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УТИЦАЈ ОДАБРАНЕ СТРАТЕГИЈЕ НА ТЕХНИЧКУ ЕФИКАСНОСТ 

ПОСЛОВАЊА МЛЕКАРА У СРБИЈИ1  
 

Апстракт: Циљ истраживања у овом раду је оцена ефикасност пословања млекара у Србији у 2015. години у 
зависности од примењене стратегије пословања. За оцену техничке ефикасности коришћен је инпут 
оријентисани Метод омеђених података (Data envelopment analysis - DEA) са варијабилном стопом приноса. 
Резултати су потврдили да млекаре које су користиле стратегију за постизање дугорочних користи из 
кооперације са пољопривредницима имале су највећи ниво техничке ефикасности. Најниже резултате у 
техничкој ефикасности су постигле млекаре које су се определиле за потпуну вертикалну интеграцију, као и 
оне које су се делимично интегрисале са производњом сировог млека.   
 
Кључне речи: Ефикасност, млеко, млекаре, ДЕА, Србија 

 
BUSINESS STRATEGIES AND TECHNICAL EFFICIENCY OF 

SERBIAN DAIRY PROCESSING INDUSTRY 
 

Abstract: The main goal of this paper is to estimate technical efficiency of dairy processing plants in Serbia during 
2015, according applied business strategy. Input oriented Data envelopment analysis (DEA) with variable returns to 
scale is used to estimate technical efficiency. Results confirmed that dairy processing plants focussed on strategy to 
achieve long term benefits from cooperation with farmers, had the highest technical efficiency. The worst results in 
technical efficiency achieved dairy processing companies that applied strategy of upstream and downstream vertical 
integration, as those with only upstream vertical integration with farms.  
 
Key words: Efficiency, milk, dairy processors, DEA, Serbia 
 
 

                                                           
1 Рад представља део резултата истраживања на пројектима број III 46006 и III 46009 које финансира Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. 
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1. УВОД 
 
Сектор прераде млека у Србији се током последње две деценије налази у процесу транзиције. Главне 
карактеристике тог процеса су: раст укупног обима прераде млека, смањење броја млекара, диверзификација 
млечних производа, увођење нових технологија, раст квалитета производа као и преношење тржишне моћи са 
млекара на трговинске ланце (Поповић, Радованов, 2010; Поповић и сар. 2017). Прерадом млека се у 2015. 
години бавило 114 млекара (Поповић, Панић 2018). Величина млекара, према подацима и класификацији 
Агенције за привредне регистре Републике Србије (АПР), варира у распону од микро до великих млекара. 
Прилагођавање млекара новим условима пословања праћено је увођењем нових иновативних стратегија 
фокусираних на поља вертикалне координације и вертикалне интеграције у ланцу снабдевања млеком.  
 
 
2. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 
 
Подаци коришћени у анализи за мерење техничке ефикасности млекара у Србији обезбеђени су из базе 
финансијских извештаја привредних друштава за 2015. годину, коју објављује АПР. Подаци о пословним 
стратегијама које су млекаре примењивале током истог периода добијени су на основу спроведених 
телефонских анкета, информација са Интернет страница млекара, извештаја о пословању и сл. 
 
Узорком није обухваћен један број мини млекара које немају обавезу јавног објављивања финансијских 
извештаја. Поред тога, из анализе су издвојене и оне млекаре код којих су приходи из других делатности били 
већи од прихода из прераде млека, као и млекаре које нису пословале током већег дела године. Мерење 
ефикасности млекара у зависности од примењене пословне стратегије је извршено на узорку од 82 од укупно 
114 млекара. Највећи број млекара у узорку налази се у категорији микро (42), затим следе млекаре мале (29) и 
средње (9) величине, док великих млекара има свега две. 
 
Основе мерења економске ефикасности и њене декомпозиције на техничку и алокативну ефикасност 
успоставио је Farrell 1957. године. Скоро две деценије касније на тој основи Charnes и сар. (1978) изградили 
први модел омеђених података (Data envelopment analysis - DEA) за оцену релативне ефикасности појединих 
организација.  
 
За оцену техничке ефикасности млека у овом раду одабран је инпут оријентисани метод DEA са варијабилном 
стопом приноса, који су развили Banker и сар. (1984). Према Coelli и сар. (2005) DEA метод са варијабилном 
стопом приноса има предност над моделом са константном стопом приноса у условима када несавршена 
конкуренција, законска регулатива, услови финансирања и др. проузрокују стање због којег предузећа не 
послују на оптималном нивоу (величини). Предност DEA методе у односу на стохастичке методе је у томе што 
омогућује утврђивање релативне ефикасности сваке појединачне јединице посматрања (Deceision management 
unit -DMU) у односу на све друге, односно мери ефикасност унутар одабраног узорка. Модел подразумева 
употребу података о N инпута и M аутпута за сваку I-ту DMU. За I-ту DMU они су представљени са колоном 
вектора xi и qi, респективно. N x I инпут матрица, X и аутпут матрица M x I, Q представљају податке за све I 
DMU. За сваку DMU количник свих аутпута и свих инпута се добија са u'qi/v'xi, где u представља M x 1 вектор 
вредности аутпута, а v је N x 1 вектор вредности инпута. Оптимална вредност се добија решавањем проблема 
математичког програмирања: 
 
  maxu,v(u'qi/v'xi), 
при чему је: u'qj/v'xj ≤ 1,  j=1,2,...,I,  
  u, v ≥ 0. 
 
Вредности за u и v, као што је мера ефикасности за сваку i-ту DMU тежи ка максимуму, при чему важи 
ограничење да ефикасност сваке DMU може бити мања или једнака јединици. Да би се избегао неограничен 
број решења потребно је увести ограничење да је v'xi = 1, што даје: 
 
  maxµ,v(µ'qi), 
при чему је: v'xj = 1,   
  µ 'qj/v'xj ≤ 1,  j=1,2,...,I,   
  µ, v ≥ 0. 
 
Промена ознака из u и v у ознаке µ и v се користи како би се нагласило да је у питању другачији проблем 
линеарног програмирања. Користећи дуалност у линеарном програмирању и ограничење конвексности I1'λ= 1 
DEA модел се изводи у форми: 
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  minϴ,λ ϴ, 
при чему је:  -qi + Q λ ≥ 0, 
  ϴxi - X λ ≥ 0, 
  I1'λ= 1 
  λ ≥ 0, 
где је I1 јединични вектор I x 1 (Coelli et al, 2005). Проблем се методом линеарног програмирања мора решити I 
пута, односно за сваку DMU понаособ. Вредност ϴ  се израчунава за сваку DMU.  
 
Предложени DEA модел може се израчунати са константном стопом приноса (Constant return scale - CRS), као и 
са варијабилном стопом приноса (Variable returns to scale - VRS), што представља техничку ефикасност (ТЕ) и 
чисту техничку ефикасност (PTE) респективно. Ефикасност величине се рачуна као количник TE и PTE. 
Уколико је резултат једнак јединици тада DMU има ефикасну величину, а уколико је мањи указује на 
неефикасну величину DMU. Такође, вредности TE и PTE се крећу у распону од нуле до један, при чему 
вредност један означава ефикасност код дате DMU.  
 
 
3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
 
Анализом односа млекара према вертикалној координацији и вертикалној интеграцији у ланцу снабдевања 
млеком идентификовано је више различитих стратегија које млекаре примењују. Највећи број прерађивача 
млека, углавном мањих капацитета, своје млечне производе продаје преко трговинских ланаца. Један број 
млекара, углавном већих активно координира своје активности са пољопривредним газдинствима како би 
осигурали сировинску базу и унапредили квалитет сировог млека. Неке млекаре су изабрале стратегију 
вертикалне интеграције са пољопривредном производњом, при чему су купиле или саме изградиле 
пољопривредна газдинства која производе млеко за укупне или делимичне потребе сопствене прераде, док 
један број млекара изградио сопствену малопродајну мрежу. Према критеријумима: координације активности 
са пољопривредницима, вертикалне интеграције са производњом сировог млека, вертикалне интеграције са 
малопродајом и доминантности удела вредности откупљених млечних производа укупно је идентификовано 
шест стратегија које млекаре примењују: 

1. Специјализација у преради млека и продаја млечних производа малопродајним трговинским ланцима 
или велепродајама. 

2. Координација активности (кооперација) са пољопривредницима који производе сирово млеко ради 
побољшања квалитета и квантитета сировог млека, прерада млека и продаја млечних производа 
малопродајним трговинским ланцима или велепродајама. 

3. Делимична вертикална интеграција млекаре са пољопривредним газдинством. Куповина или изградња 
пољопривредног газдинства које производи млеко, прерада млека и продаја млечних производа 
малопродајним трговинским ланцима или велепродајама. 

4. Потпуна вертикална интеграција. Куповина или изградња пољопривредног газдинства које производи 
млеко, прерада млека у млекари и продаја млечних производа у сопственим малопродајним објектима. 

5. Делимична вертикална интеграција млекаре са малопродајом. Прерада млека у млекари и продаја 
млечних производа у сопственим малопродајним објектима. 

6. Доминантан удео прихода од  продаје откупљених млечних производа од пољопривредника. 
 

Прва стратегија је у најширој употреби од стране 50 углавном микро, малих и млекара средње величине. Пет 
млекара примењује стратегију број 2. Трећу стратегију примењују свега две млекаре иако се неколико других 
млекара у ранијем периоду опробало у вертикалној интеграцији са производњом сировог млека, али су од тога 
одустали. Четврту стратегију примењује 5 млекара из категорија микро и мале величине. Пету стратегију 
примењује 11 млекара из свих категорија величине, осим  највећих. Ова стратегија је последњих година у 
експанзији јер млекарама обезбеђује стабилност у пословању због континуираног и ажурног прилива готовине 
од продаје, што није случај са стратегијама: 1, 2 и 3. Шесту стратегију примењује 9 углавном микро млекара.  
 
Млекаре имају широк асортиман млечних производа које је тешко обухватити мањим бројем физичких 
показатеља резултата пословања. Због тога је пословни приход као јединствен аутпут изабран у DEA моделу. 
Пословни приход обухвата приход од продаје производа и услуга, тј. од главне делатности, као и приход од 
продаје робе, приход од субвенција, донација и друге пословне приходе. На страни инпута одабране су 
варијабле које у потпуности презентују инпуте у сектору прераде млека, а то су: трошкови материјала, број 
радника, трошкови горива и енергије и остали трошкови. Трошкови материјала су најзначајнији инпут и имају 
доминантно највећи удео у укупној вредности свих инпута. Трошак сировог млека у структури трошкова 
производње појединих млечних производа могу да учествују и са 80%. Инпут радне снаге је мерен просечним 
бројем радника током 2015. пословне године. Просечан број радника је варирао од 1 у микро млекарама до 940 
радника у највећој млекари. Трошкови радне снаге заузимају друго место према значају у структури трошкова 
сектора прераде млека. Трећи по значају инпут јесу трошкови горива и енергије.  У остале трошкове сврстани 
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су: амортизација, набавна вредност продате робе, трошкови производних услуга, трошкови дугорочних 
резервисања, нематеријални трошкови и трошкови камата. У Табели 1 дати су дескриптивни статистички 
подаци о одабраним варијаблама за DEA анализу.  
 
Табела 1. Дескриптивна статистика варијабли за 82 млекаре, коришћене у DEA моделу. 

Варијабла Просек 
Стандардна 
девијација 

Минимум Максимум 

Пословни приход 716.684 2.842.834 1.257 24.758.079 
Трошкови материјала 413.675 1.505.167 8 12.967.554 
Број радника 54 121 1 940 
Трошкови горива и енергије 31.160 108.554 0 923.788 
Остали трошкови 171.213 715.692 338 6.236.403 

Извор: Подаци из финансијских извештаја млекара објављених на АПР 
 
У Табели 2 дати су подаци корелационе анализе. Јака корелациона веза постоји међу одабраним инпут и аутпут 
варијаблама сектора прераде млека. Међутим, најјача корелација постоји између трошкова материјала и 
пословних прихода што је и очекивано обзиром да у просеку са све анализиране млекаре удео трошкова 
материјала у укупним приходима чини 57,5%. Један број аутора сугерише да број варијабли које су високо 
корелисане код DEA анализе треба смањити јер утиче на мерење ефикасности померајући је на виши ниво за 
цео узорак (Sarkis, 2007, Pastor и сар. 2002, Ruggiero, 2005). У сектору прераде млека висока корелација између 
варијабли инпута и аутпута је очекивана, јер постоје релативно крути односи између количине сировог млека и 
других инпута са једне стране и количине млечних производа, као аутпута са друге стране.   
 
Табела 2. Корелациона анализа аутпут и инпут варијабли за 82 млекаре. 

  
Пословни 
приходи 

Трошкови 
материјала 

Трошкови горива 
и енергије 

Број 
радника 

Остали 
трошкови 

Пословни приходи 1         
Трошкови материјала 0,996676075 1       
Трошкови горива и енергије 0,988237881 0,98803051 1     
Број радника 0,935624644 0,940357232 0,960054 1   
Остали трошкови 0,992062665 0,98062649 0,970495 0,91242654 1 

Извор: Обрачун на бази података АПР. 
 
DAEP 2.1 софтвер који је развио Coelli, 1996 је коришћен за оцену DEA модела релативне ефикасности за 
сектора прераде млека у Србији у 2015. години. За анализу је одабран инпут оријентисани вишефазни модел са 
варијабилном стопом приноса. Софтвер приказује такође и резултате по константној стопи приноса, што 
омогућује раздвајање TE на чисту техничку ефикасност и ефикасност величине. Поред тога, резултати 
омогућавају идентификовање нивоа неефикасне употребе појединачних инпута за сваку DMU.  
 
Резултати оцене ефикасности млекара према величини, на бази DEA модела приказани су у Табели 3. У колони 
CRS дати су просечни коефицијенти ТЕ према величини. Просечна ТЕ за све млекаре износи 0,861, при чему је 
најнижа код микро, а највиша код великих млекара. Укупно 18 млекара је остварило максимални ниво 
ефикасности оцењен коефицијентом TECRS = 1, при чему ефикасних млекара има у свим категоријама величине.  
 
Декомпозиција TECRS  се може извршити на чисту техничку ефикасност и ефикасност величине. У колонама 
VRS и Ефикасност величине у Табели 3, приказани су просечни коефицијенти чисте техничке ефикасности 
млекара и коефицијенти ефикасности величине. Млекаре у узорку су оствариле нешто више нивое чисте 
техничке ефикасности са просечним коефицијентом 0,887, при чему је 26 млекара остварило ниво ефикасности 
1. Млекаре са највећим нивоом чисте техничке ефикасности постоје у свим категоријама величине. Учешће 
млекара са чистом техничком ефикасношћу у појединим стратумима узорка је највеће код великих и млекара 
средње величине, док је њихов удео код микро и малих млекара знатно мањи.  
 
Табела 3. Техничка ефикасност млекара у Србији у 2015. години према величини.  

Величина млекаре DMU CRS VRS 
Ефикасност 
величине 

Микро 42 0,825 0,856 0,959 irs 
Мала 29 0,885 0,903 0,980 drs 
Средња 9 0,924 0,952 0,970 drs 
Велика 2 0,996 1,000 0,997 drs 
Просек: 82 0,861 0,887 0,969 drs 

Извор: резултати на основу обрачуна употребом DAEP 2.1 софтвера. 
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Млекаре које имају коефицијенте чисте техничке ефикасности мање од један могу остварити исте обиме 
производње уз редукцију употребе појединих инпута. Ово је нарочито изражено код микро млекара које могу у 
просеку смањити обим употребе инпута за 14,4%. Са друге стране обе велике млекаре оствариле су највиши 
ниво чисте техничке ефикасности. 
 
Све млекаре изузев 18 оних које су оствариле максималан ниво техничке ефикасности имају још један начин да 
унапреде пословне резултате, а то је променом величине пословања. Коефицијенти ефикасности величине 
мањи од  1 указују на неефикасну величину млекара. У групи микро млекара (Табела 3) највише неефикасних 
млекара послује са мањом величином од оне која је оптимална, те стога своју ефикасност могу унапредити 
повећањем обима пословања (irs). Код већине млекара, њих 22, у преостале три категорије величине 
преовладава проблем да неефикасности у пословању проузрокује обим пословања који је већи од оптималног. 
То практично значи да 22 млекаре из категорија величине: мале, средње и велике своју ефикасност могу 
унапредити и смањивањем обима пословања (drs) на оптималан ниво. 
 
Табела 4. Техничка ефикасност млекара у Србији у 2015. години према коришћеној стратегији 
пословања.  

Пословна 
стратегија DMU CRS VRC 

Ефикасност 
величине 

Ранг 

1 50 0,881 0,900 0,976 2 
2 5 0,957 0,967 0,989 1 
3 2 0,728 0,732 0,991 6 
4 5 0,743 0,762 0,972 5 
5 11 0,822 0,882 0,939 4 
6 9 0,844 0,881 0,947 3 

Извор: резултати на основу обрачуна употребом DAEP 2.1 софтвера. 
 
Подаци из анализе остварене техничке ефикасности млекара према пословној стратегији коју практикују дата је 
у Табели 4. Током 2015. године најефикасније млекаре су биле оне које су користиле стратегију број 2 са 
коефицијентом TECRS = 0,957. Све велике и неколицина млекара средње величине определиле су се за ову 
стратегију. Предности које ова стратегије доноси млекарама је стабилност сировинске базе уз константо 
унапређивање квалитета и квантитета сировог млека са једне стране. Са друге стране, раст сопствених 
капацитета прераде, стабилност и величина појединачне понуде омогућава млекарама да имају нешто 
повољнију позицију у преговорима са малопродајним ланцима.  
 
Следеће по рангу у нивоу остварене техничке ефикасности јесу млекаре које су се определиле за пословну 
стратегију број 1. Ову стратегија са TECRS =  0,881 примењује више од половине млекара у узорку које су се 
специјализовале само на прераду млека без значајније кооперације са пољопривредницима и без интеграционих 
процеса у ланцу снабдевања млеком.  
 
Трећу и четврту позицију заузимају млекаре које користе стратегије 6 и 5, са остварених TECRS = 0,844 и TECRS 
=0,822, редом. Уколико се посматра чиста техничка ефикасност ситуација је другачија и нешто боље резултате 
у ефикасности постигле су млекаре са стратегијом 5. Делимична вертикална интеграција млекаре са 
малопродајним ланцем је стратегија новијег датума која је настала као последица притисака трговаца за све 
дужим роковима плаћања и већим рабатима.   
 
Најниже нивое техничке ефикасности оствариле су млекаре које су се определиле за стратегије 4 и 3 са 
остварених TECRS = 0,743 и TECRS =0,728, редом. Две млекаре које примењују стратегију 3 и пет млекара са 
стратегијом 4 могу у просеку да смање обим коришћених ресурса за 25%, а да при томе обим аутпута остане 
непромењен. Стратегија број 4 подразумева најдиверзификованије активности јер обухвата широк спектар 
активности од производње сировог млека, његове прераде у млечне производе до дистрибуције и продаје 
крајњим потрошачима.  
 
 
4. ЗАКЉУЧАК 
 
Једна од карактеристика процеса транзиције кроз коју пролази сектор прераде млека током последњих пар 
деценија је иновативност и диверзификацији стратегија. Идентификовано је укупно 6 стратегија које су 82 
млекаре у узорку примењивале током 2015. године. Резултати оцене ефикасности млекара употребом DEA 
методе према коришћеним стратегијама потврдили су да је избор одређених стратегија омогућио млекарама 
постизање виших нивоа техничке ефикасности, док одређене стратегије носе са собом ризик нижег нивоа 
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ефикасности. Највиши ниво ефикасности су оствариле млекаре које су се определиле за активну 
вишедеценијску кооперацију са пољопривредницима, при чему обе стране виде себе као победника из 
заједничких активности. Овој иновативној стратегији су се приклониле све велике и неколико млекара средње 
величине. Активном кооперацијом са пољопривредницима у виду пружања саветодавних, финансијских и 
других услуга омогућили су пољопривредницима да дугорочно развију своја газдинства и унапреде количину и 
квалитет млека, што је био предуслов да млекарe унапреде сопствено пословање.  
 
Нешто слабије резултате у техничкој ефикасности су постигле млекаре које су користиле стратегије: 
специјализација у преради млека, делимична интеграција са малопродајним ланцем и продаја откупљених 
млечних производа. Наведене три стратегије, од којих је друга иновативног типа дају задовољавајуће резултате 
у погледу техничке ефикасности.  
 
Знатно лошије резултате с аспекта техничке ефикасности постигле су млекаре које су примениле стратегије: 
потпуне вертикалне интеграције и делимичне интеграције са производњом сировог млека. Ове две стратегије 
због ризичности пољопривредне производње и захтевности за специфичним менаџментом у истој, воде ка 
развлачењу ресурса и нижим нивоима ефикасности.   
 
Може се закључити да стратегија активне кооперација млекара са пољопривредницима уз обострано уважавање 
интереса и потреба на дугорочном нивоу јесте победничка. Са друге стране стратегије: потпуне вертикалне 
интеграције и интеграције са производњом сировог млека, због ризика у пољопривредној производњи и 
специфичних захтева у менаџменту  нису дале задовољавајуће резултате у погледу ефикасности прераде млека. 
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