. Смрзнути производи
Структура одговора када је у питању преговарачки положај трговаца по питању
набавке потребних количина производа из категорије „смрзнути производи“
приказана је на графику број 30:
График 30 – Преговарачки положај трговаца – набавка смрзнутих производа

Извор:Подаци учесника на тржишту
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На основу приказаних података, може се видети да је када је реч о преговорима са
великим добављачима 40% њих изјавило да разлике у преговарачкој позицији не
постоје, а 40% да је њихов преговарачки положај слаб. Када је реч о екстремним
вредностима на скали може се видети да је 4% учесника је њихов положај оценило
као прилично снажан, а 4% као прилично слаб.
[…].
Са друге стране, када је реч о преговорима са малим добављачима може се видети
да је највећи број учесника (60%) навео да разлике у преговарачкој позицији не
постоје, док је 20% њих изјавило да је њихов положај снажан. Када је реч о
екстремним вредностима на скали, 6% учесника је свој положај оценило као
прилично снажан, а 6% као прилично слаб.
[…].
4.10. Безалкохолна пића
Структура одговора када је у питању преговарачки положај трговаца у погледу
набавке потребних количина производа из категорије „безалкохолна пића“
приказана је на графику број 31:
График 31 – Преговарачки положај трговаца – набавка безалкохолних пића

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да је када је реч о преговорима са
великим добављачима највећи број учесника на тржишту (44%) истакао да разлике
у преговарачкој позицији не постоје, док је 36% њих навело да је њихов
преговарачки положај слаб. Када је реч о екстремним вредностима, може се
видети да је 4% учесника свој преговарачки положај оценило као прилично
снажан, а 6% као прилично слаб.
[…].
Са друге стране, када је реч о преговорима са малим добављачима може се видети
да је 54% учесника навело да разлике у преговарачкој позицији не постоје, док је
24% њих свој преговарачки положај оценило као снажан. Када је реч о екстремним
вредностима на скали, 4% учесника је навело да је њихов преговарачки положај
прилично снажан, а 2% да је њихов положај прилично слаб.
[…].
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4.11. Пиво
Структура одговора када је у питању преговарачки положај трговаца у погледу
набавке потребних количина производа из категорије „пиво“ приказана је на
графику број 32:
График 32 – Преговарачки положај трговаца – набавка пива

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних одговора, може се видети да је када је реч о преговорима са
великим добављачима, 40% њих истакло да разлике у преговарачкој позицији не
постоје, док је 40% њих навело да је њихов преговарачки положај слаб. Када је реч
о екстремним вредностима на скали, може се видети да је 4% свој преговарачки
положај оценило као прилично снажан, а 8% као прилично слаб.
[…].
Са друге стране, када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је највећи број учесника (56%) навео да разлике у преговарачкој позицији не
постоје, док је 18% њих истакло да је њихов положај снажан. Када је реч о
екстремним вредностима на скали, 2% учесника је свој преговарачки положај као
прилично снажан, а 2% као прилично слаб.
[…].
4.12. Вино и жестока пића
Структура одговора када је у питању преговарачки положај трговаца у погледу
набавке потребних количинa производа из категорије „вино и жестока пића“
приказана је на графику број 33:
График 33 – Преговарачки положај трговаца – набавка вина и жестоких пића

Извор: Подаци учесника на тржишту
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На основу приказаних података, може се видети да је када је реч о преговорима са
великим добављачима највећи број учесника (50%) истакао да разлике у
преговарачкој позицији не постоје, док је 34% њих изјавило да је њихов положај
слаб. Када је реч о екстремним вредностима, 2% је свој положај оценило као
прилично снажан, а 4% као прилично слаб.
[…].
Са друге стране када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је највећи број учесника (56%) навео да разлике у преговарачкој позицији не
постоје, док је 22% њих свој положај оценило као снажан. Када је реч о
екстремним вредностима на скали, 2% је свој положај оценило као прилично
снажан, а 2% као прилично слаб.
[…].
4.13. Кафа и чај
Структура одговора када је у питању преговарачки положај трговаца у погледу
набавке потребних количина производа из категорије „кафа и чај“, приказана је на
графику број 34:
График 34 – Преговарачки положај трговаца – набавка кафе и чаја

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних одговора, може се видети да је када је реч о преговорима са
великим добављачима највећи број учесника (46%) навео да разлике у
преговарачкој позицији не постоје, док је 34% њих истакло да је њихов
преговарачки положај слаб. Када је реч о екстремним вредностима на скали, може
се видети да је 4% учесника навело да је њихов положај прилично снажан, док је
6% учесника свој положај оценило као прилично слаб.
[…].
Са друге стране, када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је највећи број учесника (58%) навео да разлике у преговарачкој позицији не
постоје, а да је 20% њих свој положај оценило као снажан. Када је реч о
екстремним вредностима на скали, 2% учесника је свој положај оценило као
прилично снажан, а 4% као прилично слаб.
[…].
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4.14. Кућна хемија
Структура одговора када је у питању преговарачки положај трговаца у погледу
набавке потребних количина производа из категорије „кућна хемија“ приказана је
на графику број 35:
График 35 – Преговарачки положај трговаца – набавка кућне хемије

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних одговора, може се видети да је, када је реч о преговорима са
великим добављачима, највећи број учесника (40%) навео да разлике у
преговарачкој позицији не постоје, а да је 34% њих свој преговарачки положај
оценило као слаб. Када је реч о екстремним вредностима на скали, може се видети
да је 6% учесника навело да је њихов положај прилично снажан, а 2% учесника да
је њихов положај прилично слаб.
[…].
Са друге стране када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је највећи број учесника (52%) навео да разлике у преговарачкој позицији не
постоје, док је 22% њих свој положај оценило као снажан. Када је реч о
екстремним вредностима на скали, 10% учесника је свој положај оценило као
прилично снажан, а 2% као прилично слаб.
[…].
4.15. Средства за личну хигијену
Структура одговора када је у питању преговарачки положај трговаца у погледу
набавке потребних количина производа из категорије „средства за личну хигијену“
приказана је на графику број 36:
График 36 – Преговарачки положај трговаца – набавка средстава за личну хигијену

Извор: Подаци учесника на тржишту
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На основу приказаних података, може се видети да је када је реч о преговорима са
великим добављачима, највећи број учесника (50%) навео да разлике у
преговарачкој позицији не постоје, а да је 32% њих свој преговарачки положај
оценило као слаб. Када је реч о екстремним вредностима на скали, може се видети
да је 6% навело да је њихов положај прилично снажан, док је 2% учесника свој
положај оценило као прилично слаб.
[…].
Са друге стране када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је највећи број учесника (56%) навео да разлике у преговарачком положају не
постоје, док је 18% њих свој положај оценило као снажан. Када је реч о
екстремним вредностима на скали, 10% учесника је свој положај оценило као
прилично снажан, а 2% као прилично слаб.
[…].
4.16. Храна и опрема за кућне љубимце
Структура одговора када је у питању преговарачки положај трговаца у погледу
набавке потребних количина производа из категорије „храна и опрема за кућне
љубимце“ приказана је на графику број 37:
График 37 – Преговарачка позиција трговаца – набавка хране и опремеза кућне љубимце

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је када је реч о преговорима са
великим добављачима, највећи број учесника (44%) навео да разлике у
преговарачкој позицији не постоје, а да је 34% њих свој преговарачки положај
оценило као слаб. Када је реч о екстремним вредностима на скали, може се видети
да је 4% навело да је њихов положај прилично снажан, а 6% да је њихов положај
прилично слаб.
[…].
Са друге стране када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је највећи број учесника (50%) навео да разлике у преговарачкој позицији не
постоје, а да је 18% свој положај оценило као снажан. Када је реч о екстремним
вредностима на скали, 6% учесника је свој положај оценило као прилично снажан,
а 8% као прилично слаб.
[…].
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4.17. Цигарете
Структура одговора када је у питању преговарачки положај трговаца у погледу
набавке потребних количина производа из категорије „цигарете“ приказана је на
графику број 38:
График 38 – Преговарачки положај трговаца – набавка цигарета

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је највећи број учесника (34%)
истакао да је њихов преговарачки положај у односу на велике добављаче цигарета
слаб, да је 28% њих навело да разлике у преговарачкој позицији не постоје, а да је
чак 26% свој полажај оценило као прилично слаб. Када је реч о другом екстрему на
скали, може се видети да је 4% учесника навело да је њихов положај прилично
снажан.
[…].
Са друге стране када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је највећи број учесника (42%) навео да разлике у преговарачком положају
трговаца и добављача не постоје, а да је чак 26% њих свој положај оценило као
прилично слаб. Када је реч о другом екстрему на скали, може се видети да је 2%
учесника навело да је њихов положај прилично снажан.
[…].
4.18. Остали непрехрамбени производи
Структура одговора када је у питању преговарачки положај трговаца у погледу
набавке потребних количина производа из категорије „остали непрехрамбени
производи“ приказана је на графику број 39:
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График 39 – Преговарачки положај трговаца – набавка осталих непрехрамбених производа

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних одговора, може се видети да је када је реч о преговорима са
великим добављачима, највећи број учесника (42%) истакао да разлике у
преговарачкој позицији трговаца и добављача не постоје, док је 28% свој
преговарачки положај оценило као слаб. Када је реч о екстремним вредностима на
скали, може се видети да је 4% свој положај оценило као прилично снажан, а 12%
као прилично слаб.
[…].
Са друге стране, када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је највећи број учесника (48%) навео да разлике у преговарачкој позицији не
постоје, а да је 24% њих свој положај оценило као снажан. Када је реч о
екстремним вредностима на скали, 6% учесника је навело да је њихов положај
прилично снажан, а 10% да је њихов положај прилично слаб.
[…].
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5. ПРЕГОВАРАЧКИ ПОЛОЖАЈ ТРГОВАЦА У ПОГЛЕДУ ДЕФИНИСАЊА
НАБАВНИХ ЦЕНА
Тржишна моћ трговаца може се посматрати на основу јачине преговарачког
положаја у делу који се тиче дефинисања набавних цена производа. Субјективне
оцене преговарачког положаја трговаца за сваку категорију производа и за сваку
категорију добављача дате су у делу који следи.

5.1. Месо и месне прерађевине
Структура одговора када је у питању преговарачки положај трговаца у погледу
дефинисања набавних цена производа из категорије „месо и месне пррађевине“
приказана је на графику број 40:
График 40 – Преговарачки положај трговаца– набавне цене меса и месних прерађевина

И
звор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је највећи број учесника (42%)
истакао да је њихов преговрачки положај положај у односу на велике добављаче
слаб, док је 34% изјавило да разлике у преговарачкој позицији не постоје. Када је
реч о екстремним вредностима на скали, може се видети да је 2% навело да је
њихов положај прилично снажан, док је 12% учесника свој положај оценило као
прилично слаб.
[…].
Са друге стране када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је највећи број учесника на тржишту (62%) навео да разлике у преговарачкој
позицији не постоје, док је 15% изјавило да је њихов преговарачки положај слаб, а
чак 15% да је он прилично слаб. Када је реч о другом екстрему на скали, може се
видети да је 3% учесника свој положај оценило као прилично снажан.
[…].
5.2. Млеко, млечни производи и јаја
Структура одговора када је у питању преговарачки положај трговаца у погледу
дефинисања набавних цена производа из категорије „млеко, млечни производи и
јаја“ приказана је на графику број 41:
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График 41 – Преговарачки положај трговаца – набавне цене млека, млечних производа и јаја

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је када је реч о преговорима са
великим добављачима, највећи број учесника (58%) свој положај оценио као слаб,
док је 28% истакло да разлике у преговарачкој позицији трговаца и великих
добављача не постоје. Када је реч о екстремним вредностима, може се видети да је
2% навело да је њихов положај прилично снажан, док је 10% свој положај оценило
као прилично слаб.
[…].
Са друге стране, када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је највећи број учесника (48%) навео да разлике у преговарачкој позицији
трговаца и малих добављача не постоје, док је 20% свој положај оценило као
снажан. Када је реч о екстремним вредностима на скали, може се видети да је 2%
навело да је њихов положај прилично снажан, док је 10% свој положај оценило као
прилично слаб.
[…].
5.3. Хлеб и колачи
Структура одговора када је у питању преговарачки положај трговаца у погледу
дефинисања набавних цена производа из категорије „хлеб и колачи“ приказана је
на графику број 42:
График 42 – Преговарачки положај трговаца - набавне цене хлеба и колача

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је када је реч о преговорима са
великим добављачима, највећи број учесника (52%) свој положај оценио као слаб,
док је 38% истакло да разлике у преговарачкој позицији не постоје. Када је реч о
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екстремним вредностима, може се видети да је 2% навело да је њихов положај
прилично снажан, док је 6% свој положај оценило као прилично слаб.
[…].
Са друге стране када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је 56% учесника навело да разлике у преговарачкој позицији трговаца и малих
добављача не постоје, док је 20% свој положај оценило као снажан. Када је реч о
екстремним вредностима на скали, може се видети да је 2% учесника навело да је
њихов положај прилично снажан, док је 6% свој положај оценило као прилично
слаб.
[…].
5.4. Основни прехрамбени производи
Структура одговора када је у питању преговарачки положај трговаца у погледу
дефинисања набавних цена производа из категорије „основни прехрамбени
производи“ приказана је на графику број 43:
График 43 – Преговарачки положај трговаца – набавне цене основних прехрамбених производа

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је када је реч о преговорима са
великим добављачима, највећи број учесника (50%) свој положај оценио као слаб,
док је 32% истакло да разлике у преговарачкој позицији трговаца и великих
добављача не постоје. Када је реч о екстремним вредностима, може се видети да је
2% навело да је њихов положај прилично снажан, док је 10% свој положај оценило
као прилично слаб.
[…].
Са друге стране, када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је највећи број учесника (54%) навео да разлике у преговарачкој позицији не
постоје, док је 18% свој положај оценило као снажан. Када је реч о екстремним
вредностима на скали, може се видети да је 2% навело да је њихов положај
прилично снажан, док је 10% свој положај оценило као прилично слаб.
[…].

54

5.5. Остали прехрамбени производи
Структура одговора када је у питању преговарачки положај трговаца у погледу
дефинисања набавних цена производа из категорије „остали прехрамбени
производи“ приказана је на графику број 44:
График 44 – Преговарачки положај трговаца– набавне цене осталих прехрамбених производа

И
звор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је када је реч о преговорима са
великим добављачима, највећи број учесника (40%) свој положај оцениo као слаб,
док је 36% истакло да разлике у преговарачкој позицији трговаца и великих
добављача не постоје. Када је реч о екстремним вредностима на скали, може се
видети да је 2% навело да је њихов положај прилично снажан, док је 12% свој
положај оценило као прилично слаб.
[…].
Са друге стране, када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је највећи број учесника (42%) навео да разлике у преговарачкој позицији не
постоје, док је 24% њих свој положај оценило као снажан. Када је реч о
екстремним вредностима на скали, може се видети да је 2% навело да је њихов
положај прилично снажан, док је 10% свој положај оценило као прилично слаб.
[…].
5.6. Свеже воће и поврће
Структура одговора када је у питању положај трговаца у погледу дефинисања
набавних цена производа из категорије „свеже воће и поврће“ приказана је на
графику број 45:
График 45 – Преговарачки положај трговаца–набавне цене свежег воћа и поврћа
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И
звор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је када је реч о преговорима са
великим добављачима, највећи број учесника (40%) навео да разлике у
преговарачком положају не постоје, док је 38% навело да је њихов положај слаб.
Када је реч о екстремним вредностима, 2% је навело да је њихов положај прилично
снажан, док је 8% свој положај оценило као прилично слаб.
[…].
Са друге стране, када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је највећи број учесника (50%) навео да разлике у преговарачкој позицији не
постоје, док је 18% свој положај оценило као слаб. Када је реч о екстремним
вредностима, може се видети да је 4% свој положај оценило као прилично снажан,
а 8% као прилично слаб.
[…].
5.7. Прерађено воће и поврће и мед
Структура одговора када је у питању преговарачки положај трговаца у погледу
дефинисања набавних цена производа из категорије „прерађено воће и поврће и
мед“ приказана је на графику број 46:
График 46- Преговарачки положај трговаца – набавне цене прерађеног воћа и поврћа и меда

И
звор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је када је реч о преговорима са
великим добављачима, највећи број учесника (42%) навео да разлике у
преговарачком положају не постоје, док је 34% свој положај оценило као слаб.
Када је реч о екстремним вредностима, може се видети да је 2% навело да је њихов
положај прилично снажан, док је 8% свој положај оценило као прилично слаб.
[…].
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Са друге стране када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је највећи број учесника (48%) навео да разлике у преговарачкој позицији не
постоје, док је 26% свој положај оценило као снажан. Када је реч о екстремним
вредностима на скали, може се видети да је 4% навело да је њихов положај
прилично снажан, док је 8% свој положај оценило као прилично слаб.
[…].
5.8. Кондиторски произвди
Структура одговора када је у питању преговарачки положај трговаца у погледу
дефинисања набавних цена производа из категорије „кондиторски производи“
приказана је на графику број 47:
График 47 – Преговарачки положај трговаца – набавне цене кондиторскких производа

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да је када је реч о преговорима са
великим добављачима, највећи број учесника (46%) свој преговарачки положај
оценио као слаб, док је 42% навело да разлике у преговарачкој позицији не постоје.
Када је реч о екстремним вредностима, може се видети да је 2% свој преговарачки
положај оценило као прилично снажан, а 6% као прилично слаб.
[…].
Са друге стране када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је највећи број учесника (64%) навео да разлике у преговарачкој позицији не
постоје, а да је 18% њих свој положај оценило као снажан. Када је реч о
екстремним вредностима на скали, може се видети да је 2% навело да је њихов
положај прилично слаб, док ниједан од учесника свој положај није оценио као
прилично снажан.
[…].

5.9. Смрзнути производи
Структура одговора када је у питању преговарачки положај трговаца у погледу
дефинисања набавних цена производа из категорије „смрзнути производи“
приказана је на графику број 48:
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График 48 – Преговарачки положај трговаца – набавне цене смрзнутих производа

И
звор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да је када је реч о преговорима са
великим добављачима, највећи број учесника (50%) свој преговарачки пооложај
оценио као слаб, док је 36% навело да разлике у преговарачкој позицији не постоје.
Када је реч о екстремним вредностима, може се видети да је 2% свој преговарачки
положај оценило као прилично снажан, а 8% као прилично слаб.
[…].
Са друге стране, када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је највећи број учесника (56%) навео да разлике у преговарачкој позицији не
постоје, а да је 20% њих свој положај оценило као снажан. Када је реч о
екстремним вредностима на скали, може се видети да је 2% навело да је њихов
положај прилично снажан, док је 8% свој положај оценило као прилично слаб.
[…].
5.10. Безалкохолна пића
Структура одговора када је у питању преговарачки положај трговаца у погледу
дефинисања набавних цена производа из категорије „безалкохолна пића“
приказана је на графику број 49:
График 49 – Преговарачки положај трговаца – набавне цене безалкохолних пића

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је највећи број учесника (42%)
свој положај оценио као слаб, док је 36% истакло да разлике у преговарачкој
позицији не постоје. Када је реч о екстремним вредностима, може се видети да је
2% навело да је њихов положај прилично снажан, док је 12% свој положај оценило
као прилично слаб.
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[…].
Са друге стране када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је највећи број учесника (54%) навео да разлике у преговарачкој позицији не
постоје, док је 20% свој положај оценило као снажан. Када је реч о екстремним
вредностима на скали, може се видети да је 4% навело да је њихов положај
прилично снажан, док је 8% свој положај оценило као прилично слаб.
[…].
5.11. Пиво
Структура одговора када је у питању преговарачки положај трговаца у погледу
дефинисања набавних цена производа из категорије „пиво“ приказана је на
графику број 50:
График 50 – Преговарачки положај трговаца – набавне цене пива

И
звор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је када је реч о преговорима са
великм добављачима највећи број учесника (50%) свој преговарачки положај
оценио као слаб, док је 24% навело да разлике у преговарачкој позицији не постоје.
Када је реч о екстремним вредностима, 2% је навело да је њихов положај прилично
снажан, а чак 16% је свој преговарачки положај оценило као прилично слаб.
[…].
Са друге стране када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је највећи број учесника (50%) навео да разлике у преговарачкој позицији не
постоје, док је 18% свој положај оценило као снажан. Када је реч о екстремним
вредностима на скали, може се видети да је 2% навело да је њихов положај
прилично снажан, док је 10% свој положај оценило као прилично слаб.
[…].
5.12. Вино и жестока пића
Структура одговора када је у питању преговарачки положај трговаца у погледу
дефинисања набавних цена производа из категорије „вино и жестока пића“
приказана је на графику број 51:
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График 51 – Преговарачки положај трговаца – набавне цене вина и жестоког пића

И
звор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је највећи број учесника (44%)
свој положај оценило као слаб, док је 38% истакло да не постоје разлике у
преговарачкој позицији трговаца и великих добављача. Када је реч о екстремним
вредностима, може се видети да је 2% навело да је њихов положај прилично
снажан, док је 10% свој положај оценило као прилично слаб.
[…].
Са друге стране када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је највећи број учесника (50%) навео да разлике у преговарачкој позицији не
постоје, док је 20% свој положај оценило као снажан. Када је реч о екстремним
вредностима на скали, може се видети да је 2% навело да је њихов положај
прилично снажан, док је 10% свој положај оценило као прилично слаб.
[…].
5.13. Кафа и чај
Структура одговора када је реч о преговарачком положају трговаца у погледу
дефинисања набавних цена производа из категорије „кафа и чај“ приказана је на
графику број 52:
График 52 – Преговарачки положај трговца – набавне цене кафе и чаја

И
звор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је када је реч о преговорима са
великим добављачима, највећи број учесника (48%) свој положај оценило као слаб,
док је 34% истакло да разлике у преговарачкој позицији не постоје. Када је реч о
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екстремним вредностима, може се видети да је 2% навело да је њихов положај
прилично снажан, док је 10% свој положај оценило као прилично слаб.
[…].
Са друге стране, када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је највећи број учесника (54%) навео да разлике у преговарачкој позицији не
постоје, док је 16% свој положај оценило као слаб. Када је реч о екстремним
вредностима на скали, може се видети да је 4% навело да је њихов положај
прилично снажан, док је 8% свој положај оценило као прилично слаб.
[…].
5.14. Кућна хемија
Структура одговора када је у питању преговарачки положај трговаца у погледу
дефинисања набавних цена производа из категорије „кућна хемија“ приказана је
на графику број 53:
График 53 - Преговарачки положај трговца – набавне цене кућне хемије

И
звор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је када је реч о преговорима са
великим добављачима, највећи број учесника (46%) свој положај оценило као слаб,
док је 36% истакло да разлике у преговарачкој позицији не постоје. Када је реч о
екстремним вредностима на скали, може се видети да је 2% навело да је њихов
положај прилично снажан, док је 8% свој положај оценило као прилично слаб.
[…].
Са друге стране када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је највећи број учесника (54%) навео да разлике у преговарачкој позицији не
постоје, док је 20% свој преговарачки положај оценило као снажан. Када је реч о
екстремним вредностима на скали, може се видети да је 2% навело да је њихов
положај прилично снажан, док је 8% свој положај оценило као прилично слаб.
[…].
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5.15. Средства за личну хигијену
Структура одговора када је у питању преговарачки положај трговаца у погледу
дефинисања набавних цена производа из категорије „средства за личну хигијену“
приказана је на графику број 54:
График 54 – Преговарачки положај трговаца – набавне цене средстава за личну хигијену

Из
вор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је највећи број учесника (42%)
свој положај оценио као слаб, док је 38% истакло да не постоје разлике у
преговарачкој позицији трговаца и великих добављача. Када је реч о екстремним
вредностима, може се видети да је 2% навело да је њихов положај прилично
снажан, док је 8% свој положај оценило као прилично слаб.
[…].
Са друге стране, када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је највећи број учесника (52%) навео да разлике у преговарачкој позицији не
постоје, док је 20% свој положај оценило као снажан. Када је реч о екстремним
вредностима на скали, може се видети да је 6% навело да је њихов положај
прилично снажан, док је 6% свој положај оценило као прилично слаб.
[…].
5.16. Храна и опрема за кућне љубимце
Структура одговора када је у питању преговарачки положај трговаца у погледу
дефинисања набавних цена производа из категорије „храна и опрема за кућне
љубимце“ приказана је на графику број 55:
График 55 – Преговарачки положај трговаца – набавне цене хране и опреме за кућне љубимце
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И
звор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је када је реч о преговорима са
великим добављачима, највећи број учесника (38%) свој положај оценио као слаб,
док је 34% истакло да разлике у преговарачкој позицији не постоје. Када је реч о
екстремним вредностима, може се видети да је 2% навело да је њихов положај
прилично снажан, док је 10% свој положај оценило као прилично слаб.
[…].
Са друге стране када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је највећи број учесника (46%) навео да разлике у преговарачкој позицији не
постоје, док је 22% свој положај оценило као снажан. Када је реч о екстремним
вредностима на скали, може се видети да 4% навело да је њихов положај прилично
снажан, док је 10% свој положај оценило као прилично слаб.
[…].
5.17. Цигарете
Структура одговора када је у питању преговарачки положај трговаца у погледу
дефинисања набавних цена производа из категорије „цигарете“ приказана је на
графику број 56:
График 56 – Преговарачки положај трговаца – набавне цене цигарета

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је када је реч о преговорима са
великим добављачима, највећи број учесника (44%) свој положај оценио као
прилично слаб, а 32% као слаб. Са друге стране, 16% је навело да не постоје
разлике у преговарачкој позицији, док је 2% истакло да је њихов положај прилично
снажан.
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[…].
Са друге стране када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је највећи број учесника (42%) навео да је њихов преговарачки положај
прилично слаб, док је 26% навело да разлике у преговарачкој позицији не постоје.
Када је реч о другом екстрему на скали, може се видети да је 2% свој положај
оценило као прилично снажан.
[…].
5.18. Остали непрехрамбени производи
Структура одговора када је у питању преговарачки положај трговаца у погледу
дефинисања набавних цена производа из категорије „остали непрехрамбени
производи“ приказана је на графику број 57:
График 57 – Преговарачки положај трговаца – набавне цене осталих непрехрамбених производа

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је када је реч о преговорима са
великим добављачима, највећи број учесника (38%) свој положај оценио као слаб,
док је 34% истакло да разлике у преговарачкој позицији не постоје. Када је реч о
екстремним вредностима, може се видети да је 2% навело да је њихов положај
прилично снажан, док је 14% свој положај оценило као прилично слаб.
[…].
Са друге стране, када је реч о преговорима са малим добављачима, може се видети
да је највећи број учесника (40%) навео да разлике у преговарачкој позицији не
постоје, док је 24% свој положај оценило као снажан. Када је реч о екстремним
вредностима на скали, може се видети да је 4% навело да је њихов положај
прилично снажан, док је 12% свој положај оценило као прилично слаб.
[…].
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6. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РАБАТ
Приликом анкетног истраживања, од учесника су прикупљене информације о томе
који услови се уобичајено постављају од стране добављача у односу на могућност
остваривања права на рабат.
Услови који се најчешће постављају од стране добављача укључују:
• количину;
• асортиман (структура производа који ће бити пласирани);
• примарне и секундарне позиције;
• учешће добављача у промету робне групе;
• рокове (валуте) плаћања;
• остваривање договорених циљева у погледу промета;
• промо активности;
• учешће у лифлетима;
• поспешивање продаје кроз маркетиншке активности;
• континуитет у набавци производа;
• логистичке трошкове.
7. ДЕФИНИСАЊЕ КОМЕРЦИЈАЛНИХ И/ИЛИ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛОВА ОД
СТРАНЕ ДОБАВЉАЧА
Уговарање посебних комерцијалних и/или финансијских услова (сва давања
директно обрачуната на фактури, cassa sconto, накнадни рабат, рабат за остварене
количинске продаје који се додељују након оствареног „таргета“ и сл.) представља
посебан облик моћи купца, односно трговца.
Приликом анкетног истраживања од учесника су прикупљени подаци о томе да ли
и у којој мери добављачи дефинишу комерцијалне и/или финансијске услове
приликом набавке производа разврстаних у одређене категорије. На основу датих
субјективних оцена положаја добављача, могао се индиректно оценити положај
трговаца.
Структура одговора по питању дефинисања комерцијалних и/или финансијских
услова од стране великих добављача приказана је у табели број 36:
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Табела 36 – Дефинисање комерцијалних и/или финансијских услова од стране великих добављача
Категорија производа
Месо и месне прерађевине
Млеко, млечни производи и јаја
Хлеб и колачи
Основни прехрамбени производи
Остали прехрамбени производи
Свеже воће и поврће
Прерађено воће и поврће и мед
Кондиторски производи
Смрзнути производи
Безалкохолна пића
Пиво
Вино и жестока пића
Кафа и чај
Кућна хемија
Средства за личну хигијену
Храна и опрема за кућне љубимце
Цигарете
Остали непрехрамбени производи

Не одређују се
8%
8%
12%
10%
12%
18%
10%
12%
10%
4%
6%
8%
8%
6%
6%
12%
12%
16%

Делимично се У потпуности се
одређују
одређују
68%
22%
68%
22%
66%
20%
70%
18%
64%
20%
50%
26%
72%
14%
76%
12%
64%
24%
64%
30%
60%
32%
66%
22%
66%
24%
66%
26%
68%
24%
60%
20%
30%
52%
66%
16%

недостајући
подаци
2%
2%
2%
2%
4%
6%
4%
0%
2%
2%
2%
4%
2%
2%
2%
8%
6%
2%

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је је у свим категоријама,
изузев производа из категорије „цигарете“ највећи број учесника навео да се
комерцијални и/или финансијски услови само делимично одређују од стране
великих добављача.
[…].
Поредећи положај великих и малих добављача код учесника на тржишту, уочено је
да су код одређеног, мањег броја њих, мали добављачи имали слабији положај. Са
друге стране, важно је напоменути да су у свим категоријама производа, према
субјективној оцени одређеног броја учесника на тржишту и мали добављчи били у
могућности да комерцијалне и/или финансијске услове набавке одреде у
потпуности.
8. ОБРАЧУН НАКНАДА ЗА УЛИСТАВАЊЕ ПРОИЗВОДА
Посебне надокнаде које обухватају читав сет процентуално или новчано исказаних
накнада које трговци уговарају са добављачима представљају такође својеврстан
израз моћи учесника на тржишту.
Структура одговора када је у питању обрачун накнада за улиставање производа
набављених од великих добављача приказана је у табели број 37:
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Табела 37 – Обрачун накнада за улиставање производа
Категорија производа
Месо и месне прерађевине
Млеко, млечни производи и јаја
Хлеб и колачи
Основни прехрамбени производи
Остали прехрамбени производи
Свеже воће и поврће
Прерађено воће и поврће и мед
Кондиторски производи
Смрзнути производи
Безалкохолна пића
Пиво
Вино и жестока пића
Кафа и чај
Кућна хемија
Средства за личну хигијену
Храна и опрема за кућне љубимце
Цигарете
Остали непрехрамбени производи

Никада
34%
42%
40%
44%
62%
80%
38%
30%
44%
30%
40%
34%
36%
28%
28%
42%
76%
40%

Понекад
54%
46%
48%
46%
30%
12%
52%
58%
46%
60%
50%
54%
52%
58%
58%
46%
16%
50%

Увек
8%
8%
8%
8%
4%
2%
8%
12%
8%
8%
8%
10%
10%
10%
10%
6%
4%
6%

недостајући
подаци
4%
4%
4%
2%
4%
6%
2%
0%
2%
2%
2%
2%
2%
4%
4%
6%
4%
4%

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је за већину посматраних
категорија, највећи број учесника истакао да накнаду за улиставање обрачунава
само понекад односно да је не обрачунава никад. Изузетак представљају категорије
„остали прехрамбени производи“ који укључују храну за бебе, „свеже воће и
поврће“ и „цигарете“, где је 62%, 80% односно 72% респективно истакло да
накнаду за улиставање не обрачунава никада.
[…].
Поредећи положај великих и малих добављача у погледу обрачуна накнаде за
улиставање утврђено је да су код неких учесника, међу којима су […], […], […] и
[…], мали добављачи били у „неповољнијем“ положају у смислу веће учесталости,
док су код одређеног броја учесника међу којима су […], […], […] и […] за поједине
категорије производа мали добављачи били у „повољнијем“ положају у смислу
мање учесталости обрачуна или необрачунавања накнаде за улиставање производа.
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9. УТИЦАЈ НА ВЕЛИЧИНУ И ПОЗИЦИЈУ ПРОДАЈНИХ ПОЛИЦА И ВИСИНУ
МАЛОПРОДАЈНИХ ЦЕНА
Од укупног броја анкетираних учесника њих 27 је навело да добављачи имају
могућност утицаја на величину и/или позицију полица, док је 23 навело да таква
могућност не постоји. Образлажући начин на који се врши утицај, већина учесника
је навела да се учешће на полицима одређује у складу са тржишним учешћем
добављача у тој категорији, те да постоји могућност договора, уз поштовање fair
share добављача на тржишту. Одређени број учесника је навео да се утицај врши
преко секунадарних позиција, чији је утицај ограничен капацитетом и продајном
површином објекта, док су неки учесници навели и да се овај утицај остварује кроз
одобравање додатних рабата.
Када је реч о доступности информација добављачима о малопродајним ценама,
количинама и дргугим битним показатељима о продаји њихових производа, 42
учесника је навело да су ове информације доступне, при чему су […] и […] навели
да добављачи добијају извештаје о продатим количинама, док до информација о
малопродајним ценама долазе самоиницијативно, обилaжањем малопродајних
обејката.
[…].
Када је реч о малопродајним ценама, количинама и другим битним показатељима
продаје производа других добављача, десет учесника је навело да су те
информације доступне, прецизирајући да се позитивни одговори заправо односе
само на цене које су истакнуте, и које су доступне свима, и добављачима и
потрошачима.
Положај добављача, посматран кроз могућност утицаја на висину малопродајних
цена, а мерен на скали са екстремним вредностима „прилично слаб“ и „прилично
снажан“, могао би се оценити као слаб, будући да је само девет учесника изјавило
да могућност утицаја на цене постоји, те да се тај утицај остварује кроз
препоручене цене или кроз снижавање малопродајних цена након одобрених
рабата. […].
Независно од тога да ли и ко има утицај на висину малопордајних цена од
учесника су прикупљене и информације о томе да ли цене производа варирају у
зависности од:
•
•
•

врсте продајног формата односно величине продајног објекта (мала
продавница, супермаркет, хипермаркет...);
географске локације продајног објекта (урбане средине, слабије насељена
места...);
периода године (сезоне).

Када је реч о варирању цена у зависности од величине објекта, од укупног броја
учесника који су анкетирани, њих 33 се изјаснило да не постоје разлике у цени, док
је њих 17, уз навођење разлога за то, истакло да су присутне извесне варијације.
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У прву групу фактора који утичу на разлике у цени спадају:
• величина малопродајног објекта односно припадност бренду;
• висина оствареног промета;
• куповна моћ становништва;
• конкуренција;
• висина трошкова малопродајног објекта који последично детерминише и
различите ценовне рангове.
[…].
Када је реч о варирању цена у зависности од географске локације објекта, од
укупног броја анкетираних учесника, њих 32 се изјаснило да не постоје разлике у
цени, док је њих 18 препознало значај географске димензије приликом
дефинисања ценовне политике.
У другу групу фактора који утичу на разлике у цени спадају:
• величина града и густина насељености;
• развијеност региона;
• куповна моћ становништва;
• конкуренција;
• висина трошкова и начин дистрибуције (трошкови закупа, логистички
трошкови...);
• снага локалних брендова;
• ентеријер објекта и број запослених.
[…].
Најзад, када је реч о варирању цена у зависности од периода године, од укупног
броја учесника који су анкетирани, њих 40 се изјаснило да не постоје разлике у
цени, док је њих десет указало на утицај сезоне на висину цена.
У трећу групу фактора који утичу на разлике у висини цене спадају:
• верски и државни празници и сезонски пикови (нпр. пиво је јефтиније лети,
риба током периода поста и сл.);
• тржишна кретања (промена цена од стране добављача);
• извори набавке (наведен је пример воћа које је ван сезоне скупље јер се
набавља од добављача који га увозе, за разлику до сезоне када се махом
набавља од домаћих привредних друштава и пољопривредних газдинстава).
[…].
Питање које може бити од значаја за доношење пословних одлука учесника на
тржишту, па и њихове ценовне политике, је питање сарадње са агенцијама за
истраживање тржишта. Наиме, истраживање тржишта представља једну од
активности која учеснику на тржишту помаже да стекне информације о
потрошачима и онима који то нису, о конкурентима и каналима дистрибуције, а
које могу представљати основу за уочавање потреба и могућности продаје на
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тржишту, идентификацију пословних проблема, контролу пословања и доношење
пословних одлука.
Приликом анкетног истраживања од учесника су прикупљене информације о томе
да ли постоји сарадња са агенцијама за истраживање тржишта, и ако постоји о
којим агенцијама је реч и на који начин се сарадња успоставља.
Од укупног броја анкетираних учесника, њих 20 је истакло да сарадња са
агенцијама за истраживање тржишта постоји, те да је најчешће реч о уговорној
сарадњи на бази реципроцитета. Агенције за истраживање тржишта на основу
података достављених од стране трговаца, јавно доступних података прикупљених
нпр. теренским обиласком, пописивањем цена, анализом цена конкуренције на ТВ
спотовима или анализом јавно доступних лифлета конкуренције, као и резултата
анкетирања потрошача, креирају извештаје које према дефинисаној динамици
достављају учесницима на тржишту. Дакле предмет сарадње је најчешће:
•
•
•
•

достављање извештаја о висини тржишних удела (по робним категоријама,
продајним форматима, каналима продаје...);
достављање извештаја о кретању цена у малопродаји (укључујући праћење
акцијских артикала и периода трајања акције);
омогућавање приступа информацијама о промотивним кампањама у
малопродаји;
достављање извештаја о нивоу задовољства купаца.

Највећи број учесника је навео да сарађује са агенцијом Nielsen, али су се на
списку нашле и Ipsos strategic marketing, Intelligence, Focus, GFK, CBS Systems,
Retail zoom, Direct media, Prikupljanje cena i analiza d.o.o., Smart Plus Research,
Pakt, Nina Media.
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VI УПРАВЉАЊЕ КАТЕГОРИЈАМА ПРОИЗВОДА
Управљање категоријамa производа („category management“) представља пословни и
стратешки концепт који данас све више добија на значају, а који има за циљ
спречавање смањења броја потрошача и заустављања пада профитабилности
трговинских компанија. У исто време овај концепт представља моћан иснтрумент
за повећање обима продаје сваке појединачне категорије производа, која се
посматра као посебна стратешка јединица.
Од укупног броја анкетираних учесника, њих 23 је истакло да поседује посебну
организациону јединицу задужену за управљање појединачним категоријама
производа. […].
Од укупног броја учесника, који имају посебну организациону јединицу, само два
учесника, […] и […], су истакла да у одређеној категорији постоје производи које не
набављају у потпуности и/или у довољној мери, а да су разлог томе сезонски
карактер производа, односно неповољни услови које добављачи нуде.
Начин организације управљања категоријама производа набављених од великих
добављача приказан је у тебели број 38:
Табела 38 – Начин организације управљања категоријама производа
Категорија производа
Месо и месне прерађевине
Млеко, млечни производи и јаја
Хлеб и колачи
Основни прехрамбени производи
Остали прехрамбени производи
Свеже воће и поврће
Прерађено воће и поврће и мед
Кондиторски производи
Смрзнути производи
Безалкохолна пића
Пиво
Вино и жестока пића
Кафа и чај
Кућна хемија
Средства за личну хигијену
Храна и опрема за кућне љубимце
Цигарете
Остали непрехрамбени производи

У потпуности
организован
самостално
61%
57%
52%
65%
65%
70%
65%
43%
57%
61%
57%
65%
61%
57%
61%
65%
48%
61%

Организован
заједно са
добављачем
39%
43%
48%
35%
35%
26%
35%
52%
43%
39%
43%
35%
39%
43%
39%
35%
48%
39%

У потпуности
организован од
стране добављача
0%
0%
0%
0%
0%
4%
0%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
0%

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да је највећи број учесника навео
да је управљање категоријама производа организовано потпуно самостално
односно да је оно организовано заједно са добављачем. Са друге стране важно је
напоменути да је за категорије „свеже воће и поврће“ и „цигарете“, учесник […]
навео да је управљање производима набављених од великих добављача у
потпуности организовано од стране добављача, док је исти одговор када је реч о
кондиторским производима дао учесник […].
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[…].
Уколико се упореди положај великих и малих добављача, могу се идентификовати
учесници међу којима су […] и […], код којих су уочене разлике у начину
управљања производима набављених од великих и малих добављача.
Значај фактора које детерминишу избор добављача односно њихових производа
приказан је у табели број 39:
Табела 39 – Значај појединих критеријума приликом одабира добављача/њихових производа
Критеријум
Очекивана тражња
Историјски подаци о продаји производа
Репутација произвођача
Квалитет производа
Цене и услови плаћања
Тачност испоруке производа
Маркетиншке активности које добављач/произвођач спроводи према
крајњем купцу

Изузетно важно
43%
13%
17%
35%
35%
39%

Продајна маржа производа
Обрт залиха производа

13%
26%
35%

Врло важно Делимично важно
52%
4%
39%
43%
57%
26%
48%
17%
39%
26%
57%
4%
43%
48%
43%

Мање важно
0%
4%
0%
0%
0%
0%

43%
22%
22%

0%
4%
0%

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је највећи број учесника
предложене критеријуме у већој или мањој мери препознао као важне приликом
одабира добављача и/или њихових производа. Изузетак представљају историјски
подаци о продаји производа и продајна маржа где је јако мали број учесника
оценио да је реч о мање важним критеријумима. Уколико би се анализа значаја
фактора који детерминишу избор добављача извршила на основу модалних,
доминантних вредности, може се видети да је највећи број учесника, изузев
историјских података о продаји производа, дате критеријуме оценио као врло
важне.
Приказ модалних вредности за врло важне критеријуме дат је на графику број 58:
График 58 – Значај критеријума за одабир добављача

Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је највећи број учесника као
два најзначајнија фактора приликом одабира произвођача препознао репутацију
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произвођача

и

тачност

испоруке

производа.
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VII ПРИВАТНЕ РОБНЕ МАРКЕ
Приватне робне марке (трговинске марке) представљају производе са сопственом
марком као потрошна добра произведена од стране или по налогу дистрибутера
(трговца), која се продају под његовим именом или заштићеним трговачким
знаком кроз његове сопствене продавнице.4 Оне укључују опипљиве квалитете као
што су изглед, перформансе, паковање, гаранција, али и атрибуте које јој сам
потрошач придаје ван опипљивих својстава.
Приликом анкетног истраживања од учесника на тржишту су прикупљене
информације о процентуалном учешћу приватних робних марки у укупном
продајном асортиману, факторима који детерминишу избор произвођача као и
оценама преговарачког положаја трговаца по питању дефинисања комерцијалних
и/или финансијских услова набавке.
Учешће приватних робних марки за категорију „месо и месне прерађевине“
приказано је на графику број 59:
График 59 – Учешће приватних робних марки – месо и месне прерађевине

[...]
Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети је 13 учесника на тржишту за
производе из категорије „месо и месне прерађевине“ својим потрошачима нудило
приватну робну марку. Највеће учешће (61,30%) у укупном продајном асортиману
забележено је код учесника […]. Следе га […] са 26,80%, […] са 26,50% и […] са
24,63%. Код свих осталих учесника учешће приватних робних марки за месо и
месне прерађевине било је ниже од 5%.
Када је реч о дефинисању комерцијалних и/или финаснијских услова набавке
највећи број учесника је истакао да разлике између преговарачке позиције
трговаца и добављача не постоје. Ипак, важно је истаћи и да су, када је реч о
преговорима са великим добављчима, два учесника, […] и […] навела да је њихов
положај јак, а три […], […] и […] да је њихов положај у дефинисању комерцијалних
и/или финансијких услова слаб. Са друге стране, када је реч о преговорима са
малим добављачима, јак положај имали су […], […], […] и […], док су у слабијој
позицији у односу на добављаче поново били […] и […].
Учешће приватних робних марки за категорију „млеко, млечни производи и јаја“
приказано је на графику број 60:
График 60 – Учешће приватних робних марки – млеко, млечни производи и јаја

[...]
Извор: Подаци учесника на тржишту

4
Др С. Ловрета, др Г. Петковић, др З. Богетић, др Д. Стојковић; Трговински маркетинг и продаја,
ЦИП, Економски факултет у Београду 2016, стр.128.
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На основу прказаних података, може се видети да је десет учесника за производе
из категорије „млеко, млечни производи и јаја“ својим потрошачима нудило
приватну робну марку. Највеће учешће у продајном асортиману од 18,52%
забележено је код […]. Прате га […] са 18,11%, […] са 15,13% и […] са 12,31%. Код
свих осталих учесника, учешће робних марки је било мање од 10%.
Када је реч о дефинисању услова набавке за ову категорију производа, највећи број
учесника је истакао да разлике у преговарачкој позицији између трговаца и
добављача не постоје. Ипак, када је реч о преговорима са великим добављачима,
јак преговарачки положај имали су […], […] и […], док су слаб положај имали […] и
[…]. Са друге стране, у преговорима са малим добављачима, јак положај имали су
[…], […] и […], док ниједан учесник свој положај није оценио као слаб.
Учешће приватних робних марки за категорију „хлеб и колачи“ дато је на графику
број 61:
График 61 –Учешће приватних робних марки – хлеб и колачи

[...]
Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да је када је реч о категорији „хлеб
и колачи“ 13 учесника својим потрошачима нудило приватну робну марку. Највеће
учешће забележено је код […] (35,03%). Прате га […] са 28,81%, […] са 13,39%, […]
са 12,58% и […] са 10,20%. Код свих осталих учесника, учешће приватних робних
марки је било ниже од 10%.
Када је реч о дефинисању услова набавке за производе из ове категорије, највећи
број учесника је истакао да разлике у преговарачкој позицији трговаца и добављача
не постоје. Ипак, важно је напоменути да су када је реч о преговорима са великим
добављачима, јак положај имали […] и […], док су слаб положај имали […], […], […]
и […]. Са друге стране када је реч о преговорима са малим добављачима, јак
положај имали су […], […], […] и […], док су два учесника […] и […], свој
преговарачки положај оценилa као слаб.
Учешћа приватних робних марки за категорију „основни прехрамбени производи“
у продајним асортиманима учесника на тржишту приказана су на графику број 62:
График 62 – Учешће приватних робних марки – основни прехрамбени производи

[...]
Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да је када је реч о категорији
„основни прехрамбени производи“ 19 учесника својим потрошачима нудило
приватну робну марку. Највеће учешће у продајном асортиману од 39,71%
забележено је код […]. Прате га […] са 31,94%, […] са 25,35% и […] са 20,70%. Код
свих осталих учесника, учешће приватних робних марки је било ниже од 20%.
Када је реч о дефинисању услова набавке, највећи број њих је навео да разлике у
преговарачкој позицији између трговаца и добављача не постоје. Ипак, важно је
истаћи и да су када је реч о преговорима са великим добављачима, јак положај
имали […], […], [….] и […], док су слаб положај имали […], […], […] и […]. Са друге
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стране када је реч о преговорима са малим добављачима, један учесник, […] је свој
положај оценио као изузетно јак, а њих шест међу којима су […], […], […], […] […] и
[…] као јак. Слаб положај у преговорима са малим добављачима имао је само […].
Учешћа приватних робних марки за категорију „остали прехрамбени производи“
приказана су на графику број 63:
График 63 – Учешће приватних робних марки – остали прехрамбени производи

[…]
Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да је када је реч о овој категорији
производа пет учесника на тржишту својим потрошачима нудило приватну робну
марку. Највеће учешће (48,01%) забележено је код […], док је код остала четири
учесника оно било мање од 4%.
Када је реч о дефинисању услова набавке, јак преговарачки положај у односу на
велике добављаче имали су […] и […], док је један учесник […] свој положај оценио
као слаб. Са друге стране, када су у питању преговори са малим добављачима […]
је свој положај оценио као изузетно јак, док је […] био у слабијој позицији и у
односу на ову категорију добављача. Остали учесници су навели да разлике у
преговарачкој позицији не постоје.
Учешћа приватних робних марки за категорију „свеже воће и поврће“ приказана су
на графику број 64:
График 64 – Учешће приватних робних марки – свеже воће и поврће

[...]
Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних податка може се видети да су само четири учесника својим
потрошачима нудила приватну робну марку. Највеће учешће у продајном
асортиману забележено је код […] (79,70%). Прати га […] са 18,02%, док је код
друга два учесника учешће приватних робних марки у продајном асортиману било
мање од 3%.
Када је реч о дефинисању услова набавке, јак преговарачки положај у односу на
велике добављаче имао је […], док су остали учесници навели да разлике у
преговарачкој позицији не постоје. Са друге стране, када је реч о преговорима са
малим добављачима, само један учесник, […], је истакао да разлике не постоје, док
су остала три учесника свој положај оценила као јак.
Учешћа приватних робних марки за категорију „прерађено воће и поврће и мед“
приказана су на графику број 65:
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График 65 – Учешће приватних робних марки – прерађено воће и поврће и мед

[...]
Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да је када је реч о овој категорији
производа, 20 учесника на тржишту својим потрошачима нудило приватну робну
марку. Највеће учешће забележено је код […] (59,49%). Прате га […] са 35,70%, […]
са 35,00%, […] са 34,19% и […] са 30,59%. Код свих осталих учесника учешће
приватних робних марки било је мање од 30%.
Када је реч о дефинисању услова набавке, највећи број њих је истакао да разлике у
преговарачкој позицији не постоје. Ипак, важно је напоменути да су када је реч о
преговорима са великим добављачима, јак положај имали […], […], […], […] и […],
док су слаб преговарачки положај имали […] и […]. Са друге стране, када је реч о
преговорима са малим добављачима, један учесник, […], је свој положај оценио као
изузетно јак, док је њих шест међу којима су, […], […], […], […], […] и […] свој
преговарачки положај оценило као јак. Према субјективној оцени учесника, нико
од њих када је реч дефинисању комерцијалних и/или финансијских услова набавке
није био у слабијој позицији у односу на добављаче.
Учешћа приватних робних марки за категорију „кондиторски производи“
приказана су на графику број 66:
График 66 – Учешћа приватних робних марки – кондиторски производи

[...]
Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је за ову категорију производа
19 учесника својим потрошачима нудило приватну робну марку. Највеће учешће у
продајном асортиману забележено је код […] (16,76%). Прате га […] са 8,00%, […]
са 7,77% и […] са 6,70%. Код свих осталих учесника, учешће приватних робних
марки је било мање од 5%.
Када је реч о дефинисању услова набавке, највећи број њих је истакао да разлике у
преговарачкој позицији не постоје. Ипак, важно је напоменути да су када је реч о
преговорима са великим добављачима, јак положај имали […], […], […] и […], док
су слаб положај имали […], […], […] и […]. Један учесник, […], имао је изразито
слаб положај. Са друге стране када је реч о преговорима са малим добављачима,
изразито јак положај имао је један учесник, […], пет учесника, […], […], […], […] и
[…], оценило је свој положај као јак, док су слаб положај имали […] и […].
Учешћа приватних робних марки за категорију „смрзнути производи“ приказана су
на графику број 67:
График 67 – Учешће приватних робних марки – смрзнути производи

[...]
Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу прказаних података, може се видети да је за категорију „смрзнути
производи“ 16 учесника својим потрошачима нудило приватну робну марку.
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Највеће учешће у продајном асортиману забележено је код […] (56,36%). Прате га
[…] са 26,64%, […] са 25,90% и […] са 14,62%, док је код свих осталих учесника
учешће приватних робних марки било мање од 10%.
Када је реч о дефинисању услова набавке, највећи број учесника је навео да
разлике у преговарачкој позицији трговаца и добављача не постоје. Ипак, важно је
напоменути да су када је реч о преговорима са великим добављачима, јак положај
имали […], […], […], […] и […], док је слаб преговарачки положај имао само […].
Када је реч о преговорима са малим добављачима, изразито јак положај имали су
[…] и […], док су јак положај имали […], […], […], […] и […]. Према субјективним
оценама учесника на тржишту, када је реч о дефинисању комерцијалних и/или
финансијских услова нико од њих није био у слабијој позицији у односу на
добављаче.
Учешћа приватних робних марки за категорију „безалкохолна пића“ приказана су
на графику број 68:
График 68 – Учешћа приватних робних марки – безалкохолна пића

[...]
Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је за категорију „безалкохолна
пића“, 16 учесника својим потрошачима нудило приватну робну марку. Највеће
учешће забележено је код […] (7,64%). Прате га [...] са 6,27% и […] са 4,45%, док је
код свих осталих учесника, учешће приватних робних марки било мање од 5%.
Када је реч о дефинисању услова набавке, највећи број учесника је навео да
разлике у преговарачкој позицији трговаца и добављача не постоје. Ипак, када је
реч о преговорима са великим добављачима, један учесник, […], је свој положај
оценио као изразито слаб, два учесника, […] и […], као слаб, док су јак положај у
дефинисању комерцијалних и/или финансијских услова имали […] и [...]. Када је
реч о малим добављачима, изразито слаб положај имао је […], јак положај имали
су […], […], […], […] и […], док слаб положај није имао ниједан учесник на
тржишту.
Учешћа приватних робних марки за категорију „пиво“ приказана су на графику
број 69:
График 69 – Учешћа приватних робних марки - пиво

[...]
Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је за категорију „пиво“ 12
учесника својим потрошачима нудило приватну робну марку. Највеће учешће
забележено је код […] (10,11%), док је код свих осталих учесника учешће
приватних робних марки било мање од 10%.
Када је реч о дефинисању услова набавке, највећи број учесника на тржишту је
навео да разлике у преговарачкој позицији трговаца и добављача не постоје. Ипак,
када је реч о преговорима са великим добављачима, изразито слаб положај имао је
[…], док су слаб положај имали […], […] и […]. Важно је напоменути да за ову
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категорију производа и добављача, ниједан учесник није био у снажној позицији
приликом преговора о комерцијалним и/или финансијским условима набавке. Са
друге стране, када је реч о малим добављачима, премда је један учесник […] имао
изразито слаб, а један, […], слаб, три учесника […], […] и […] су свој преговарачки
положај оценила као јак.
Учешћа приватних робних марки за категорију „вино и жестока пића“ приказана
су на графику број 70:
График 70 – Учешћа приватних робних марки – вино и жестока пића

[...]
Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је за производе из категорије
„вино и жестока пића“, осам учесника својим потрошачима нудило приватне робне
марке. Највеће учешће забележено је код […] (6,31%), док је код свих осталих
учесника учешће приватних робних марки било мање од 3%.
Када је реч о дефинисању услова набавке, највећи број учесника је навео да
разлике у преговарачкој позицији између трговаца и добављача не постоје. Када је
реч о преговорима са великим добављачима, изразито слаб положај имали су […] и
[…], док је јак преговарачки положај имао […]. Са друге стране, када је реч о
преговорима са малим добављачима, изразито слаб положај имао је само […], док
су јак преговарачки положај имали […], […] и […].
Учешћа приватних робних марки за категорију „кафа и чај“ у продајним
асортиманима учесника на тржишту приказана су на графику број 71:
График 71 – Учешће приватних робних марки – кафа и чај

[...]
Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да је за категорију „кафа и чај“, 20
учесника својим потрошачима нудило приватну робну марку. Највеће учешће
забележено је код […] (18,00%), док је код свих осталих учесника ово учешће било
мање од 10%.
Када је реч о дефинисању услова набавке, највећи број учесника је навео да
разлике у преговарачкој позицији трговаца и добављача не постоје. Ипак, када је
реч о преговорима са великим добављачима, један учесник, […], је свој положај
оценио као изразито јак, један учесник, […], као изузетно слаб, док су јак положај
имали […], […], […], […] и […]. Са друге стране, када је реч о преговорима са малим
добављачима, један учесник, […], је свој положај оценио као изразито јак, четири
учесника међу којима су […], [...], […], […] и […] као јак, док су слаб положај имали
[…] и […].
Учешће приватних робних марки за категорију „кућна хемија“ приказана су на
графику број 72:
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График 72 – Учешће приватних робних марки – кућна хемија

[...]
Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података, може се видети да је за ову категорију производа,
18 учесника својим потрошачима нудило приватну робну марку. Највеће учешће је
забележено код […] (14,80%). Прате је […] са 12,44%, […] са 10,44%, док је код свих
осталих учесника учешће приватних робних марки било мање од 10%.
Када је реч о дефинисању услова набавке, највећи број учесника је навео да
разлике у преговарачкој позицији не постоје. Ипак, када је реч о преговорима са
великим добављачима, један учесник, […], је свој положај оценио као изразито
слаб, три учесника, […], […] и […], као слаб, док су три учесника, […], […] и […]
навела да је њихов положај у преговорима са добављачима јак. Са друге стране,
када је реч о преговорима са малим добављачима, изразито јак положај имао је
један учесник, […], шест учесника међу којима су […], […], […], […], […] и […],
имало је јак положај, док ниједан учесник свој положај није оценио као слаб.
Учешћа приватних робних марки за категорију „средства за личну хигијену“
приказана су на графику број 73:
График 73 – Учешћа приватних робних марки – средства за личну хигијену

[...]
Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних података може се видети да је за ову категорију производа,
21 учесник својим потрошачима нудио приватну робну марку. Највеће учешће
забележено је код […] (16,92%). Прате је […] са 16,48%, […] са 16,18%, […] са
11,80%, […] са 11,30%, […] са 11,04% и […] са 10,79%, док је код свих осталих
учесника учешће било мање од 10%.
Када је реч о дефинисању услова набавке, највећи број њих је навео да разлике у
преговарачкој позицији трговаца и добављача не постоје. Ипак, када је реч о
преговорима са великим добављачима, изразито слаб положај имала су два
учесника, […] и […], слаб […], […] и […], док су јак преговарачки положај имали
[…], […] и […]. Са друге стране, када је реч о малим добављачима, изразито јак
положај имао је […], јак […], […], […], […], […] и […], док је слаб положај имао само
један учесник […].
Учешћа приватних робних марки за категорију „храна и опрема за кућне љубимце“
приказана су на графику број 74:
График 74 – Учешћа приватних робних марки – храна и опрема за кућне љубимце

[...]
Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу прикзаних података, може се видети да је за дату категорију производа,
14 учесника нудило приватну робу марку. Највеће учешће забележено је код […]
(53,70%). Прате га […] са 44,81%, […] са 40,00%, […] са 38,91%, […] са 35,00%, […]
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са 34,81% и […] са 30,07%, док је код свих осталих учесника учешће приватних
робних марки било мање од 30%.
Када је реч о дефинисању услова набавке, највећи број учесника је истакао да
разлике у преговарачкој позицији трговаца и добављача не постоје. Ипак, када је
реч о преговорима са великим добављачима, изразито слаб положај имала су два
учесника, […] и […], слаб један учесник, […], док су јак положај имали […], […] и
[…]. Када је реч о преговорима са малим добављачима, изразито јак положај имао
је један учесник […], јак положај четири учесника, […], […], […] и […], док ниједан
учесник свој преговарачки положај није оценио као слаб.
Учешћа приватних робних марки за категорију „остали непрехрамбени производи“
приказана су на графику број 75:
График 75 – Учешћа приватних робних марки – остали непрехрамбени производи

[...]
Извор: Подаци учесника на тржишту

На основу приказаних податка, може се видети да је за ову категорију производа,
16 учесника својим потрошачима нудило приватну робну марку. Највеће учешће
забележено је код […] (31,86%). Прате га […] са 16,93%, […] са 13,60%, […] са
13,44% и […] са 10,19%, док је код свих осталих учесника учешће приватних
робних марки било мање од 10%.
Када је реч о дефинисању услова набавке, највећи број учесника је навео да
разлике у преговрачкој позицији трговаца и добављача не постоје. Ипак, када је реч
о преговорима са великим добављачима, два учесника, […] и […], су свој положај
оценила као јак, док су три учесника, […], […] и […], свој преговарачки положај
оценила као слаб. Са друге стране, када је реч о малим добављачима, један
учесник, […], је свој положај оценио као изразито јак, четири учесника, […], […],
[…] и […], као јак, док је слаб преговарачки положај имао само […].
Од учесника на тржишту прикупљене су и информације о факторима који утичу на
избор произвођача. Важно је истаћи да су учесници за све категорије производа,
навели скоро исте факторе, а као најзначајнији могу се издвојити:
• цена;
• квалитет;
• производни стандарди (нпр. усвојени радноправни стандарди) и
сертификати (безбедност хране, HACCP и сл.);
• претходни односи са произвођачима;
• тачност добављача у испоруци;
• могућност испоруке у централни магацин;
• солвентност.
[…].
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VIII ЕКОНОМЕТРИЈСКА АНАЛИЗА
У стручној литератури могу се наћи студије у којима је показано да се варијације у
промету у различитим географским подручјима могу објаснити варијацијама у
броју становника односно примањима по становнику.
Економетријска анализа као саставни део извештаја извршена је на основу
следећих података:
• остварен промет за 2016. по општинама;
• број становника по општинама;
• просечна зарада по општинама за 2016. годину.5
Употребом софтвера Eviews oцењен је регресиони модел којим је описана
зависност оствареног промета од броја становника и њихових просечних зарада.
Оцењени модел има задовољавајућа својства и презентиран је у следећој табели.
Табела 40 - Оцењени модел

променљива
константа
број_становника
просечна_зарада

оцена
стандардна грешка
-28417,98
5154,71
0,81
0,03
0,04
0,01
2
R =0,88 DW=2,02

t-однос
-5,51*
30,41*
3,59*

* – значајно на нивоу од 1%
** – значајно на нивоу од 5%
*** – значајно на нивоу од 10%

На основу добијених резултата, може се закључити да примања по глави
становника и просечне зараде значајно утичу на промет на нивоу статистичке
значајности од 1%. Ова два фактора заједно објашњавају 88% варијација промета у
посматраном узорку у 2016. години.
Идентификација тржишних могућности од стране трговинских предузећа
подразумева анализу куповне моћи потрошача која може бити покретач, а од које
са друге стране може зависити и опстанак трговине на мало. Наиме, може се
видети да су два важна фактора број становника и висина зарада будући да се на
територијама где је висока густина становништва по km² јавља и велика потреба за
малопродајним простором што у комбинацији са вишим просечним зарадма може
довести до генерисања виших прихода.

5

Подаци о броју становника и просечнима зарадама за 2016. годину су преузети са сајта
http://www.stat.gov.rs.
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IX ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И ПРЕПОРУКЕ
Имајући у виду дефинисани циљ анализе, може се рећи да је он био специфичан,
мерљив, остварљив и релевантан. Узимајући у обзир и сва ограничења везана за
непостојање јавних регистара трговинских предузећа, регистрацију према
претежној, а не стварној делатности, недостајуће податке пре свега о броју
фискалних рачуна у претходном периоду и сл. извршена је свеобухватна
економска и регулаторна анлиза тржишта малопродаје у неспецијализованим
продавницама претежно храном, пићем и дуваном.
Анализом је обухваћено преко 5,5 хиљада малопродајних објеката. На основу
прикупљених и обрађених података, могло се видети да је у претходном периоду
трговину на мало карактерисало присуство великог броја „традиционалних“
продавница, односно мањих објеката површине до 200m2 које су у све три
посматране године били највећи генератори прихода у овом сегменту трговине на
територији Републике Србије.
Анализа тржишне снаге учесника на тржишту извршена је на основу три
критеријума: висине остварених прихода, броја малопродајних објеката и њихове
продајне површине. Резултати су показали да су се издвојила два учесника,
Delhaize Serbia doo и Mercator-S doo, који су у све три посматране године, независно
од критеријума посматрања, заузимали прва места. Оно што се на основу извршене
анализе могло видети је и изражена разлика у висини тржишног учешћа лидера и
„сателита“ на нивоу Републике Србије, нарочито када је реч о висини остварених
прихода односно продајној површини објеката, будући да су учесници већ од 11.
места па надаље имали тржишно учешће мање од 1%. Просечно учешће првих
десет учесника на тржишту Републике Србије у посматране три године по сва три
наведена критеријума приказано је на графику број 76:
График 76 – Учешће првих десет учесника на територији Републике Србије

Извор: Подаци учесника на тржишту

У циљу стицања што јасније слике о нивоу развијености трговине на мало, а
имајући у виду њен изражен „локални“ карактер, извршена је додатна
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сегментација и на графику број 77 приказана компаративна анализа учешћа првих
десет учесника на републичком и регионалном нивоу имајући у виду висину
остварених прихода:
График 77 – Компаративна анализа учешћа првих десет учесника по висини остварених прихода

Извор: Подаци учесника на тржишту

Премда су постојале изражене разлике у висини учешћа првих десет учесника,
важно је напоменути да су међу првих десет на нивоу региона, без обзира што су се
у сваком од њих на самом врху налазила два претходно поменута учесника, били
присутни и „регионални лидери“. Дакле, јасно је да није дошло до потпуног
„пресликавања“ слике са републичког нивоа на ниво региона, при чему разлике
још више долазе до изражаја ако се анализа спусти на ниво појединачних општина,
будући да се издвајају опшштине у којима су се на самом врху налазили „локални
играчи“.
Компаративна анализа показала је да се структура првих десет учесника на свим
нивоима из године у годину није значајније мењала и да је већина учесника, изузев
учесника у региону Јужне и Источне Србије, где је код чак четири учесника дошло
до пада, у посматраном периоду остварила раст прихода у апсолутном износу
посматрано. Имајући у виду претходне активности Комисије, важно је издвојити и
једног учесника, Aman doo Surčin, код ког је до повећања тржишног учешћа дошло
делом и захваљујући ширењу пословања преузимањем Interex-а и пословања у
седам објеката трговинског ланца IDEA током 2015. године, односно ланца
Вишњица дућани током 2016. године.
Као што је истакнуто, трговина представља један од генератора привредног раста, и
показатељи њене развијености (ниво сатурираности тржишта, просечна
куповина...) у комбинацији са другим статистичким показатељима као што је нпр.
висина просечних зарада, сведоче о развијености региона односно једне земље
уопште. Сви приказани индикатори указали су на већу развијеност Београдског
региона и региона Војводине и нешто слабију развијеност друга два региона.
Други део анализе био је посвећен анализи односа између трговаца и добављача,
односно процени њиховог преговарачког положаја. Анализа је извршена из више
углова, односно на основу више индикатора при чему се они могу поделити у две
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групе: тзв. „чврсте индикаторе“ у које се могу укључити ниво концентрисаности
набавке, висина просечне бруто марже, просечан рок плаћања према добављачима,
и на оне „меке индикаторе“ који укључују све субјективне оцене и процене
преговарачког положаја и могућности утицаја на неке варијабле. Приликом
интерпретације оцена преговарачког положаја обе категорије, треба бити врло
опрезан будући да оне, иако су делом одраз и реалног стања, садрже и извесну дозу
пристрасности. Главни узроци проблема реалног рангирања могу бити
неразумевање контекста у којем је потребно дати одговор, односно случајно или
намерно давање неискрених одговора. Ипак, узимајући у обзир проблем
пристрасности, уочено је да се за већину дефинисаних категорија производа
положај трговаца у преговорима са великим добављачима највећим делом кретао у
смеру „не постоје разлике“ – „слаб положај“, док се положај трговаца у
преговорима са малим добављачима кретао у смеру „не постоје разлике“ „снажан положај“. Са друге стране, субјективне процене учесника на тржишту
показале су и то да добављачи, независно од категорије производа немају изражену
„моћ“, будући да су за већину категорија само делимично били у могућности да
дефинишу комерцијалне и/или финансијске услове набавке, односно да је њихов
утицај на величину и позицију продајних полица и висину малопордајних цена био
прилично ограничен.
[…].
На основу приказаних историјских података, могу се извршити и предвиђања
будућег правца развоја трговине на мало у неспецијализованим продавницама
претежно храном, пићем и дуваном. Резултати анализе показaли су да учесници на
тржишту нису препознали баријере за улазак на тржиште, што је и очекивано
имајући у виду максимално поједностављену и убрзану процедуру за оснивање
привредних друштава док су као једине баријере на тржишту истакли ниску
куповну моћ становништва, тешко мењање навика у куповини у смислу куповине
на мање и у мањим објектима, као и недостатак простора за отварање нових
малопродајних објеката. У прилог овоме говоре подаци према којима, током 2016.
године, без обзира на раст броја објеката, није дошло до повећања промета у
највећим продајним објектима, површине преко 2.000m2.
Компаративна анализа је показала да у посматраном периоду нису забележене
значајније измене у структури првих десет учесника на регионалном и
републичком нивоу. Међутим, повећање броја објеката из године у годину,
недовољна развијеност трговине у појединим регионима и актуелна дешавања
указују на то да простора за даљи раст овог тржишта има. У прилог томе, говори и
долазак новог учесника на тржиште, Lidl-a. Комисија је током израде анализе
прикупила податке о локацијама објеката у власништву овог трговинског ланца и
њиховој продајној површини, те на основу расположивих података о промету,
површини и географској дисперзији објеката других учесника на тржишту,
извршила процену гравитационе снаге, и утврдила да би се тржишно учешће овог
учесника на тржишту, уколико сви објекти отпочну са радом према планираној
динамици, током 2018. године могло кретати у интервалу од 5% до 7%.
Најзад, важно је имати у виду да савремену трговину карактеришу два неизбежна
тренда – концентрација и модернизација. Као што је претходно поменуто,
модернизација трговине у смислу већег учешћа већих продајних формата, је
процес који још увек није дошао до изражаја у Републици Србији. Са друге стране,
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о модернизацији трговине се индиректно може говорити и на основу измена
концепта управљања односима са добављачима и потрошачима. Наиме, када је реч
о управљању односима са добављачима, „управљање категоријама производа“
постаје концепт који, премда присутан код мањег броја учесника, све више добија
на значају. Дакле, треба имати у виду да набавка може представљати важан
генератор конкуренстке предности, те стога треба пажљиво бирати и могуће
модалитете – ограничен (мањи)/већи број добављача, дугорочно партнерство са
добављачима/поновно излагање новим добављачима. Са друге стране, присуство
приватних робних марки у продајним асортиманима отвара велике шансе и
могућности за учеснике на тржишту, у смислу да они захваљујући слободном
избору проверених произвођача, мањој зависности од њих и већој слободи
креирања сопствене ценовне стратегије, као и законској дозволи да на својим
производима не морају истицати назив добављача, могу допринети расту
лојалности купаца, грађењу повољнијег имиџа на тржишту и истовременој
промоцији властите трговинске марке и властитог трговинског ланца.
Главни домет секторске анализе тржишита трговине на мало у
неспецијализованим продавницама претежно храном, пићем и дуваном
представља креирање базе трговинских предузећа, која може представљати добру
полазну основу за наредна истраживања. Друго, и не мање важно је креирање базе
добављача за прехрамбене и непрехрамбене производе присутне у асортиманима
трговинских ланаца.
Изузетан значај овог сегмента трговине, изражена динамика на тржишту, те
ограничења везана за идентификацију учесника, утицали су да Комисија донесе
следеће препоруке:
• континуирано праћење сектора трговине подразумева прецизне
статитистичке евиденције о броју објеката, њиховим локацијама, продајној
површини, броју запослених и оствареном промету. Стога Комисија указује
на важност сарадње свих надлежних државних органа, како би у наредном
периоду дошло до формирања јавног регистра трговинских предузећа.
• имајући у виду значај регулативе у овом сектору, Комисија указује и на
значај сарадње са надлежним државним органима у смислу достављања на
мишљење свих релевантних законских и подзаконских прописа.
Имајући у виду све претходно наведено, Комисија ће и у наредном периоду са
посебном пажњом пратити понашање учесника на тржишту и околности које би
могле да укажу на повреде Закона и у том смислу наставити са анализом стања
конкуренције на тржишту трговине на мало у неспецијализованим продавницама
претежно храном, пићем и дуваном.
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АНЕКС 1
Назив учесника на тржишту

Матични број

Delhaize Serbia doo

17569171

Mercator-S

06886671

DIS d.o.o.

07617003

Aman doo Surčin

06048064

UNIVEREXPORT doo

08207259

GOMEX DOO

08652163

METRO Cash&Carry doo

17482700

QVATTRO COMPANY DOO

17355724

AD BB TRADE ŽITIŠTE

08038791

VEROPOULOS doo

17330012

AD PODUNAVLJE

08005834

SOULFOOD DOO

20000724

EUROPROM DOO

07396635

DOMAĆA TRGOVINA D.O.O.

20438819

AD SENTA-PROMET

08720100

Prima nova doo

20165260

TEKIJANKA DOO TEKIJA

07416695

Medius doo

08539707

LUKI-KOMERC DOO

08213348

TRANSKOM 94 DOO

17009893

FORTUNA MARKET DOO

20219955

MIKROMARKET NS DOO NOVI SAD

20585480

TSV BRAVE DOO BEOGRAD

17218956

LEON CONDITORS DOO VRANJE

17129546

ORION DOO LESKOVAC

17370642

VP - DIMA DOO

17534726

ČUTURA SZTR

52339723

E.S.-KOMERC DOO

07827784

PRIVREDNO DRUŠTVO RIČ DOO

07852568

Trgovina Lilić

07655886

NS-BOMI DOO

17136291

METALAC-PROLETER AD

07176929

TPC ORAŠAC DOO

20476834

VUM DOO

06257283

SHORTY DOO

17237560

ZAM DOO INĐIJA

08336121
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KASTRUM DOO
Назив учесника на тржишту
KTK-KOMERC DOO

17435116
Матични број
07852398

MILE PROM DOO

06833136

НЕЦА-ТТПП д.о.о.

21122866

Marmil doo

06622453

MORAVA DOO

06337856

АС Велпро доо

21267422

Alfa doo

17215264

STR DUCKO MARKETI

61479198

LJUPKA KOSTIĆ JOVANČEVIĆ PR ZTR
KOSTIĆ RUMA
SKROZ DOO VELIKA REKA

50860060

BRAĆA POPOVIĆ DOO

07847076

STUR ŠARIĆ SRĐAN ŠARIĆ PREDUZETNIK

56657002

FAMILY ĐUROVIĆ DOO

20746297

20742739
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