УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА
-ОТСЕК ЗА СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ-

АКАДЕМСКИ СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС ПО
„СООБРАЌАЈНО - ТРАНСПОРТНО ИНЖЕНЕРСТВО“

МАТЕВСКА НИКОЛИНА
ДИПЛОМИРАН СООБРАЌАЕН ИНЖЕНЕР

„УЛОГАТА НА ЛОГИСТИЧКИОТ ОПЕРАТОР ПРИ
РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРЕВОЗОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО
СОКОТАБ ДОО БИТОЛА“
Магистерски труд

Битола, 2015

Матевска Николина
Магистерски труд

„КВАЛИТЕТОТ Е ГОРДОСТ НА НАШАТА РАБОТА“ – Вилијам Едвардс Деминг

2

Матевска Николина
Магистерски труд

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
Технички факултет – Битола
-Отсек за сообраќај и транспорт-

„УЛОГАТА НА ЛОГИСТИЧКИОТ ОПЕРАТОР ПРИ
РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРЕВОЗОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО
СОКОТАБ ДОО БИТОЛА“

МАГИСТЕРСКИ ТРУД

Кандидат: Николина Матевска
Ментор: Ред. проф. д-р. Иво Дукоски

Битола, 2015
3

Матевска Николина
Магистерски труд

ИНФОРМАЦИИ И ПОДАТОЦИ ЗА КАНДИДАТОТ
Име и презиме: Николина Матевска
Датум и место на раѓање: 02.06.1989 година, Битола
Факултет и година на дипломирање: Технички факултет – Битола, 26.06.2012г.

ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА МАГИСТЕРСКИОТ ТРУД
1. Постдипломски студии: Сообраќајно – транспортно инженерство
2. Наслов на магистерскиот труд
„УЛОГАТА НА ЛОГИСТИЧКИОТ ОПЕРАТОР ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА
ПРЕВОЗОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО СОКОТАБ ДОО БИТОЛА“

КОМИСИИ ЗА ОЦЕНА И ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИОТ ТРУД
1. Дата на пријава на магистерскиот труд:
2. Комисија за оцена на темата на магистерскиот труд и кандидатот:
 Наставно – научен совет на постдипломските студии
 Наставно научен совет при Технички факултет – Битола
3. Дата на прифаќање на темата:
4. Ментор: Ред.Проф.Д-р. Иво Дукоски
5. Дата на одбрана на магистерскиот труд:

4

Матевска Николина
Магистерски труд

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаната, Матевска Николина, студент на постдипломски студии по
сообраќајно – транспортно инженерство на Технички факултет, сообраќаен отсек, при
Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, под полна морална, материјална и кривична
одговорност, изјавувам дека при изработката на магистерскиот труд, со наслов:
„УЛОГАТА НА ЛОГИСТИЧКИОТ ОПЕРАТОР ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА
ПРЕВОЗОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО СОКОТАБ ДОО БИТОЛА“,
ги почитував позитивните прописи од областа на заштита на интелектуалната сопственост и
авторски права и не користев реченици или делови од трудови на други автори без да ги
почитувам методолошките стандарди.

Битола

Изјавил:

2015
Матевска Николина

5

Матевска Николина
Магистерски труд

БЛАГОДАРНОСТИ
Исполнувањето на целите е најголемата инспирација за постигнувањето на секој
успех, а животот би бил монотон без поставување на тие цели. Најголемата енергија за
достигнување на успехот сите ние ја имаме во најмладите години и тогаш ги поставуваме
темелите на нашиот натамошен развој. Мојот сон, познавајќи ги моите карактеристики и
способности беше и сеуште е да бидам високо образована личност, да поседувам сестрани
познавања а најмногу од се длабоко да навлезам во техничките науки, односно во
сообраќајната насока. Успешно и без потешкотии стигнав до нивото на дипломиран
сообраќаен инженер, се стекнав со соодветни познавања и вештини и сум горда на себе за
постигнатиот успех. Од сето тоа донесов заклучок дека можам да постигнам уште еден степен
на повисоко образование и сеуште да се надоградувам. Целосното мое напредување не би
имало олеснителни околности без поддршката на најблиските личности и професорите на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“.
За самиот почеток на изработката на овај магистерски труд, насочувајќи се кон
повисоко надоградување на моето образование имав потреба од некој кој би ми ги објаснил
чекорите на изработка на трудот. Во оваа прилика ја искажувам мојата огромна благодарност
кон мојот ментор Ред. Проф. Д-р. Иво Дукоски кој што постојано, несебично и коректно ме
воведуваше, насочуваше и упатуваше кон соодветно и прецизно изработување на
магистерскиот труд. Професор Дукоски како ментор, во целосната временска рамка на
изработка на трудот беше соживеан со одредената тема, од него добивав големо охрабрување,
корисни совети и поддршка од почетокот па се до завршувањето на овој труд. Со сето тоа што
несебично ги делеше неговите знаења и стручност неговиот придонес во ова научно дело е
голем.
Големи изрази на благодарност упатувам и кон членовите на комисијата за одбрана на
трудот Ред. Проф. Д-р. Никола Крстаноски и Доц. Д-р. Јасмина Буневска - Талевска за
нивните високо стручни забелешки, ставови, мислења и сугестии.
Благодарност до комбинатот Сокотаб ДОО Битола, неговите управители и
предпоставени кои ми излегоа во пресрет при потребата од детални податоци и анализа во
однос на превозот на нивните вработени.

6

Матевска Николина
Магистерски труд

Благодарност и до идниот докторант М-р. Николче Талевски, кој голем дел од своето
време посвети помагајќи во изработката на магистерскиот труд, изнаоѓајќи соодветни
решенија и понудени предлози.
Најголемата поддршка и поттик како и во целокупниот мој развој така и во
постипломските студии ми ја пружи моето семејство, родителите и двете сестри. Ни еден
збор не би ја опишал мојата огромна благодарност и почит кон нивното континуирано
охрабрување, духовно и материјално поддржување и посветеност. Исто така им благодарам
на моите колеги и пријатели кои ми помогнаа во техничката обработка на магистерскиот а
пред се што веруваа во мене и со тоа направија да се чувствувам посигурна во себе.
Овој магистерски труд се надевам дека представува еден убав, позитивен пример за
една успешно завршена работа за сите студенти, постдипломци и докторанти, и ќе биде
поттик за отварање на нови теми на работа, истражување и решавање на настанати проблеми
во нови дела од стручен и научен карактер.

7

Матевска Николина
Магистерски труд

РЕЗИМЕ
Логистичките оператори се лица на младата научна дисциплина ЛОГИСТИКА. Денес,
како и во секоја гранка на општеството така и во рационалното движење на стоки и патници,
по огромен број на текови, овие лица преку постојан извор на информации и податоци
настојуваат секој транспортен процес да се изврши со максимално ниво на услуга, високо
задоволство на клиентите и минимални трошоци на превозникот.
Во овој труд, основната цел е да истражиме колку логистичките оператори имаат
влијание при реализацијата на превозот на патници и колку е голема нивната улога при
одржувањето на предвидените перформанси на процесот. За успешно да ги откриеме
карактеристиките и улогата на логистичкиот оператор при реализацијата на еден превозен
процес, ова истражување беше направено во компанија чија основна цел не е превозот, но
сепак неговата организација представува еден позитивен и успешен пример за неговото
остварување. Основната дејност на оваа компанија е откуп на тутун, при што за успешно
совладување на оваа дејност потребен е одреден број на вработени, од кои можат да се
издвојат две групи на постојани и сезонски вработени лица. Исполнувањето на основната
дејност во секоја компанија лежи врз остварувањето на секундарните активности.
Функционирањето на целата компанија содржи работење на еден цел ланец од работници,
машини, технологија, стамбени површини итн. Сите овие делови на работењето преставуваат
секундарни дејности кои помагаат во остварувањето на основната дејност. Нашата основна
цел е да го проучиме начинот на кој логистичкиот оператор остварува една од секундарните
дејности во компанијата, односно како тој го координира превозот на вработените во една
компанија, а при тоа се стреми квалитетот на остварувањето на превозот да е на високо ниво
но и превозните трошоци на компанијата да се минимални. Логистичкиот оператор со други
зборови потребно е да направи баланс во работата така што никој нема да биде оштетен.
Овој труд е изработен во два дела, од кои, во првиот дел, даден е широк опис за
задачите, активностите и улогата на логистичкиот оператор, процесот на донесување на
одлука за да се спроведи MAKE OR BUY концепцијата, што точно значи поимот транспортен
аутсорсинг – трета страна, и неговите придобивки и негативни страни.
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Во вториот дел накратко е прикажано претпријатието Сокотаб ДОО Битола, а потоа
главниот акцент е ставен на превозот на вработените. Проучени се логистичките
перформанси кои се дел од превозниот процес, организацијата на превозот, односно начинот
на ангажирање на фирма која ќе ја превземи одговорноста за превозот – трета страна, а потоа
извршено е истражување врз вработените преку нивно анкетирање за да се добие оцена на
нивното задоволство од квалитетот на услугата. Квалитетот на услугата е најважниот елемент
при добивањето на истата, во денешни услови корисниците повеќе внимание посветуваат на
тоа колку е нештото квалитетно, и колку е исполнета посакувана вредност на
производот/услугата. Поради тоа направена е анализа за особеностите на квалитетот, што е
тоа што недостасува, кои се основните карактеристики на квалитетната услуга и сл. Сите овие
истражувања и обработката на податоците би требало да не донесат до заклучок кој ќе ни
укаже на тоа колку е подобро и поисплатливо да се ангажира некој кој ќе ја превземи целата
одговорност за превозот на вработените во една компанија, што ги прави работниците
незадоволни, кои перформанси треба да се подобрат за да се зголеми квалитетот на услугата и
дали логистичкиот оператор ја има клучната улога за текот на процесот.
КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: Логистички перформанси, превоз, маке or buy, аутсорсинг, логистички
оператор, квалитет на услуга.
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SUMМARY
Logistics operators are persons of young scientific discipline logistics. Today, as in every
branch of society and the rational movement of goods and passangers, after a huge number of flows,
these individuals through a constant source of information and data transport process every endeavor
to perform the maximum level of service, high satisfaction customers and minimal cost carrier.
In this paper, the main purpose is to explore how logistics operators have influence in the
implementation of the transport of passengers and how big is their role in maintaining the projected
performance of the process. In order to successfully discover the characteristics and role of logistics
service provider in the implementation of a transport process, this research was done in a company
whose primary purpose is not shipping, but his organization represents a positive and successful
example of its realization. The main activity of the company’s purchase of tobacco, and for
successfully overcoming this activity requires a certain number of employees, which may distinguish
two groups of permanent and seasonal employees. The fulfillment of the basic activities in any
company lies on the realization of secondary activities. The functioning of the entire company
include operation of a whole chain of workers, machinery, technology, residential areas, etc… All
these pices of work representing secondary activities that help in achieving the main activity. Our
main goal is to study the way logistics operator realizes one of the secondary sector in the company,
or as he coordinates the transportation of employees in a company, and if it tends quality realization
of shipping is high and transport expenses of the company are minimal. Logistics operator in other
words you need to make such a balance in the work so that none will damaged.
This paper is made in two parts, of which the first part is a broad description of the tasks,
activities and role of logistics service provider, the process of deciding to implement the MAKE OR
BUY conception, what exactly does the term transport outsoursing – third party, and its benefits and
disadvantages.
The second part briefly shown enterprice Socotab LLC Bitola, then the emphasis is placed on
the carriage of employees. Study logistics performance that are part of the transport process, the
organization of transport, the manner of engaging the company that will take responsibility for
shipping – third party and then made a research on employees through their survey to obtain
assessment of their satisfaction the quality of service. Quality of service is the most important
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element in obtaining the same, nowadays consumers pay more attention to how something is quality,
and how filled desired value of the product/service. Therefore an analysis of the characteristics of
quality, which is what is missing, what are the main features of the quality of service and so on. All
these research and data processing should not bring to a conclusion that will tell us how much better
and more cost – effective to hire someone who will take over full responsibility for the transport of
employees in a company that makes workers unhappy that performance should be improved to
increase the quality of service and whether the logistic operator has a key role in the process.
KEY WORDS: Logistics performance, transport, make or buy, outsourcing, logistics operator,
quality of service.

11

Матевска Николина
Магистерски труд

СОДРЖИНА
Листа на табели________________________________________________________________14
Листа на слики ________________________________________________________________15
Листа на графикони____________________________________________________________16
1.ВОВЕД ________________________________________________________________19
1.1.Проблем на истражувањето __________________________________________________21
1.2.Предмет на истражувањето __________________________________________________22
1.3.Цели на истражувањето______________________________________________________22
1.4.Оценка на досегашни истражувања ___________________________________________24
1.5. Научни методи во изработката на магистерскиот труд__________________________25

2.ПОИМ ЗА ЛОГИСТИЧКИ ОПЕРАТОР _____________________________________27
2.1 Улога и задачи на логистичкиот оператор _____________________________________30
2.2 Логистичкиот оператор како дел од транспортниот аутсорсинг __________________32
2.3 Избор на оптимален облик на транспорт - МАКЕ ОR BUY_______________________35
2.4 Make or Buy ________________________________________________________________37
2.5 Логистичка услуга __________________________________________________________40
2.6 Партнерство за профит ______________________________________________________42
2.7 ОПШТ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРЕВОЗ СО ВКЛУЧУВАЊЕ НА ТРЕТА
СТРАНА – ТРАНСПОРТЕН АУТСОРСИНГ_____________________________________48
2.7.1. Транспортен аутсорсинг _______________________________________________49
2.7.2. Критични фактори за успех во аутсорсингот _____________________________52
2.7.3. Предности на транспортниот аутсорсинг ________________________________53
2.7.4. Недостатоци и проблеми во транспортниот аутсорсинг____________________54

СТРУКТУРА НА ВТОРИОТ ДЕЛ ОД МАГИСТЕРСКИОТ НАУЧЕН ТРУД_______57
3.СОКОТАБ ДОО БИТОЛА _________________________________________________58
3.1.Организација на превозот на вработените во Сокотаб ДОО Битола______________60

12

Матевска Николина
Магистерски труд

3.2. Oптимизација на бројот на линиите за надворешен превоз на вработените во
Сокотаб ДОО Битола________________________________________________________61
3.3. Перформанси на превозниот процес _______________________________________63
3.4. ПРИБИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕВОЗОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ПРЕКУ
ДИРЕКТНО АНКЕТИРАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА УСЛУГАТА_________________67
3.4.1. Метод на анкетен прашалник _____________________________________68
3.4.2.Анализа на резултатите од емпириското истражување________________72
3.4.3. Заклучок од спроведената анкета __________________________________93

4.МЕРЕЊЕ НА КВАЛИТЕТ НА ЛОГИСТИЧКИТЕ УСЛУГИ И МОДЕЛИ НА
АНАЛИЗА НА ЛОГИСТИЧКИТЕ ПЕРФОРМАНСИ________________________98
4.1. SERVQUAL модел – Вовед_______________________________________________102
4.2. Квалитет на услуга – GAP Анализа_______________________________________104
4.3. Примена на SERVQUAL моделот на примерот за превоз на патници –
вработените во Сокотаб ДОО Битола_____________________________________115

5. ЗАКЛУЧОК____________________________________________________________122
6. ПРИЛОЗИ______________________________________________________________127
7. КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА____________________________________________138

13

Матевска Николина
Магистерски труд

Листа на табели:
Табела 1: Карактеристики и задачи на логистичкиот оператор (изработено од кандидатот)
Табела 2: Предности и недостатоци на МАКЕ и BUY концепциите
Табела 3: Број и процент на застапеност на испитаници по однос на полот
Табела 4: Број и процент на вработени во однос на видот на вработување
Табела 5: Одговори на прашање бр. 1
Табела 6: Одговори на прашање бр. 2
Табела 7: Одговори на прашање бр. 3
Табела 8: Одговори на прашање бр. 4
Табела 9: Одговори на прашање бр. 5
Табела 10: Одговори на прашање бр. 6
Табела 11: Одговори на прашање бр. 7
Табела 12: Одговори на прашање бр. 8
Табела 13: Одговори на прашање бр. 9
Табела 14: Одговори на прашање бр. 10
Табела 15: Одговори на прашање бр. 11
Табела 16: Одговори на прашање бр. 12
Табела 17: Одговори на прашање бр. 13
Табела 18: Одговори на прашање бр. 14
Табела 19: Одговори на прашање бр. 15
Табела 20: Пример за оцена на анкетен прашалник

14

Матевска Николина
Магистерски труд

Табела 21: Димензии на квалитетот според SERVQUAL моделот (прилагодено од кандидатот)
Табела 22: Основни очекувани и перцепирани карактеристики на услугата (прилагодено од
кандидатот)
Табела 23: Значење на оцените на петстепена Ликертова скала (прилагодено од кандидатот)
Табела 24: Основни очекувани и перцепирани карактеристики на услугата при превозот на
пвработените во Сокотаб ДОО Битола (прилагодено од кандидатот)
Табела 25: Карактеристики на SERVQUAL моделот применети за превозен процес на патници
(изработено од кандидатот)

Листа на слики:
Слика 1: Фази на идентификација, формирање и имплементација на процес на избирање на
трета страна (прилагодено од кандидатот)
Слика 2: Степен на интеграција во зависност од нивото на воведен аутсорсинг (прилагодена
од кандидатот)
Слика 3: Развој на логистичкото парнерство (прилагодена од кандидатот)
Слика 4: Структура на интегрирана транспортна логистика (Според D.Lombert и J.Stock 1993)
Слика 5: Процес на донесување МАКЕ or BUY одлука (прилагодено од кандидатот)
Слика 6: Ниво на контрола при различно ниво на услуга (прилагодено од кандидатот)
Слика 7: Дел од карактеристиките на MAKE и на BUY концепцијата (прилагодена од
кандидатот)
Слика 8: Релација помеѓу логистичките перформанси изразена преку примерот за
организацијата на превозот на вработените во компанијата Сокотаб ДОО Битола (изработено
од кандидатот)
Слика 9: Процес на утврдување на незадоволството на вработените (прилагодено од
кандидатот)

15

Матевска Николина
Магистерски труд

Слика 10: Servqual модел
Слика 11: Quality Gap модел
Слика 12: Димензии на SERVQUAL моделот и на квалитетот на услуга
(прилагодено од кандидатот)
Слика13: Ликертова скала

Листа на графикони:
График 1: Графички приказ на поделбата на испитаниците според полот
График 2: Графички приказ на поделбата на испитаниците според времетраењето на работата
График 3: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.1
График 4: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.2
График 5: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.3
График 6: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.4
График 7: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.5
График 8: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.6
График 9: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.7
График 10: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.8
График 11: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.9
График12: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.10
График 13: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.11
График 14: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.12

16

Матевска Николина
Магистерски труд

График 15: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.13
График 16: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.14
График 17: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.15
График 18: Оцена на барањата за квалитет на логистичката услуга од страна на логистичките
оператори (прилагодено од кандидатот)
График 19: Барања на корисникот во поглед на логистичката услуга

17

Матевска Николина
Магистерски труд

ПОГЛАВЈЕ 1

ВОВЕД
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1. ВОВЕД
Во последните неколку децении, сообраќајот и транспортот доживуваат широк и
интензивен развој во секој сегмент на дејствување. Софистицираната транспортна
инфраструктура и транспортните средства, развојот и имплементацијата на модернизирана
технологија водат кон се поголемо ниво на услуга и придонес за брз, масовен и глобален
трансфер на стоки и патници ширум светот. Промените од овој вид создаваат потреба од се
потранспарентен и унифициран начин на уредување и решавање на проблемите на
транспортните компании. Поради севкупниот подем во секоја област се повеќе се зголемува
улогата на логистиката, и се започнува со помислата дека успешната логистика е вистинска
„борбена сила“.
Бранот на промени што го зафатија транспортниот сектор континуирано ги зголемува
целите и улогата на логистичкиот оператор. Така, логистичкиот оператор како координатор
на транспортот секојдневно се соочува со притисоци од аспект на

подобрување и

проширување на пакетот услуги кои што компаниите ги бараат, и кои треба да се стремат да
го достигнат светскиот тренд.
Логистичкиот оператор е лице, група од неколку членови или пак цела комапанија која
во свое име и на своја сметка, или во име и на сметка на друго лице, склучува договор со кој
ја превзема одговорноста за извршување на барањата кои ги има компанијата или поединецот,
во нашиот случај со цел за максимизирање на превозната услуга и минимизирање на
трошоците за нејзино остварување. При извршувањето на својата задача логистичкиот
оператор ја превзема на своја одговорност целокупната организација и координирање на
работата во зависност од доменот на неговата улога и барања кои ги добива од барателот на
услугата. Тој својата тековна работа треба да ја извршува со високо ниво на посветеност, со
големи контролни проверки во областа во која работи, да ги следи утврдените процедури и
стандарди, и да обезбедува достапност на точни информации во согласност со неговото
дејствување. Секој логистички оператор пожелно е да посвети сестрано внимание кон сите
детали, да има способност за брзо разбирање и елиминирање на проблемите, да поседува
лични карактеристики на само – мотивираност и одлични вештини за комуникација, и да е
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прилично компетентен во користењето на новите технологии. Тие како посредници помеѓу
компаниите и превозниците, треба да помогнат секој да биде фокусиран на својата работа и
должност, додека организацијата на превозот да биде во нивни раце.
Во време на општо штедење и контрола на трошоците како и зголемување на
квалитетот на услугата, многу компании ја препуштаат комплетната логистика на трети лица.
Со тој модел на работење компаниите добиваат интегрирана услуга во сите логистички
процеси. Доверувајќи го логистичкото работење на специјализирани лица, компаниите во
потполност можат да се сконцентрираат на својата основна дејност, додека се што е поврзано
со превозот на луѓе и со манипулацијата со стоки го препуштаат на аутсорсингот. На тој
начин може да инвестираат средства во тековното работење наместо во товарни возила,
градење и опремување на складиштен простор, механизација итн.
Модерните логистичари нудат цел спектар услуги на превоз, со сите видови на
превозни средства и царинско посредување на граничните премини, внатрешно трговски и
пристанишни услуги, складирање и складишни манипулации како и други дополнителни
услуги со кои ќе се избегнат големи непотребни трошоци на комапнијата. Тие при тоа, ги
следат светските трендови, ги испитуваат мислењата на повеќето потрошувачи и креираат
соодветни решенија.
Сокотаб ДОО Битола е подружница на Sokotab Frana SA, Switzerland која е дел од
групата на Sokotab LLC, USA. Оваа компанија е една од компаниите за преработка на тутун
во Македонија и успешно работи до денес како на надворешниот така и на внатрешниот
пазар.1 Континуитетот и зголемувањето на успешната работа се должи на големите
организациски способности на вработените во оваа фирма. Во секој сектор на компанијата
постои високо ниво на кооперативност помеѓу високо обучените кадри а резултатот од тоа е
успешна и профитабилна работа.
За изработка на овај магистерски труд извршено е истражување на секторот кој е
задолжен за организација и реализација на превозот на вработените. За навремено и безбедно

1

http://www.companiesandmarkets.com/Market/Consumer-Goods/Company-Profile/Sokotab-DOO-Bitola-MacedoniaCompany-Profile/RPT1126647

20

Матевска Николина
Магистерски труд

пристигнување на вработените на своето работно место според одредени критериуми овој
сектор има избрано соодветна превозна компанија која го извршува тој превоз.

1.1. Проблем на истражувањето
Дефинирањето на проблемите кои произлегуваат и се составен дел при реализацијата
на превозот е од особена важност, најпрво поради секој вработен кој што се превезува, а
потоа и поради успешното функционирање на претпријатието.
Основниот проблем кој не засега при изработката на овој магистерски научен труд е
местото, улогата и задачите на логистичкиот оператор при организацијата и реализацијата на
превозот на вработените во една компанија, а за поконкретно разгледување на проблемот ќе
ја истражиме работата и одговорностите на логистичкиот оператор во комбинатот Сокотаб
ДОО Битола. Согледувајќи ги овие негови карактеристики ќе дојдеме до одговорот на
прашањата за тоа кои се неговите одговорности, колку е голема потребата од ангажирање на
вакво лице, како тој ги следи и ги контролира процесите на превозот, што прави за
подобрување на превозот кое ќе биде соодветно и за вработените и за компанијата.
Основниот акцент на овој труд ќе биде ставен врз улогата на логистичкиот
оператор кон соодветно управување и подобрување на логистичките перформанси
односно особености на превозниот процес. Во продолжение наведени се дел од тие
перформанси кои треба да им се овозможат на вработените како дел од превозниот процес:
 Соодветен број на возила за извршување на превозот, како и соодветен број на
седишта за удобен превоз на секој патник;
 Извршување на превозот во дефинираниот временски период, со прилагодена
брзина на движење;
 Прилагодена температура во возилото кон климатските услови;
 Пријатен пристап на возачот кон патниците, како и брз и ефикасен систем на
наплата;
 Следење, анализа и управување на трошоците на превоз, и извршување на
постојани пресметки поради вршење на превозот на најекономичен начин;
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 Квалитетот на услугата да биде на високо ниво и навремено да се отстрануваат
причините кои доведуваат за негово нарушување и сл.
За двете категории да бидат задоволени, при организацијата и реализацијата на
превозот потребно е да се разгледаат интересите на двете страни, преку соодветни анализи и
статистики, и потоа да се изврши балансирање на нивните средства, можности и потреби.
Причините за појава на овој вид на проблеми се најчесто поврзани со недостатокот на
средства на претпријатието за покривање на трошоците, стремеж кон заштедување на
парични средства преку реализацијата на превозот, односно извршување на превозот со
минимални превозни трошоци. Од друга страна, секој вработен сака и потребно му е да
стигне на работното место во добри услови и да биде физички и психички одморен за да може
коректно да ја извршува својата работна задача.

1.2. Предмет на истражувањето
Согледувајќи ги проблемите кои се појавуваат во компанијата која е цел на анализа во
овој труд, јасно произлегува предметот на истражувањето - логистичкиот оператор. За да го
разгледаме функционирањето на логистичкиот оператор во еден реален систем, како предмет
на овој труд обработен е организираниот превоз на вработените во Сокотаб ДОО Битола.
Сокотаб ДОО Битола е претпријатие кое располага со одреден број на линии на превоз,
иако треба да напоменеме дека тоа не е негова основна дејност. Од таа причина логистичкиот
оператор во ова претпријатие има комплексна задача и треба да го открие оптималното
решение за тој превоз, односно да ги задоволи барањата на три страни кои ги опфаќа овај
проблем. Ние треба да согледаме како логистичкиот оператор се справува со своите дејности
и го регулира превозот, а со тоа да овозможи вработените како дел од тој процес да бидат
задоволни од услугата, претпријатието да не биде изложено на непотребни трошоци на
парични средства наменети за превоз и третата страна која е специјализирана за таа дејност да
изнајди решение кои ќе ги задоволи и двете страни.
1.3. Цели на истражувањето
Општи цели
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Основните цели на овој труд се преку соодветни анализи, истражување и прибирање
на податоци да се направи проценка на утврдените перформанси, степенот на нивно
остварување и да се пронајдат начини за подобрување на моменталното ниво на превоз на
услуга која ја добиваат вработените. Една од тие цели е да го видиме влијанието на
логистичкиот оператор кој е основниот посредник помеѓу превозната компанија која е трета
страна и компанијата која ангажира ваква услуга. Значи тој е задолжен за контролирање на
овој процес, а негова обврска е да ги надгледува, следи и да ги подобрува нерегуларностите и
сличните проблеми кои се појавуваат.
Наша цел е да воочиме колку тој се ангажира за доброто на рабтниците и колку им
излегува во пресрет кон одржувањето и подобрувањето на договорените перформанси. За да
ја оствариме таа цел потребно е длабоко да се истражат, и детално да се прегледаат
предностите и недостатоците на превозната компанија која е ангажирана за остварување на
нивниот превоз, како и тоа дали постои можност со мали дополнувања да се надминат
проблемите и недостатоците, а со тоа да се зголеми квалитетот на услугата.
Специфични цели
Во текот на своето работење компанијата постојано е изложена на промени и
предизвици, кои мора да ги совладува пред нејзината конкуренција да го направи тоа. Некои
од специфичните цели на овој труд е да добиеме одговори на следните прашања:
 Колку е голема потребата од логистичките оператори и од воведувањето на
аутсорсинг во една компанија?
 Колку самата компанија може да се сконцентрира на својата вистинска дејност,
доколку извршува дејности кои не се нејзина првична цел?
 Кои се договорените перформанси и колку се почитуваат?
 Колку логистичкиот оператор помага во подобрувањето на организациските
перформанси со елиминирање на непотребните активности?
 Дали се превземаат соодветни мерки за решавање на проблемите и
подобрување на постоечката состојба?
 Колку се задоволни вработените и дали добиваат соодветна услуга за цената
која ја плаќаат?
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Со одговорот на овие и слични прашања ние би добиле детални информации и преглед
каква е моменталната состојба во претпријатието и како правилно и економично да се изврши
управување и развој на квалитетна превозна услуга.
Основна цел: Улога на логистички оператор
Цел 1: Дефинирање на поимот outsoursing, поим за партнерство;
Цел 2: Утврдување и дефинирање на логистичките перформанси;
Цел 3: Формирање на квалитет на логистичка услуга;
Цел 4: Следење и оцена на квалитетот на логистичките перформанси;
Цел 5: Анализа на истражуваната проблематика преку соодветен модел.

1.4. Оценка на досегашни истражувања
Бројни истражувања кои се спроведени во последните години во различни компании и
во различни региони јасно укажуваат на значајноста на застапеноста на логистичките
провајдери. Во вкупниот домен на логистички услуги непрекинато се зголемува годишниот
пораст на појавата на вакви вршители на услугите. Така на пример во Северна Америка (САД,
Канада) 78% од компаниите ги користат услугите на логистичките оператори, во Западна
Европа 79% а во Азиско Пацифичката зона околу 58%.
Севкупниот развој на глобално ниво со себе носи бран на промени кои за
непроценливо брзо време доведуваат новини кои со себе носат големи пресврти за кратко
време. За да се достигнат светските трендови и да се надмине услугата која ја нуди
конкуренцијата, компаниите се во постојан натпревар кон изнаоѓање на оптимални решенија
и ефикасно работење. За усовршување на логистичките перформанси се јавува потреба од
постојана контрола и мерење врз нив. За поголемо разбирање на мерењето на маркетинг
перформансите кои влијаат на целокупните перформанси спроведено е истражување од
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страна на Accenture и The Marketing Society2 од кои е изведен заклучок дека компаниите кои
имаат високи перформанси ги поседуваат следните карактеристики:


Компаниите поседуваат култура на мерење – мерењето на перформансите е ставено во
центарот на организацијата и завзема значајно место во агендата на секој состанок;



Вложуваат во вистински вештини и способности – овие компании регрутираат и
развиваат индивидуалци со чија помош градат конзистентна база составена од
маркетинг know – how, аналитички вештини и комерцијални перспективи;



Компаниите со високи перформанси мерат интелигентно и разбирливо – тие користат
јасна стратегија за мерење која е усогласена со бизнис целите и резултатите - односно
тие го мерат она што е битно.

Од ова истражување извлечени се три правила на мерењето 3:


Мерење на она што е значајно а не она што се мери;



Мерете го она што треба да го знаете а не она што е пријатно да го знаете;



Мерете само доколку вреди – воспоставете cost – benefit анализа за да се обидете да
добиете повеќе за помалку средства.

Сокотаб ДОО Битола за успешно функционирање во својата основна дејност и при тоа
задржување на квалитетот на останатите дејности со кои директно е поврзана основната, на
одреден временски период изработува истражување за задоволството на своите вработени од
нивниот превоз. Тие истражувања кои се спроведуваат преку анкети на вработените директно
влијаат

во

насока

на

подобрување

на

превозните

перформанси.

Податоците од

истражувањата, односно мислењата на вработените ги покажуваат сите карактеристики на
превозот и целокупниот квалитет на услугата која ја добиваат од компанијата за транспорт
Миг Травел.

1.5. Научни методи во изработката на магистерскиот труд
2

www.marketing-society.org.uk/downloads/awaerds/2007/MeasuringUpMarketingMeasurementExcellence.pdf

3

Mc Donald Malcolm, Mouncey Peter, Marketing accountability: How to measure marketing effectiveness, Kogan
Page, London, 2009
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Во воведниот дел како и во теоретскиот дел на трудот беа користени методите на анализа
и синтеза на матерјалите, како и нивно надоградување со литература од други автори и
теоретичари кои имаат истражувано во оваа област.
При изработката на магистерскиот труд во главно во вториот дел се јавува потреба од
поголема методолошка анализа на податоци. За таа цел се користи методологија која се
заснова на прибирање на податоци со метод на анкетен прашалник, групирање и анализа на
прибираните податоци, подетална обработка на одговорите на вработените и графички
процентуален приказ на податоците. Сумирањето и подредувањето на податоците извршени
се со следните методи:
 Метод на анализа и синтеза;
 Метод на прибирање на податоци – Анкетен прашалник;
 Метод на дескрипција и компарација;
 Метод на апстракција и вреднување на резултатите;
 Методи на проверка на квалитет на перформанси;
 SERVQUAL модел.
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ПОГЛАВЈЕ 2

ЛОГИСТИЧКИ ОПЕРАТОР
27
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2. ПОИМ ЗА ЛОГИСТИЧКИ ОПЕРАТОР
Како да ги намалат трошоците, вклучително и оние за транспорт и логистика е една од
главните преокупации и на македонските компании, каде што оваа ставка станува клучна за
нивната конкурентност. Повеќето компании без разлика дали се мали или големи се
едногласни дека превозот од ден на ден е се поскап, а со тоа драстично поскапува и цената на
производите и услугите кои се поврзани со тој превоз а тоа ја намалува нивната
конкурентност. Како да се опстане во услови на скапо транспортно – логистичко
опкружување е најчесто поставуваното прашање на овие компании. При тоа една од
најчестите стратегии кои ја употребуваат фирмите е кратењето на сите други споредни
трошоци до минимум и работење при најниски можни маржи, со што често се намалува
можноста за квалитетна услуга. Поради сите тие причини и поради огромната важност на
превозот потребно е лице, група од неколку лица или пак цела компанија која што ќе ги следи
континуирано сите информативни текови, новини и случувања поврзани со тој процес.
Логистичкиот оператор е лице, тим или фирма која е во постојана потрага по
информации, кои ќе придонесат за најбрзи, најефикасни и секако најефтини траси и суровини
и ќе изнајдат начин за зачувување на квалитетот на услугата или производот. Компанијата
преку сеопфатни анализи потребно е да го избере најдобриот логистички оператор кој целите
на компанијата ќе ги прифати како свои цели, и со максимална своја ангажираност ќе ги
решава проблемите кои ќе настануваат понатаму. Со неговата обврска тој мора да биде
запознаен уште на почетокот, со тоа што сите негови одговорности ќе бидат запишани во
догвор кој го изготвува компанијата, а тој по детален преглед го потпишува, и ја превзема
целата одговорност што му е зададена. Целта на секоја компанија при ангажирањето на лице
на кое ќе му предаде голем дел од своите активности е да добие рационализирани трошоци со
прецизно планирање и распоредување на сите финансиски средства, и при тоа нивото на
услугите да биде високо и достојно за една таква компанија. За успешно да се одвива
партнерството помеѓу компанијата и третото лице потребно е и двете страни да имаат
постојана комуникација, да се надополнуваат во својата работа и да не ја следи секој
сопствената корист, туку двете страни со една добра координација и кооперација да изградат
висок степен на функционирање на компанијата.
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Логистичките оператори, ориентирајќи се кон повисоко ниво на логистичка активност,
поддршка, иновативност и флексибилност во својата работа, го зголемуваат својот интерес и
подем како суштинска активност во логистиката.
Табела 1: Карактеристики и задачи на логистичкиот оператор (изработено од кандидатот)
ЛОГИСТИЧКИ ОПЕРАТОР
КАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАДАЧИ

Лојален, интелегентен

Целосно посветен на своите обврски

Високо образован

Да располага со комплетни познавања од
својата стручност

Креативен, талентиран

Да воведува навремени, квалитетни одлуки

Адаптивен и флексибилен

Прилагодлив кон потребите, можностите и
условите на организација
Елиминирање на грешките, избегнување на

Одговорен

ризици,
Пронаоѓање и имплементација на решенија

Искусен

со тотален квалитет
Самостојно да се залага за насоките на

Да поседува чувство за самоконтрола

компанијата и за нејзиниот развој
Позитивен став и квалитетна организација

Организирачки дух

на активности
Ориентираност кон компанијата и кон

Мотивирана и стабилна личност

вработените
Способност за тимска и индивидуална
работа
Толерантен
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2.1. Улога и задачи на логистичкиот оператор
Логистичките оператори се повеќе се докажуваат како корисна и ефикасна алка во
извршувањето на еден транспортен процес, и тоа посебно во големите транспортни компании.
Од ден на ден нивната улога и задачи растат и тоа благодарение на модернизирањето на
транспортот, информационите и комуникациските технологии, заедно со еволуцијата на
новите методи на движењето на транспортот. Овие технологии со својот развој достигнуваат
врвни резултати, а заедно со нив се развива и се подобрува и превозот на патници, кој
постепено ги воведува соодветните логистички операции и истражувања за своето сестрано
заголемување и забрзување.
Секој логистички оператор ориентиран кон превозни услуги добро го познава и е
соодветно обучен да врши контрола над превозот, да располага со сите видови на
информации поврзани со тој процес и да ги координира активностите поврзани со
транспортната услуга со цел да се добие динамичен и прецизен превоз. Неговата основна цел
е да ги намали логистичките трошоци, да создаде ефикасна логистика и успешно да ја
реализира својата задача. Посебно внимание при изборот на оптималното превозно средство
се посветува на категоријата време, па затоа често се применува и добро познатиот концепт
Just in time ( Точно на време – ЈТI). Со овој концепт секој превозник се насочува да обезбеди:


брзо и сигурно ниво на услуга;



да се фокусира на намалувањето на недостатоците на време на превоз;



брза комуникација во текот на превозот и при настанатите проблеми;



контрола над секоја ситуација, на побарувачката на патниците, на управувањето и
манипулацијата со возилото со цел намалување на ризкот при превозот од
неизвесност и ненавремено извршување на превозот.

Додека компанијата тежи кон намалување на своите капитални трошоци, во овој
случај при организацијата на превозот според работниот процес, вработените тежнеат кон
дефинирање на своите очекувања. Логистичкиот оператор е тој кој со своите перцепции треба
да креира еден ефикасен план за профитабилно течење на работата на компанијата и
задоволни работници од друга страна. Квалитетното препознавање на логистичките
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перформанси на компанијата и перформансите на вработените води до единствено оптимално
решение.
Примената на соодветната транспортна логистика потребно е да нуди високо –
квалитетни и навремени информации, поддршка и намалување на несакани дејствија. Значи
основните

задачи

на логистичкиот

оператор

се

минимизирање

на

трошоците

и

максимизирање на услугата, сите останати задачи се секундарни но се блиску поврзани со
основните, а неговата улога е специјализирана во зависност од барањата на компанијата.

Слика 1: Фази на идентификација, формирање и имплементација на процес на избирање на
трета страна (прилагодено од кандидатот)
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2.2. Логистичкиот оператор како дел од транспортниот аутсорсинг
За да се создаде логистичка вредност на превозниот процес, и на економските и на
временските поволности, потребна е ефективна физичка дистрибуција, планирање и контрола
на сите логистички активности, но исто така потребно е да се има расположливост со
соодветен извор на финансиски средства и достапност на секоја потребна информација. Така
постојано фирмите ќе бидат во можност за надоградба и развој на своите услуги, додека на
своите вработени и клиенти ќе им овозможат одлични услови за работа.
Денес, логистиката ја представуваат современи логистички провајдери, кои се така
обучени и оспособени за да можат да понудат и да овозможат комплетна логистичка услуга.
За реализација на секоја од бараните услуги се развива логистичко партнерство помеѓу
логистичките оператори и корисниците на логистичките услуги. За да се остварат секој ден се
посовремените трендови, логистичките оператори како специјализирани носители на
логистичките услуги, се повеќе ги превземаат логистичките активности од корисниците на
услугите и со тоа развиваат современо и соодветно аутсорсинг партнерство. Развојот на
современите логистички оператори се одвива постепено а со тоа постојат и неколку видови на
логистичари:
 „1st Party Logistics“ – „1PL“ - Логистика во рацете на фирмата која ја користи
услугата, односно, во процесот на реализацијата на услугата се врши со
минимално ангажирање на трета страна;
 „2nd Party Logistics“ – „2PL“ - Поголем обем на транспортни услуги, превоз и
други процеси се доверени на третите лица;
 „3rd Party Logistics“ – „3PL“ – логистичките оператори како аутсорсинг
партнери превземаат најголем дел од одговорноста при реализацијата на
транспортната задача;
 „4th Party Logistics“ - „4PL“ – логистичките оператори подразбираат
интегрирано управување и комплетна реализација на транспортната услуга.

32

Матевска Николина
Магистерски труд

Логистички оператори со своите принципи се фокусирани кон постојано следење на
промените кои се случуваат на пазарот, и според тоа тие континуирано ги надоградуваат
постоечките услуги, развиваат прилагодливи решенија според ново настанатите ситуации и се
стремат да го зајакнат својот потенцијал на услуги. Развојот на превозот на патниците како и
секој друг сегмент на транспортот е се повеќе насочен кон комерцијални и пазарно
ориентирани услуги. Современиот логистички оператор за успешно да ја обавува својата
работа задолжително и навремено треба да ги сознава новите трендови на пазарот на услуги и
да биде воведен во најновите бизнис остварувања на другите логистички провајдери. Тоа ќе
придонесе за тој да добие поголема шанса за подобрување на вкупниот придонес во фирмата
како и за негово подобро позиционирање на листата на логистички оператори. Двете
најважни компоненти кои клиентите ги бараат од логистичкиот оператор се цената и
квалитетот на услугата. Односно, корисничките барања се да добијат екстремни
граници на услугата со највисок квалитет по многу ниски цени. Најуспешни и најдобри
оператори ќе бидат оние кои ќе обезбедат најдобар баланс на двете компоненти.
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Слика 2: Степен на интеграција во зависност од нивото на воведен аутсорсинг
(прилагодена од кандидатот)4

Основната идеја која довела за појава на логистиката а со тоа и на логистичките
оператори потекнува од желбата и потребата за исполнување на следните цели:
 Обезбедување на комплетна логистичка услуга;
 Воведување на модерна логистичка технологија;
 Зголемување на ефикасноста и ефективноста во транспортот;
 Максимална концентарција кон логистичките активности и барања;
 Намалување на капиталот кој се вложува;
 Создавање на услови за брз и континуиран развој на транспортните услуги.
Организационата структура при планирањето на превозот на патниците, е
поставена така што примарните бизнис функции односно најважните улоги на фирмата
остануваат во рацете на сопствениот персонал, додека секундарните функции чија
основна дејност е следењето на иновациите во патничкиот превоз, модернизацијата,
новите технологии, системи на наплата и други компоненти и начини на превоз се во
рацете на логистичкиот оператор. Со тоа лицето или фирмата која што ќе ги врши
логистичките активности во превозот ќе се ориентира кон интензивирање на услугите од
комерцијален карактер, адаптација кон брз развој, организациони прилагодувања и ќе
обезбеди потребна флексибилност кон промени, додека компанијата ќе може да се насочи кон
остварување на своите основни цели.
Во својата работа логистичките провајдери за да бидат доволно конкурентни потребно
е да го зголемат и своето ниво на одговорност и автономија. Неопходно е да создадат
современа организација и што побрзо да се оттргнат од традиционалното работење со
бавни резултати, нефлексибилност и бавни одговори, тоа е еден од најголемите
предуслови за успешно воведување во бизнисот на една компанија.

4

Modeli logističke podrške pošte Srbije u poslovnim aktivnostima korisnika, Nebojša Denda Javno preduzeče PTT
saobračaja "Srbija"
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Слика 3: Развој на логистичкото парнерство (прилагодена од кандидатот) 5

Денес актуелни се и логистичките провајдери од 5th party logistics – „5PL“ - облик
развиен за пазарот на е - бизнисот. Тука 3PL и 4PL провајдерите ги извршуваат сите делови
од синџирот за снабдување во е – трговијата.

2.3. Избор на оптимален облик на транспорт - МАКЕ ОR BUY
За било кој корисник на транспортна услуга едно од најважните прашања е изборот на
оптимално транспортно решение. Во повеќето случаи тоа зависи од следните фактори:
природата на товарот/бројот на патниците, принципите на превозникот, времето на превоз,
безбедност при превозот, прописите на секоја земја и други логистички барања. При тоа,
главните показатели на секој вид на транспорт се следните: ниво на оперативни трошоци,
5

Razvoj savremene špedicije i logistički centri, Doc.dr Milorad Kilibarda
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капитални инвестиции, брзина и време на испорака, појавата на неочекувани ситуации
(дефекти, застои и сл.), мобилност во обезбедувањето на транспорт во различни услови,
сигурност и континуитет во работата (редовност во работата), услови и гаранција за заштита
при превозот, ефикасна употреба на транспортната опрема и автоматизација.
Транспортната логистика го разгледува

секој

аспект

во реализирањето на

транспортните задачи и при тоа нејзините основни цели се:


Обезбедување на минимални транспортни трошоци;



Оптимално време на превоз;



Минимален ризик и зголемена безбедност во секакви климатски и географски услови;



Способност во секое време и во сите временски услови да има на располагање
соодветно возило за превоз;



Минимални загуби на време и парични средства во текот на превозот;
Стратегијата направи или купи треба да одговори на прашањето кога да се

развие сопствена логистика а кога треба да се користат логистичките ресурси на други
лица. Тоа е едно од главните прашања во оперативните одлуки на логистиката. Важноста на
логистиката постојано е во пораст, и тоа се одразува пред се во конкуренцијата и во
проширувањето на логистичките задачи и функции кои ги комбинира едно современо
модерно претпријатие. Аутсорсинг стратегијата и стратегијата да се направи или да се купи се
одлични можности за успешно извршување на операциите во областа на комерцијалните
услуги и ресурси, кои што се важни предуслови за идното интензивно управување со промени
кои ги воведува пазарот.
Колку што е повисоко нивото на аутсорсингот, толку е повисока и врската помеѓу
компанијата која бара услуга и аутсорсинг услугата, од друга страна пак, доколку е повисоко
нивото на логистиката, сеопфатна и побогата е и услугата што се нуди. Од тие причини
потребно е секоја компанија што побрзо да одбере начин на дејствување кој ќе донесе
оптимално ниво на услуга.
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Слика 4: Структура на интегрирана транспортна логистика (Според D.Lombert и J.Stock
19936)

Значи логистиката е поле за создавање на квалитативни и квантитативни разлики во
престижот за повисока позиција на пазарот. Нејзина цел е да се направи правилен сооднос
помеѓу логистичките услуги и логистичките трошоци, а со тоа да одговори на зголемувањето
на барањата за услуги и на притисоците за намалување на трошоците.

2.4. Make or Buy
Стратегија на одлучување „ да се направи или да се купи“ се заснова на собирање на
динамички и често стохастички барања во времето и просторот во логистичките синџири, со
цел да се подобри квалитетот на логистичката услуга да се изврши минимизирање на
трошоците и непрофитaбилните вложувања на капитал. Оваа статегија јасно дефинира два

6

Stock J. R., Lambert M. D. (2001), Strategic Logistics Management, New York: McGraw-Hill
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поими кога е во прашање вршењето на одредени логистички активности, односно нудење на
услуги водени на база на логистички принципи.
Да се направи (Make) подразбира низа на јасно одредени активности за развој и
изградба на сопствени логистички подсистеми:
 Возни паркови;
 Магацински капацитет;
 Соодветна механизација;
 Производство на логистички услуги за сопствените потреби.
Развојот на сопствени логистички системи, ја интегрира целата онаа инфраструктура
како и транспортни средства, одредени магацински капацитети кои директно ќе се користат
за потребите на одредена компанија. Меѓутоа, ваквите потфати се често различни, доколку,
на пример, се работи за претпријатие кое нема јасна и стабилна студија

на пазарот,

дефинирана побарувачка за нивните услуги, добри односи и цврсто партнерство со
коминтентите, од причини што во овие случаи на изградба се појавуваат големи фиксни
трошоци, кои ќе егзистираат без оглед на нивната употреба, не можат рационално да се
компензираат со приходите на успешното работење.
Вмешувањето на третите лица и аутсорсингот придонесуваат за:
 Директни транспортни услуги;
 Царинско посредување;
 Товарни платежни услуги;
 Шпедиција;
 Магацински менаџмент;
 Испорака со консолидација.
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Слика 5: Процес на донесување МАКЕ or BUY одлука (прилагодено од кандидатот)7

Make - or - buy - одлуките се донесуваат секогаш по детално извршеното истражување
на поединечните случаи. Во глобала outsourcing се користи во случаите, кога функциите, кои
се извршуваат надвор од претпријатието, имаат помала специфичност за одреденото
претпријатие (на пр: при што, по пат на соодветни реклами, порентабилно се нудат на
пазарот), ако тие за претпријатието се вбројуваат во „главни дејности" односно во составниот
дел на претпријатието.
Ако е донесена „buy" - одлука, се преминува кон аусорсинг на функциите и услугите
во погодно насочени надворешни извршители.
Оutsourcing ( надворешен извор ) може да се дефинира како стратешко користење на
надворешни компании за извршување на функции кои вообичаено ги реализирал интерниот
персонал, користејќи ги интерните ресурси.

7

https://www.google.com/search?q=http://s3.mentor.com/pcb/Make-or-Buy-Discussing-the-pros-andcons.pdf&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=uapvUtrzNYLZtAbYwIG4Bw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=
605#q=make+or+buy&tbm=isch
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Слика 6: Ниво на контрола при различно ниво на услуга (прилагодено од кандидатот) 8

2.5. Логистичка услуга
Комплетната логистичка услуга представува поткрепа на секој процес, логистички
систем, ланец од активности кои мораат да бидат реално проектирани за да можат да го
одржат и подобрат логистичкиот систем. Логистичката услуга е поим кој не е лесно да се
дефинира. Различни автори во различни ситуации се обидувале што подобро да ја објаснат
суштината на логистичката услуга. Дефинициите се резултат на повеќе научни пристапи во
различни околности. За логистичките системи, логистичката услуга представува производ
или средство со кое ќе се создаде приход и ќе се оствари предвидениот профит.

8

https://www.google.com/search?q=http://s3.mentor.com/pcb/Make-or-Buy-Discussing-the-pros-andcons.pdf&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=uapvUtrzNYLZtAbYwIG4Bw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=
605#q=make+or+buy&tbm=isch
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Логистичката услуга од друга страна значи исполнување и задоволување на барањата
на корисникот, дирекно поврзана со правилна концепција на реализираниот ток. Вистинското
време, точната локација, количина и квалитетната роба при соодветна цена ја сочинуваат
совршената логистичката услуга.
Логистичката услуга представува услужен производ кој значајно се разликува од
материјалниот производ според неколку специфичности: нематерјалност – неопипливост,
потешкотии во компаративни анализи и мерење на величина, висок степен на неизвесност, не
постои можност за тестирање на квалитетот до самиот процес на користење на услугата,
недефинирана положба на корисникот, хетерогеност, нестандардизирана услуга и појава на
отсуство на сопственост.
Логистичкиот оператор како носител на ваквата услуга ги дефинира логистичките
барања, и следејќи ја нивната структура организира активности со кои ќе ги запази
дефинираните цени и рокови, со кои ќе придонесе квалитетно здружување со нови и
задржување на старите корисници. Многу често не е возможно логистичкиот оператор брзо
да се прилагоди на ново ниво на услуга, па затоа потребни се големи подобрувања на
квалитетот на поединечни перформанси. Меѓутоа за вакво подобрување потребна е една
сеопфатна и систематска промена на логистичката стратегија, информираност и технологија.
Доколку услугата која се нуди има за цел да ги исполни очекувањата на пазарот и на
корисниците неопходно е својата перспектива да ја насочи кон гласот на „клиентот“.
Носителот на услугата мора да ги следи желбите на своите корисници, нивните потреби и
очекувања, и според нив да ги промени своите планови, управување, проекти и организации.
Новата понуда на логистичка услуга треба да биде далеку подобра од предходната, со
извршени корекции на настанатите компликации и целосна ориентираност кон ставот на
корисниците.
Квалитетот на логистичката услуга за различни дејности опфаќа различен збир на
перформанси. Некаде е најважно да се запази временската рамка на остварување на процесот,
во друг систем битен фактор е информативниот ток на податоци, брзината на испорака, или
пак примената на најнови логистички стратегии, врвна технологија и опрема, технички
средства, стручност на вработените, одговорност и компетентност, атрактивна логистичка
мрежа и сл.
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Одвивањето на логистичките активности без никаква појава на конфликти, застои и
слични проблеми со себе носи еден брз и ефикасен начин на извршување на работните
процеси. За да се добие таков тек на настаните потребно е навремено отклонување на
неусогладеностите, нерационалното работење и недостатокот на коооперативност во
работата. Обратното однесување ќе донесе само неуспех во процесот кој нема да одговара на
ниедна страна која ќе биде зафатена од несаканите последици и проблеми. За подобрување на
работниот процес потребно е континуирано мерење на квалитетот на услугите. „Ништо не
може да биде подобрено ако не е предходно измерено“. Навременото идентификување и
отстранување на проблемите е најдобриот начин за да се доведе процесот на правилен пат на
одвивање. Кога ќе се открие клучниот проблем кој го кочи целиот процес, потребно е
решавање на причините поради кои се појавил и нивна контрола во понатамошниот тек.
2.6. Партнерство за профит
Соработката помеѓу корисникот и давателот на логистичката услуга би добила еден цврст
облик доколку се потпира на соодветна outsoursing стратегија, со која партнерските односи се
базираат на краткорочни и долгорочни договори за соработка. Двете страни на договорот
имаат јасно дефинирани обострани цели, поголем степен на доверба, интегрирани логистички
активности како и способност за сносување на заеднички ризик. За повисок степен на
успешност на партнерството потребно е двете странки да поседуваат: висок степен на
културни вредности, компатибилна технологија, висока и стручна информатичка поддршка,
јасно дефинирана услуга, високо ниво на развиеност на свеста кај партнерите, дефиниран
начин на прекинување на склучениот договор и сл.
Доколку компанијата се одлучи за BUY опција, потребно е да се склучи партнерство кое
ќе ги поврзува превозната компанија, компанијата која бара услуга и вработените, па затоа ќе
се разгледаат следните факти:


Превозот е една од најголемите трошочни ставки;



Ефикасноста во превозот доаѓа од една работа- а тоа е нејзината големина;



Превозот е многу различен по пораст;
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Проширувањето на вашиот пазар или „продавањето“ на вашиот пакет на услуги бараат
се поголеми и побрзи интервенции;



Високо ниво на кооперација и соработка.

Најдобар начин да се постигне поефикасен превоз и превоз со пониски трошоци е да се
избере партнер во логистиката и дистрибуцијата. Со избирање на вистински партнер кој има
искуство во превозот и со возниот парк и има голем интерес за успех, ќе добиете можност да
заштедите пари и да бидете во можност да се фокусирате на пораст на продажбата кој ќе
помогне за вашиот бизнис да доживее пораст.

Па, како да се пронајде таков партнер? Партнер кој ќе ги исполнува сите атрибути:


Искуство во превоз на работници и водење на возен парк. Многу превозни компании
вршат превоз на патници до општи дестинации. Превозот на група работници е многу
поразличен од превоз на општи патници и може да наиде на пречки;



Вашата способност, способноста на вашите колеги и сите останати трговци се следи и
се трага по тоа колку нивниот капацитет и нарачки се он-лајн. Доколку сакате да се
натпреварувате со големите компании потребно е да ги следите нивните чекори.
Бидејќи живееме во он-лајн свет потребно е и вие да бидете постојано он-лајн.



Да имате сезонски капацитет на располагање секогаш кога ви е потребен.
Вмешувањето на трети лица во логистичката компанија е клучот за успех;



Партнер кој што ќе може да ја оптмизира вашата услуга и кој што ќе најде начин да го
реши секој ваш проблем. На пример доколку немате соодветен софтвер кој ви е
потребен, патнерот е тој кој ќе биде секогаш тука за да го пронајде истиот и да ви ја
олесни работата, а со тоа и да заштедите време. Сметаме дака заеднички може да се
дојде до големо намалување на вкупните трошоци и време доколку се се направи
правилно.

Сепак, пронаоѓањето на ваков партнер не е воопшто лесно, и затоа многу превозни
компании, логистички компании и брокери немаат можност да се представат во вистинско
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светло. Значи на компаниите на прво место треба да им биде погледот кон пронаоѓање на
„аутсорсинг партнер“ кој ќе биде основа на превозните процеси и вештини кои се потребни.
Доколку не се постигне тоа, ќе треба да се направи интервју за избор на најдобра логистичка
компанија која ќе ги задоволува сите потреби.
Идентификувајќи ги областите во кои треба да дејствуваат партнерите, првенствено треба
да ги разгледаат заедничките цели, да ги испланираат потребните финансии, и при тоа да
изберат тим кој ќе изврши анализа на постоечката ситуација за таа цел треба да се следат
следните чекори:
 Дефинирање на целите на претпријатието;
 Поставување на критериуми и мерки на перформансите;
 Стремеж за подобрување на тековните перформанси;
 Поставување приоритети и селекција на партнер;
 Анализа на грешките и отстапките;
 Планирање на идни акции;
 Анализа на добиените сознанија;
 Имплементација на специфични акции;
 Преглед на резултатите;
 Процент на успехот на проектот и придобивки.
За успешно работење на една компанија најважно е да ги следи своите конкурентни
страни, и да не дозволи опаѓање на нејзината конкурентност. Во достигнувањето и
одржувањето на таа цел голем е придонесот на партнерот кој бил предходно избран. Во
минатото за постигнување на конкурентна предност било потребно почитување на четирите
П - продукт, цена, промоција и пласман. Во денешни услови четирите П се заменуваат со
четири Р – верба, одговорност, флексибилност и поврзаност.
Reliability - верба – во ситуација во која навременото функционирање е од пресудна улога
доста важно е партнерот кој е дел од тимот за работење да може да гарантира исполнување на
своите обврски соодветно, прецизно и навремено. Така, кога ќе се изврши контрола на
целокупниот процес доколку се е реализирано во соодветните рамки на дејствување,
довербата помеѓу партнерите треба да биде на високо ниво и постојано да расте.
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Responsiveness – одговорност – тесно поврзана со потребите на клиентите за верба е и
потребата за одговорност. Во основа тоа би ја означувало потребата да се одговори за
најкратко можно време со најголема можна флексибилност. Брзиот одговор и новата
технологија се клучни барања на логистиката кои придонесуваат за зголемување на вредноста
на услугата. Вашиот партнер е тој кој што мора да биде во постојан близок контакт со
доливот на нови информаци и будно да ги следи промените, да ги анализира и применува. Од
тука, се заменува досегашната заблуда, дека временската компресија е поврзана со побрзото
извршување на активностите, туку навремено извршување на помалку активности. Значи за
одговорно работење важи изреката „Не работи многу, туку работи паметно“.
Resilience – флексибилност – идентификацијата, изнаоѓањето на олеснителни околности
и управувањето на ризикот станува критично побарување кое обезбедува продолжување на
бизнисот. Значи, идејата за флексибилност во управувањето потекнува од потребата за
непрекинливо работење и после претрпувањето на шокови и несакани дејствија. Компанијата
и нејзиниот партнер треба да изнајдат решение да бидат способни тие шокови и последици да
ги апсорбираат, да се соочат со проблемот и да продолжат да функционираат како и
предходно па можеби и подобро. За да го продолжат својот тек на работа без прекини,
компаниите не смеат да дозволат да имаат „слаби алки“ во своите стратегии и залихи, кои
многу веројатно конкурентната страна ќе ги искористи во своја полза.
Relationship – поврзаност – внимателно одбраните партнери се единствени партнери кои
ќе придонесат бенефиции во работата на компанијата. Бенефициите од таков карактер
вклучуваат подобрен квалитет, размена на иновации, намалени трошоци и навремен закажан
и реализиран процес. Денес, се повеќе компании ги откриваат предностите од взаемно корисна и долготрајна меѓусебна поврзаност.
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Слика 7: Дел од карактеристиките на MAKE и на BUY концепцијата
(прилагодено од кандидатот)
За која и да било од овие две опции да се донесе одлука, потребно е да се знае дека и
двете поседуваат добри и лоши страни. И двете имаат свои бенефиции кои ги носат со себе но
и негативни страни кои го попречуваат развојот на фирмата.
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МАКЕ – НАПРАВИ САМ

BUY – КУПИ УСЛУГА

ПРЕДНОСТИ

НЕДОСТАТОЦИ

ПРЕДНОСТИ

НЕДОСТАТОЦИ

Директна внатрешна

Бара значителен

Соодветно

Нецелосно

контрола

развој на услуга која

планирање на

задоволување на

не е основна дејност

времето

специфични потреби

на компанијата
Самостојно

Континуирано –

Современа и

Голема зависност од

утврдени функции и

скапо одржување

професионална

изворите на

документација

компанијата

рокови
Вложување на мал

Бара база на

Методологија,

Потребна е 24/7

капитал

специфични знаења

знаење и искуство

поддршка

Самостојна критика

Ограничени

Соодветна обука и

Обновување на

перформанси

професионалност

договорите

Нефлексибилност и

Голема адаптација,

Потребни се големи

адаптација кон

приспособливост и

капитални

промени

флексибилност

инвестиции

Ризик од неуспешна

Употреба на

имплементација

современи софтвери

Потребна е обемна

Комплетен систем за

обука за секој вид на

информации и

услуга

подршка

Непрофесионална

Стабилна економија

документација,

и намалени трошоци

недостиг од
документација

Табела 2: Предности и недостатоци на МАКЕ и BUY концепциите

47

Матевска Николина
Магистерски труд

2.7. Општ приказ ма реализација на превоз со вклучување на трета страна –
транспортен аусорсинг
Доколку, една компанија веќе се одлучила дел од својата работа да префрли на друга
страна, и таа друга страна да ги решава сите проблеми со кои се соочувала компанијата до тој
момент, сите одговорности од аспект на подобрување на квалитетот и брзината на услугите,
од аспект на намалување на трошоците како и проширувањето на пакетот услуги кои се нудат
преминуваат во рацете на третата страна. При склучувањето на договор помеѓу двете страни
односно во овој случај превозникот и клиентите, секој од нив јасно ги дефинира своите
барања и потреби, и според тоа во понатамошниот тек на работата секој си ги извршува
своите задачи.
Основната задача на еден превозник на патници е да ги задоволи барањата на своите
клиенти кои предходно биле представени во договорот кој бил потпишан од двете страни.
Проблемот при организацијата на превозот произлегува од потребата да се усогласат
карактеристиките кои ги поседуваат и превозниците и патниците. Поради тоа потребно е да се
направи стратегија која ќе придонесе за оптимизирање на превозот кое ќе биде задоволувачко
и за двете страни.
Резултатите од многубројни анализи и статистики покажале дека транспортниот
аутсорсинг е едно практично решение за покривање на поголем дел од проблемите кои се
јавуваат во превозниот процес. Денес, во голем број на компании и големи фирми се врши
имлементација на транспортниот аутсорсинг, со оглед на тоа дека тој придонесува за
добивање на позитивни промени во функционирањето на секое претпријатие, и има
доминантно влијание врз забрзувањето на работата, зголемена ефикасност и ефективност,
намалени трошоци и оптимално ниво на услуга. Во согласност со потребите на клиентите
логистичкиот оператор како дел од транспортниот аутсорсинг, потребно е константно и
соодветно да ги решава проблемите на корисниците на неговите услуги, за таа цел постојано
мора да ги следи сите текови на информации, новитети, цени кои што му се потребни, но и
финансиите кои ги има на располагање, и според тоа да ги насочува своите планови и
решенија.
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Во глобала, транспортниот аутсорсинг со својата имплементација потребно е да
придонесe развиена мрежа на комуникација, широк спектар на услуги, можност за
интеграција на нови видови на услуги со висока вредност, обучен персонал, технички и
технолошки ресурси, голем возен парк итн. Сето тоа представува значаен потенцијал за секој
корисник на услугата, и за предност на пазарот на услуги.

2.7.1. Транспортен аутсорсинг
Денес на секоја компанија и останува малку време што може да го посвети на сите
активности што се примарни за извршување на нејзините цели. Затоа терминот „outsoursing“
добива се поголема важност. Аутсорсингот се дефинира како вклучување на трета страна во
процесот на извршување на работата од страна на компанијата. Во оваа смисла, двете
организации склучуваат договор со кој се решаваат односите и обврските, каде што третата
страна (најчесто експертско, консултатнтско биро) го превзема целосното вршење на
процесот. Според економистите аутсорсингот е елемент кој покрај тоа што заштедува пари и
време се повеќе ја зголемува продуктивноста на компаниите. Од тие причини денес
препознавајќи ја потребата од компании кои нудат специјализирани услуги, на пазарот се
јавуваат многу компании кои што нудат аутсорсинг – услуги. Иако се смета дека првобитната
цел на аутсорсингот е намалување на трошоците, сепак на прво место на аутосрсингот е
поставено зголемувањето на ефикасноста и ефективноста на компанијата.
Првобитните цели на аутсорсингот се следните:


Намалување на трошоците (Добивање на иста услуга за многу помалку пари);



Фокусирање на првичната бизнис – замисла (Дозволете си време за да се
посветите на првичната бизнис – идеја и на нејзината реализација и пренесете
ги сите задачи што не се значајни за нејзиното извршување на третата страна);



Подобрување на квалитетот (Oстварувањето на една функција ќе биде многу
подобро кога е направено од фирма специјализирана за таа намена наместо од
ваш вработен. Дополнително, во времето кога имате поголем обем на работа и
вашето нормално производство е на максимално ниво,
задржите само доколку го распределите „товарот“);
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Пристап до знаење (Директно поврзување со луѓе со конкретно потребното
знаење, кои имаат работно искуство во таа област);



Договор (Давањето на услугите е регулирано со договор, во кој се наведени
правните и финансиските обврски на двете страни. Тие се обврзани, и работата
мора да се изврши во согласност со пропишаните услови.);

Со остварувањето на овие цели аутсорсингот со себе носи управување и развој на
човековите ресурси, консултански услуги и обучени кадри, услугите се флексибилни,
наменски сработени и се со можност за прилагодување на типот на работата во компанијата,
усогласени се со специфичните потреби на компанијата за превоз, а со тоа ги исполнуваат
специфичните барања и очекувања на компанијата обезбедувајќи континуиран развој.
Аутсорсинг компанијата ги превзема сите оние активности за кои претпријатието кое ја
ангажира нема време и искуство. Овој начин на работа е се повеќе финансиски оправдан,
бидејќи сите активности се реализираат на стратешко и оперативно ниво, а претпријатието
може да се сконцентрира на своето клучно работење.
Некои важни критериуми кои најчесто се користат во евалуацијата на третите лица во
фирмата вклучуваат9:


Способност да обезбедат многу детални податоци за превозот, пред, за време и после
неговото извршување;



Бизнис аранжмани, на пример, стимулации за перформанси, замена на опрема итн;



Развој на бизнисот, на пример стекнати добивки и загуби;



Бизнис искуство, колку долго е во бизнис со трети лица, длабочина на искуството во
управувањето, силата на оперативниот менаџмент, квалитетот на работната сила, итн;

9

Критериумите се предвидени од страна на :
Bradley, P., „Cozy up, but stay tough”, Purchasing, pp. 47-51,1994
Harrington, L., „Van Lines change their stripes”, Transportation & Distribution, pp. 29,1994
Maltz, A.B., „Why you outsource dictates how”, Transportation & Distribution
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Способности/компетентност, способност да ги задоволи потребите на фирмата, да
обезбеди различни услуги, широк географски опфат и користење на специјализирана
опрема;



Компатибилност на технологијата на третите лица и барањата на фирмата;



Локација, на пример, во близина на производствените капацитети;



Управувачка структура;



Можности за развој на долгорочни односи;



Цена;



Веродостојност;



Репутација;



Квалитет на услуга;



Брзина;



Сертификат;



Услуга за поддршка, достапност на средствата и човечките ресурси, информациски и
комуникациски системи итн;



Системи на флексибилност и капацитет;



Конкурентската позиција.

Носителите на логистичките услуги се движат во насока на формирање на комплетни
логистички услуги и специјализација за одредени класи на логистички барања. Како основни
активности водени со овие стратегии можат да се издвојат:
-

компаниите се фокусираат на основната дејност;

-

логистичките задачи ги препуштаат на професионални провајдери; и

-

корисниците бараат комплетна логистичка услуга (се на едно место односно кај
еден провајдер).
51

Матевска Николина
Магистерски труд

2.7.2. Критични фактори за успех во аутсорсингот

Со цел да се постигне успех во користењето на аутсорсингот одредени фактори треба
да се разгледуваат пред спроведувањето и за време на аутсорсинг процесот. На прво и
основно место е одлуката за нарачување на превозник кој нуди квалитетни перформанси, со
кои ќе се оствари клучната првобитна и понатамошна комуникација помеѓу партнерите.
Фирмите треба јасно да им наведат на давателите на услуги која е нивната одговорност и кои
се нивните барања и очекувања, со тоа ќе се развие едно квалитетно партнерство базирано на
висока доверба. Од друга страна тоа не значи дека контролни мерки не се потребни. Секој
договор мора да биде поврзан со контроли кои се однесуваат на исплатата на фактури, сметки
и налози. Важноста на човечкиот фактор во outsourcing-от, исто така не може да биде
нарушена. Фирмата треба да вклучи луѓе кои ќе обезбедат логистички услуги од нивната
стручност и кои ќе им овозможат на фирмите да го олеснат преминот од самостојна логистика
во логистика на трети лица.
Отворена и искрена средина, е клуч за кохерентно и ефективно внатрешно управување
со мирни системи, заемно почитување и разбирање, посветеност кон институцијата,
финансиски и комерцијални договори.
Очигледно е дека, за да се направи договор за логистичка работа, потребно е високо
ниво на посветеност и кооперативност од страна на купените фирми. Управувањето мора
критички да ги испита сите овие фактори за да се утврди дали тие ќе донесат успех во пракса.
Само тогаш фирмите можат да ги искористат придобивките од outsourcing-от и да се развијат
долгорочни партнерства кои ќе манифестираат многу предности, кои се можни со
вклучувањето на третите лица.
Во последните години10 јавно е изразено признанието дека постапките кои вклучуваат
задоволување на барањата на клиентите се од критично значење за било која организација.

10

Основи на логистика, Доц. Д-р. Драшко Атанасовски, Оливер Филипоски
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Според овие процеси услугите се развиваат, произведуваат и доставуваат до клиентите, а
логистиката е нишка која ги поврзува и формира клучните постапки.

2.7.3.

Предности на транспортниот аутсорсинг

Со примената на аусорсингот се овозможува една голема „воздишка“ на
претпријатието бидејќи со него се добива едно големо олеснување во работата. Вие не ќе
мора да се грижите за цените на гасот, капацитетот на автобусот, одржувањето, купување на
возилата и ред други работи, ќе можете да си ги извршувате само своите обврски и точно да
се фокусирате на своите задолженија. Значи тоа е една одична идеа. Вие исто така не ќе треба
да се справувате со добавувачите, за задоволување на нивните барања и договори, сето тоа ќе
го извршува трето лице кое адекватно ќе го подобри процесот. Нема да имате товар да го
разгледувате осигурувањето на возилата и објектите и работниците, да обезбедувате паркинг
простор и слични проблеми. Таквата работа ќе придонесе за заштеда на време и на трошоци, а
вие ќе бидете сигурни дека вашиот превоз е во рацете на експерт. Таквите експерти се луѓе
кои го правеле тоа со години и имаат длабоко искуство, и го познаваат управувањето многу
подобро од вас. Треба да знаете доколку постои било каква можност за да заштедите пари за
нова опрема и техника овие трети лица ќе ви дадат целосен пристап кон тоа бидејќи тие
постојано имаат прилив на информации кои се позитивни за остварување на вашата цел, но
при тоа исто така заштедата на пари треба да е и нивна цел и да немаат задни намери. Така и
нивниот договор со вас ќе биди обновлив или постојан.
Аутсорсингот му нуди многу предности на оние кои го користат. Тој ги намалува
капиталните вложувања во објектите, опремата, информатичката технологија и работната
сила. Oва им овозможува на фирмите поголема флексибилност кон адаптација на промените
на пазарот и пристап до технологијата на водечките компании. Употребата на надворешен
давател на услугата доведува до намалување на повеќе константни услуги на фирмата до една
единствена точка на контакт со што и координацијата на трошоците исто така се намалува.
Други причини за стекнување со надворешна експертиза се консолидирањето на услугите,
подобрување на услугата на компанијата, подобрување на задоволството на клиентот од
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услугата, поедноставување на логистичкиот процес, избегнување на капитални расходи,
користење на логистика на информациски системи, зголемување на продуктивноста и
намалување на бројот на даватели на услуги.

2.7.4. Недостатоци и проблеми во транспортниот аутсорсинг
Исто како што постојат многу причини кои претпочитаат примена на аутсорсингот,
постојат и многу други кои ја обесхрабруваат неговата употреба. Губењето на контролата врз
третите лица се мисли дека е една најчеста причина за не користење на аутсорсинг -услугите.
Сепак, во реалноста фирмите не се откажуваат целосно од нивната контрола над аутсорсингот
како што тој не ги ослободува фирмите од потребата за следење на нивните добавувачи.
Двете страни треба да ги задоволат стратегиите и решавањето на проблемите што се јавуваат,
да го решат проблемот со недостатокот на напредна информатичка технологија која го
ограничува производителот, превозникот, магацинот, и операциите и често предизвикува
пречка во договорот за логистичко управување. Покрај губењето на контролата, еден од
поважните проблеми е тоа што претпријатието кое ангажира трета страна го губи допирот до
важни информации, па се јавува неуспех во одбирањето и управувањето на провајдерите
правилно, несигурни ветувања на услуги, неможност да се одговори кон променливите
барања, се јавува недостаток на разбирање на бизнис целите на купувачот и тешкотии за
промена на услуги.
Со вклучување на трети лица вие имате помалку контакти со вашите клиенти, и не
можете во целост да дознаете како производот му е врачен, и како вашиот вработен ве
представува. Значи аутсорсигот влијае на работата на целата компанија и на нејзиниот подем.
Друго прашање е дали изведувачите на аутсорсингот се согласуваат со поединци во
компанијата, дали ја прифаќаат животната средина и дали ја следат социјалната политика,
колку се добри за односите во јавноста и дали добро ја представуваат вашата фирма иако
индиректно тие ја извршуваат главната работа. Значи несовесното работење на третите лица
може да доведе до катастрофа во фирмата. Идејата е да се подобрат односите со
управувањето и да се изврши ефикасен транспорт, а не да се доведе до пропаст на
компанијата. Затоа е потребна врвна контрола и внимание на кого му ја доверувате вашата
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работа. Значи партнерството треба да има заеднички цели за подобра иднина и
просперитет на комапанијата. Ова да биде заеднички потфат и така да биде третиран.
Најголемиот ризик при ангажирањето на третата стррана го превзема на своја
одговорност логистичкиот оператот. Тој анализирајќи ја состојбата на компанијата и
нејзините потреби треба да донесе одлука дали има потреба од ангажирање на трета страна,
колкав процент од одговорностите треба да им се препуштат непознатите странки и која
компанија или лице ќе биде најадекватно да се избере за да се задоволат потребите на
фирмата.
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ПОГЛАВЈЕ 3

УЛОГАТА НА ЛОГИСТИЧКИОТ ОПЕРАТОР ПРИ
РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРЕВОЗОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО
СОКОТАБ ДОО БИТОЛА

56

Матевска Николина
Магистерски труд

СТРУКТУРА НА ВТОРИОТ ДЕЛ ОД МАГИСТЕРСКИОТ НАУЧЕН ТРУД
Третото поглавје во овај труд всушност го представува вториот дел на магистерскиот
научен труд. Во вториот дел на магистерскиот научен труд, представен е пример кој појасно
ќе ни ја прикаже сликата за улогата на логистичкиот оператор во едно големо претпријатие.
За да го добиеме тој приказ направени се истражувања и анализи на реален систем и длабоко
се проучени и прикажани секојдневните активности, процедури и проблеми кои се составен
дел на превозот.
Првиот дел е запознавање со основните карактеристики на претпријатието и даден е
краток опис на неговата основна дејност, за чие успешно совладување потребно е и соодветно
и прецизно да се организираат и останатите дејности.
Една од секундарните дејности во претпријатието е превозот на вработените. Во
вториот дел на ова поглавје прикажана е организацијата и реализацијата на превозот.
Во третиот дел веќе целосно се насочуваме кон проблематиката на овај научен труд,
кој е логистичкиот оператор во оваа компанија и која е неговата улога.
Додека во четвртиот дел детално собираме податоци и правиме нивна анализа за да го
согледаме задоволството на вработените при нивниот превоз. При тоа во текот на
анализирањата на превозот постепено ја согледуваме и улогата на организаторот на превозот
како и тоа на кој начин се регулира остварувањето на неопходните и предвидените
перформанси на тој процес.
За да видиме колку вработените се запознаени со организацијата на нивниот превоз и
колку се задоволни во текот на превозниот процес во петтиот дел на трудот прикажани се и
анализирани податоци од извршената анкета врз нив. На резултатите од анкетата направени
се поголем број на анализи за да се разгледаат сите перформанси на превозот подетално и да
се добие вистинска слика што е тоа што недостасува и на што треба да се реагира за да се
зголеми удобноста при превозот.
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По извршеното истражување и применетата методологија за анализата на сите
податоци, на крајот во овој труд соопштени се сите заклучоци и препораки. Од тука се
очекува во понатамошниот тек на одвивање на превозозот да се зголеми неговиот квалитет и
да се подобрат перформансите.

3. СОКОТАБ ДОО БИТОЛА
Влијанието на логистичкиот оператор прикажано преку еден реален систем кој
секојдневно потребно е да функционира прецизно и навремено, е најдобриот пример за една
успешна логистичка организација. Сокотаб ДОО Битола е претпријатие кое располага со
поголем број на вработени, за кои овој комбинат по сопствена волја им излезлегува во
пресрет при организацијата на дел од нивните потреби.
Една од тие задачи е организацијата на превозот на дел од вработените. Овој број на
вработени за кои се организира превозот зависи од можностите на комбинатот за негова
организација во зависност од местото на живееење на вработениот како и од неговата
согласност. Според тие критериуми комбинатот организира превоз на вработените во
правецот од градот Битола до областа на компанијата и во спротивен правец, како и
организиран превоз за дел од вработените од градот Велес. Задача на организаторот кој го
координира превозот на вработените е навременото и безбедно превезување на патниците, и
при тоа да се одржуваат предвидените перформанси на превозот, како и да се добие ниво на
услугата кое ќе биде високо додека трошоците за таа реализација колку е можно да бидат
пониски.
Сокотаб ДОО Битола е подружница на Sokotab Frana SA, Switzerland која е дел од
групата на Sokotab LLC, USA. Оваа компанија е една од компаниите за откуп, преработка,
складирање и продажба на ориентален тутун во Македонија и успешно работи до денес како
на надворешниот така и на внатрешниот пазар. Целиот комплекс е сместен во областа кај
селото Драгожани Битолско, на површина од 81,997 м 2 .
Успехот на работата во Сокотаб ДОО Битола првенствено зависи од вработените лица кои
се свесни за своите одговорности и за предизвикот со кој се соочени. Тие секојдневно ги
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извршуваат своите задачи навремено и квалитетно, за да може да се добие едно
задоволувачко ниво на производство. Комбинатот постојано се грижи за континуирана
едукација на своите вработени преку разновидни обуки, тренинзи и семинари, ги стимулира
вработените за иновативниот пристап кон работата, а тие возвраќаат на тоа со нивната
професионалност, посветеност, лојалност и одговорност. Кога зборуваме за оваа фабрика
мора да се напомене дека таа е изработена со врвен квалитет и располага со пространи
површини за непречено извршување на својата дејност.
Во овој индустриски комплекс постојат дванаесет згради кои се разликуваат во својата
функција, технологија и големина, и секоја од нив е изградена со висок степен на топлинска и
звучна изолација.11 Како и овие основни услови кои ги има овозможено, комбинатот како
своја задача ја има земено обврската да им овозможи на вработените на своето работно место
да пристигнат со соодветен превоз и во квалитетни услови, удобно и навремено да ја започнат
својата работа.
Во овој случај организацијата се одлучила своите вработени да ги награди со тоа што ќе
им го организира превозот до своето работно место и назад. Но својата награда не ја завршува
тука, таа продолжува да ги следи перформансите кои го проследуваат превозниот процес на
вработените и колку тие се задоволни при тој процес. Се разбира бенфиција од тоа има и
самата компанија а не само вработените, со тоа што таа со извршувањето на оваа услуга ги
мотивира своите вработени со поголема волја да ги извршуваат своите обврски.
Според извршени истражувања успешни раководители се оние кои можат на работниците
да им овозможат да ги задоволат сопствените цели, да добијат соодветни парични
надоместоци и награди а при тоа да ги задоволат и потребите на организацијата. За да ја
извршат таа цел потребно е со сигурност да се познаваат потребите на вработените за да може
да им се овозможат добри работни и останати услови, како што е превозот во овај случај. Не
треба да се дозволи вработените по никој основ да бидат фрустрирани, бидејќи тоа дирекно ќе
влијае на нивната работа понатаму. Во овој случај тие за својот превоз одвојуваат соодветна
сума на парични средства, и за таа цена имаат потпишани квалитети на превозот кои треба да
ги добијат, за кои во спротивно доколку не им се овозможат ќе се добие една конфликтна
состојба која ќе влијае на целокупниот работен процес. Со тоа работниците би добиле еден
11

http://www.trimo-architecturalawards.com/en/submited-works-2012/mkd-sokotab-tobacco-leaves/
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негативен став за кој главниот извор се неусогласеностите помеѓу економичноста,
ефикасноста и очекувањата. За да недојде до такви недоразбирања потребно е да се мери
квалитетот и да се врши контрола врз перформансите на превозниот процес на вработените.
Сокотаб ДОО Битола е компанија на која што ваквите анализи и се рутински задачи, кои ги
применува на одредени временски периоди а како последица на ваквото работење долг
временски период врши успешно организирање на превозот на своите вработени. Секоја
организација ја карактеризираат совпаѓања на интереси каде што повеќе поединци се
насочуваат кон заедничка цел. Во овај случај целта на вработените, на компанијата Сокотаб
Битола и Превозната компанија Миг Травел е превозот да биде извршен по најсоодветна цена
и услови, кои ќе бидат компатибилни за трите страни.
3.1. Организација на превозот на вработените во Сокотаб ДОО Битола
Кога станува збор за превозот на вработените во овој комбинат неопходно е да
наведеме дека неговата организација представува позитивен пример не само во регионот туку
и пошироко. Тоа се должи на големите организирачки способности на неговиот кадар,
навременото извршување на задачите и соодветно интервенирање кон пропустите кои се
забележани. Бидејќи ова е комбинат кој за своите потреби покрај постојано вработените лица,
мора да има и сезонски вработени работници, бројот на превезените патници на годишно и
месечно ниво варира.
Поради бројот на патници кои што е потребно да се превезат, на одредени временски
периоди се прават анализи на состојбите, прецизни пресметки и калкулирање на трошоците
со цел вработените да бидат задоволни од условите во компанијата, а пак компанијата да не
биде изложена на непотребни инвестиции и загуби.
За исполнување на сите свои обврски во комбинатот се вработени лица од најразличен
карактер. Почнувајќи од големиот број на административни работници, управители, па се до
општите работници разликуваме:


Лица кои работат во прва смена: 06:00 – 14:00;



Лица кои работат во втора смена: 14:00 – 22:00;



Лица кои работат во лабараторија: 16:00 – 00:00;
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Администрацијата не работи во смени, односно само во временски интервал од
08:00 до 16:00, истото важи и за магацинските работници.

Вработените во фабриката во Драгожани патуваат од различни места, од околината и
подалеку, меѓутоа организиран превоз добиваат вработените во правец од градот Битола до
комплексот на фабриката и во спротивен правец. Овој начин на превоз е утвреден според
одредени критериуми и поради тоа што најголемиот број на вработени се жители на таа
област. Вработените се земаат од повеќе постројки за кои е утвреден и соодветен возен ред.
Според потребите и во зависност од сезонската работа потребен е различен број на
автобуси, која обично изнесува:


Во сезона:

 12 автобуси во Драгожани - за работни денови од понеделник до петок;
 По еден автобус/комбе за други локации Битола/Велес;


Вон сезона:

 3 автобуси за Драгожани – за работни денови од понеделник до петок;
 По еден автобус/комбе за други локации Битола/Велес;
3.2. Oптимизација на бројот на линиите за надворешен превоз на вработените во
Сокотаб ДОО Битола
Оптимизацијата на превозот е најповолната вредност за извршување на превозот. Во
овој случај, познат е правецот на патување, исто така е познат бројот на превезените патници
(вработени) месечно, познат е бројот на возила со кои се извршува превозот, но потребно е да
се даде одговор на прашањето дали тој број е преголем, мал или пак е доволен и не се
потребни никакви посебни измени и дејства со кои би се извршиле тие промени. Сепак бројот
на превезените патници не е постојан во текот на времето, тој секојдневно се променува
бидејќи се работи за голем број на различни личности кои што поседуваат различна култура,
имаат различна свест, поинакви стандарди и традиции, нивната здравствена состојба многу
често се сменува во зависност од различни услови, припаѓаат на различни религии, се
соочуваат со секакви препреки кои им ги наметнува општеството и околината итн. Овој број
се менува и во зависност од временските услови во текот на четирите климатски годишни
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времиња и во зависност од временските прилики и неприлики (дожд, снег, магла, силен
ветар...) во мигот на превозот. Возниот парк со кој се врши овој превоз е голем фактор кој
влијае и значително дејствува врз превозот на патниците, сето тоа зависи од можностите на
компанијата за навремени набавки, за обученоста на нејзините кадри и вработени од различни
сегменти, навременото извршување на обврските, квалитетот и ефикасноста на извршувањето
на работата и сл.
Со други зборови организаторот на превозот се труди автобусите односно линиите да
бидат оптимални на бројот на патниците кои секојдневно се превезуваат.
При изработката на сообраќајни студии вообичаенo потребно е да се утврди
просторната разместеност на изворите на патувања, временската нерамномерност на
патничките протоци, согласување на линиите временски и просторно според потребите на
патниците.
Оптимизацијата на линиите се врши по 2 чинители:
 Максимизација на квалитетот на услугата;
 Минимизација на трошоците при работењето преку минимизација на бројот на
возила кои работат на линиите.
Максимизацијата на услугата се спроведува преку договорот кој се потпишува за
соработка помеѓу компанијата и давателот на аутсорсинг услугата, и во него се наведува дека
возилата треба да ги поседуваат квалитетите кои се потпишани во договорот, на пример:
 Возилата да се со некоја одредена старост;
 Да имаат прицврстени, нумерирани, исправни и чисти седишта;
 Исправен уред за загревање или разладување на внатрешноста на автобусот;
 Потребен број на фиксни и одреден број подвижни држачи за раце;
 Исправни врати за велез и излез на патниците;
 Соодветен апарат за евиденција на патниците – вработените;
 Работниците да бидат навремено и безбедно превезени на работното место;
 Возачот да биде со соодветните квалификации, покрај тоа да се однесува
љубезно и да ја прилагодува брзината според патната инфраструктура;
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 Доверливост на превозот;
 Удобност во возило;
 Удобност на стојалиште и сл.

3.3. Перформанси на превозниот процес
Мерењето на перформансите, кое уште се нарекува и традиционално мерење,
представувало и сеуште представува значајно средство во оценувањето на успешноста и
контрола на работата на претпријатието, базирано на соодветни информации кои се добиваат
од различни извештаи и анализи.
Мерењето на перформансите представува важен дел од контролните и управувачките
активности, бидејќи со процесот на мерење се утврдува неговата сила, потенцијал и
ефикасност. Со други зборови овој процес на следење на перформансите му овозможува на
претпријатието да ги идентификува економските ресурси со кои располага, да ги согледа
клучните фактори кои влијаат на неговите перформанси и да ја пронајде најпроблематичната
точка во текот на дејствување.
Генерално гледано, мерењто на перформансите како управувачка активност,
представува составен елемент на ефективен, контролен и одлучувачки процес. Мерењето на
перформансите треба да ги обезбеди потребните повратни информации за да се изврши
успешно дијагностицирање на проблемот и подобрување на постоечките перформанси.
Логистичките перформанси можат да се опишат како атрибути на работниот процес
кој во нашиот случај е превозот. За успешно да се одвива тој процес овие атрибути
последователно следат одредени чекори за на крајот ефикасно да се постигне очекуваниот
успех и предвидените ефекти. Превозниот процес на вработените во комбинатот најмногу
зависи од тоа како и колку логистичкиот оператор задолжен за неговото остварување
посветува време и применува нови мерки за негово подобрување.
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Логистичките перформанси представени како атрибути на превозниот процес можат да
се анализираат низ следните чекори:
 Идентификација на логистичките перформанси;
 Формулација на логистичките перформанси;
 Мерење на логистичките перформанси;
 Следење на логистичките перформанси и
 Планирање на логистичките перформанси.
Мотивот за истражување на логистичките перформанси во комбинатот се јавува од
потребата логистичкиот оператор да добие јасна слика за тоа дали е задоволена услугата која
е соодветно платена, дали работниците се задоволни од квалитетот на услугата и кои
перформанси треба да се подобрат.
Идентификацијата на логистичките перформанси подразбира избор на заеднички
перформанси, преку кои ќе се следи работата на системот. Како заеднички перформанси кои
се избрани за обработка при превозот во овој комбинат се следните:
 Степен на користење на транспортна услуга;
 Видливост на знакот на компанијата во транспортните возила;
 Следење на редоследот на автобуски постројаки;
 Запазување на точноста на пристигнување и поаѓање на транспортните возила;
 Ниво на хигиена во возилата;
 Состојба и функционалност на седиштата во возилата;
 Прилагодување на климатската состојба во возилата;
 Квалитет на транспортните возила;
 Расположливост со места за секој вработен;
 Превезување на патници кои не се вработени во тој комбинат;
 Гласност на музика во возилото;
 Однесување на вршителите на транспортната услуга;
 Карактеристики на возачите на транспортните возила;
 Патничка култура на совозачите;
 Безбедност при користење на транспортните возила.
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Формулацијата на логистичките перформанси е постапка на опишување на
перформансите преку заеднички мерки. Мерките на логистичките перформанси најчесто не се
однапред дефинирани и не можат едноставно да се применат за секоја компанија и за секое
истражување. Збирот на мерки се дефинира во секое истражување и за секоја компанија, и тоа
според целите на истражување и специфичните работни процеси во компанијата.
Мерењето на логистичките перформанси подразбира нивна квантификација преку
дефиниран збир на мерки. Имајќи го тоа во предвид, може да се констатира дека мерењето на
логистичките перформанси е функција од збир на мерки, а дефинирањето на мерките и
нивните меѓусебни релации ја даваат големината на логистичките перформанси. Мерењето на
логистичките перформанси во овој труд извршено е преку истражувањето спроведено преку
анкетен прашалник од страна на компанијата, кое ќе даде одговор колку се остварени
перформансите на работниот процес.
Следењето на логистичките перформанси се спроведува во одреден временски
период, со цел да се следи работата на компанијата, а со тоа да се извршуваат и соодветни
промени кои ќе довдеат до поголемо ниво на успех на работниот процес.
Планирањето на логистичките перформанси подразбира дефинирање на стандардни
вредности – измерени перформанси, кои мораат да бидат задоволени од организацијата на
работата и применетото ниво на техника, технологија и информатика во компанијата.
Влијанието на логистичките перформанси прикажано преку еден реален систем кој
секојдневно потребно е да функционира прецизно и навремено, е најдобриот пример за една
успешна логистичка организација. Ќе ја разгледаме компанија Сокотаб ДОО Битола која има
за цел секој од нејзините вработени соодветно да биде превезен на своето работно место.
Основната задача на организаторот кој го координира превозот на вработените е навременото
и безбедно превезување на патниците, но при тоа нивото на услугата да биде високо додека
трошоците за таа реализација колку е можно да бидат пониски.
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Слика 8: Релација помеѓу логистичките перформанси изразена преку примерот за
организацијата на превозот на вработените во компанијата Сокотаб ДОО Битола (изработено
од кандидатот)
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3.4. ПРИБИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕВОЗОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ПРЕКУ
ДИРЕКТНО АНКЕТИРАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА УСЛУГАТА
Вработените се тие кои ги извршуваат основните активности во компанијата и нивното
задоволство е од клучен аспект. Модернизацијата и стандардизацијата на работата не е
единствената гаранција за успешно и квалитетно работење на организациите. Врвните
оператори мораат да пронајдат начин да ги мотивираат своите вработени своите обврски да
ги извршуваат ефикасно а при тоа да се сочува нивната иницијатива и посветеност кон
работата. Колку и да е се совршено организирано, активностите во компанијата ќе бидат
контрапродуктивни ако вработените не се доволно мотивирани. Логистичките оператори
треба да се свесни за улогата и значењето на вработените врз ефикасноста во работењето.
Поради информации за задоволството на своите вработени логистичките оператори се повеќе
посветуваат време на мерењето на задоволството на вработените во повеќе сфери на
работниот процес и откривање на недостатоците.
Најефикасен начин на мерење на задоволството на вработените е преку анонимен
анкетен прашалник, бидејќи од него ќе биде добиена реална слика за постоечката состојба. За
да ја видиме клучната улога на логистичкиот оператор, која е предмет на овој магистерски
научен труд, потребни беа податоци за тоа како тој ги открива и ги задоволува потребите и
барањата на вработените во комбинатот Сокотаб ДОО Битола, поврзани со нивниот превоз.
Од тука ќе добиеме одговор за квалитетот на превозот како и за тоа колку се запазени правата
на патниците и перформансите на превозот кои се предвидени и кои се пропишани во
договорот.
Овие податоци на најдобар начин се добиваат од самите одговори на вработените. За
остварување на целите на магистерскиот труд, потребата од ваквото анкетирање и воедно
потребите од податоците, ми ги овозможи комбинатот Сокотаб ДОО Битола. Комбинатот за
своето квалитетно функционирање на одредени временски периоди во зависност од
налагањата на состојбите извршува анкети по однос на превозот на своите вработени како и
други слични анализи. Анкетирањето на вработените се врши преку доделување на анкетен
прашалник, кој го добива секој вработен и е задолжен да го врати назад со пополнети
податоци кои доаѓаат од искрени одговори. Анкетниот прашалник кој Сокотаб ДОО
Битола им го доделува на вработените соодветен е на анкетниот прашалник кој беше
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изготвен од моја страна за прибирање податоци во согласност со целите и потребите
на магистерскиот труд. Поради сличноста на прашалниците, и од причина да не им
биде одземено додатно време на вработените за повторна анкета, беше донесена одлука
за прифаќање и анализа на податоците од анкетниот прашалник на компанијата. За таа
цел од страна на одговорно лице во Сокотаб ДОО Битола доставени ми беа податоците од
анкетата во Excel обработка во тврд матерјал.
Од спроведената анкета јасно се добиени одговорите на вработените, кои во
понатамошниот текст се прецизно обработени и се представени со графички приказ за
посликовито образложение. Од овие одговори потребно е да добиеме јасна слика за
остварувањето на превозот и неговите особености, а од тоа да извлечеме заклучок дали
компанијата која го врши превозот одговара на поставените барања и кои промени треба да се
извршат за подобрување на постоечката состојба. Доколку постојат големи недостатоци
потребно е да се воведе тендер на кој ќе аплицираат повеќе компании, и над нив ќе се изврши
избор, со кој ќе се избере компанијата која намногу одговара на поставените перформанси. За
тоа дали постоечката компанија излегува во пресрет на потребите на компанијата, и кои
промени треба да се воведат ќе заклучиме од одговорите на прашањата во анкетниот
прашалник кои следуваат во продолжението на овој дел од магистерскиот труд.
3.4.1. Метод на анкетен прашалник
Анкетниот прашалник е изработен од страна на компанијата соодветно со нивните
потреби од податоци за секоја перформанса која треба да биде исполнета во предходно
склучениот договор или пак која е предвидена со законските регулативи. Анкетата се
извршува периодично во зависност од потребите на комбинатот. Анкетниот прашалник
содржи два дела во кои првиот дел е за општи податоци на испитаниците а вториот дел се
однесува на ставовите на испитаниците во однос на превозниот интегритет.
Општиот дел од прашалникот се однесува на полот на испитаниците и на карактерот
на нивната работа, додека вториот дел на анкетниот прашалник содржи 15 прашања кои
имаат неколку понудени одговори во зависност од видот на прашањето во кои испитаниците
јасно можат да го изразат својот став. На крајот на анкетниот прашалник оставен е простор во
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кој вработените можат да ги изразат своите забелешки, мислења и препораки за да се
надминат недостатоците при превозот и да се подобри постоечката ситуација.
Врз основа на изјаснувањето на патниците собраните податоци и нивната важност
прикажани се табеларно, графички и дадено е образложение за секоја перформанса пооделно
со што укажано е на нејзината важност во текот на целокупниот процес и која страна ја засега
повеќе.
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ИЗГЛЕД И СОДРЖИНА НА АНКЕТНИОТ ПРАШАЛНИК:
Анкета за задоволството од услугите на компанијата за транспорт на вработените до и
од работа
Би сакале да го дознаеме вашето мислење во врска со услугите кои што ги дава
компанијата за транспорт Миг Травел, која врши превоз на вработените во Сокотаб ДОО. Од
вашите одговори директно зависи задржувањето на квалитетот на услугите или неговото
подобрување. Сите одговори ќе бидат третирани како доверливи. Ви благодариме за вашето
време.
Возраст: ______

Пол: ___М ___Ж

Вработување: од стален карактер 

од сезонски карактер 

1. Колку често ги користите услугите на транспортната компанија?
Секогаш 

Често 

Понекогаш 

Ретко 

Никогаш 

2. Дали знакот на компанијата е секогаш поставен на видно место на транспортните
возила за ваше лесно препознавње?
Секогаш 

Често 

Понекогаш 

Ретко 

Никогаш 

3. Дали транспортните возила го следат распоредот на автобуските постројки?
Секогаш 

Често 

Понекогаш 

Ретко 

Никогаш 

4. Дали сте задоволни од точноста на пристигнување и поаѓање на транспортните
возила?
Секогаш 

Често 

Понекогаш 

Ретко 

Никогаш 

5. Колку сте задоволни од нивото на хигиена во транспортните возила со кои секојдневно
одите на и се враќате од работа?
Одлично

Многу добро

Добро

Задоволително

Лошо

6. Колку сте задоволни од состојбата и функционалноста на седиштата во транспортните
возила со кои секојдневно одите на и се враќате од работа?
Одлично

Многу добро

Добро
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7. Колку сте задоволни од функционирањето на уредите за греење и ладење во
транспортните возила со кои секојдневно одите на и се враќате од работа?
Одлично

Многу добро

Добро

Задоволително

Лошо

8. Колку сте задоволни од квалитетот на транспортните возила?
Одлично

Многу добро

Добро

Задоволително

Лошо

9. Дали секогаш имате место за седење во транспортното возило?
Секогаш 

Често 

Понекогаш 

Ретко 

Никогаш 

10. Дали транспортните возила превезуваат патници кои не се вработени лица во Сокотаб?
Секогаш 

Често 

Понекогаш 

Ретко 

Никогаш 

11. Дали сте задоволни од гласноста на музиката во транспортните возила?
Секогаш 

Често 

Понекогаш 

Ретко 

Никогаш 

12. Колку сте задоволни од вршителите на транспортните услуги, односно од возачите на
транспортните возила?
Одлично

Многу добро

Добро

Задоволително

Лошо

13. Колку сте задоволни од возачките способности и сообраќајната култура на возачите во
транспортните возила?
Одлично

Многу добро

Добро

Задоволително

Лошо

14. По ваше мислење, како ја оценувате патничката култура на вработените на Сокотаб
кои користат организиран превоз за доаѓање/враќање од работа?
Одлично

Многу добро

Добро

Задоволително

Лошо

15. Дали се осеќате безбедни при користењето на транспортните возила со кои
секојдневно одите на, и се враќате од работа?
Секогаш 

Често 

Понекогаш 

Ретко 

Никогаш 

Доколку имате дополнителни коментари или сугестии кои би сакале да ги предложите ве
молиме да ги наведете:

Ви благодариме за пополнувањето на прашалникот!
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3.4.2. Анализа на резултатите од емпириското истражување
-

Графичко и описно образложение на одговорите на вработените
Општ дел на анкетата:

Пол

Машки Женски

Број на вработени

98

28

Процент (%)

78

22

Табела 3: Број и процент на застапеност на испитаници по однос на полот

Број на вработени
Машки

Женски

22%

78%

График 1: Графички приказ на поделбата на испитаниците според полот

Карактер на вработување

Стални

Сезонски

Број на вработени

71

55

Процент (%)

56

44
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Табела 4: Број и процент на вработени во однос на видот на вработување
Број на вработени
Стални

Сезонски

44%
56%

График 2: Графички приказ на поделбата на испитаниците според времетраењето на работата

Од општиот дел на прашања на анкетата можиме да заклучиме дека анкетата е
извршена на примерок од 126 вработени. Од овој број на испитаници 98 лица припаѓаат на
машки пол, и 28 вработени на женски пол.
Овие вработени се класифицирани уште во две групи во зависност од карактерот на
времетраењето на нивната работа, односно 71 вработен од стален карактер, и 55 вработени од
сезонски карактер.

73

Матевска Николина
Магистерски труд

Во продолжение следуваат резултатите од вториот дел на извршената анкета:
Прашање бр.1: Колку често ги користите услугите на транспортната компанија?

Одговор

Број на вработени

Процент (%)

Секогаш

79

63

Често

36

29

Понекогаш

8

6

Ретко

3

2

Никогаш

0

0

Табела 5: Одговори на прашање бр.1

6%

2%
0%
Секогаш

29%

Често
63%

Понекогаш
Ретко
Никогаш

График 3: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.1
Во секоја дејност и компанија во која човековиот фактор е главната компонента за
извршување на работата знаеме дека може случајно и несакано да настанат некои отстапки во
секојдневното работење. Тие отстапки настануваат поради тоа што човекот како живо
суштество е изложен на секакви здравствени, материјални и слични проблеми. Поради тие
причини некои рутински работи сепак мора да излезат од својот колосек. Во ова прашање
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забележуваме дека поголем процент од вработените секогаш го користат овој вид на превоз,
односно организираниот превоз од страна на комбинатот.
Нешто помал процент го користат превозот често, и мала е застапеноста на оние кои
ретко го користат превозот. Поради предходно дефинираните причини не можиме јасно да
забележиме дали одговорите често и понекогаш се добиени поради некој здравствен проблем,
климатски услови и сл. или пак поради немање желба за користење на тој вид на превоз. Во
глобала воочуваме од дадените одговори дека организираниот превоз е добредојден за
вработените, и како корисници на овој вид на превоз ќе можат на наредните прашања да
одговорат со поголема точност, бидејќи тие секојдневно ги следат и можат да ги забележат
останатите карактеристики и недостатоци на превозот.
Прашање бр.2: Дали знакот на компанијата е секогаш поставен на видно место на
транспортните возила за ваше лесно препознавање?

Одговор

Број на вработени

Процент (%)

Секогаш

107

85

Често

17

14

Понекогаш

2

1

Ретко

0

0

Никогаш

0

0

Табела 6: Одговори на прашање бр. 2
Со севкупното зголемување на сообраќајот, масовно се зголемува и бројот на возила
на јавниот превоз на патници. На постројките, посебно во големите градови се јавува гужва
од патници кои го чекаат својот превоз, а исто така и гужва од возила, претежно автобуси и
комбиња на јавниот градски патнички превоз.
Од овие прични може да дојде до забуна на патниците во однос на нивното превозно
средство, посебно ако се работи за возило на истата превозна компанија, и да дојде до
помешување на возилото во кое треба да влезе. За да се избегнат вакви и слични пропусти
задолжително во автобусите или другите возила на организиран превоз потребно е да стои
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знак или табла за да може лесно да се препознае дали тоа е превозот кој одговара на вашата
потреба. За оваа проблематика вработените во Сокотаб кои го користат превозот на Миг
Травел се изјаснале позитивно во одговорите на ова прашање, тоа значи дека знакот на
превозот е многу често, речиси секогаш поставен на видно место, и нивото на нивното
задоволство по однос на оваа карактеристика на превозот е високо.

1% 0%
0%
14%
Секогаш
Често
Понекогаш
Ретко

85%

Никогаш

График 4: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.2

Прашање бр.3: Дали транспортните возила го следат распоредот на автобуските
постројки?

Одговор

Број на вработени

Процент (%)

Секогаш

96

76

Често

29

23

Понекогаш

2

1

Ретко

0

0

Никогаш

0

0

Табела 7: Одговори на прашање бр. 3
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1% 0%
0%
23%

Секогаш
Често
Понекогаш
76%

Ретко
Никогаш

График 5: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.3
За успешно остварување на превозниот процес однапред е изготвен возен ред или
барем договор во кој ќе биде представена релацијата по која ќе се извршува превозот.
Доколку постои поголем број на постројки и места на кои возилото за организиран превоз
потребно е да качи патници, утврдениот редослед на постројките мора да се почитува. Не
следењето на редоследот на постројките ќе биде причина за доцнење на возилата на некои од
нив, временска неусогласеност на пристигнувањето на автобусите, а сето тоа води до
нерасположение и нервоза кај патниците. Вработените по однос на оваа перформанса немаат
забелешки, бидејќи автобусите во глобала ги следат утврдените релации, а тоа можиме да го
забележиме од предходните одговори каде што 99% од вработените имаат дадено позитивни
одговори.
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Прашање бр.4: Дали сте задоволни од точноста на пристигнување и поаѓање на
транспортите возила?

Одговор

Број на вработени

Процент (%)

Секогаш

89

71

Често

35

28

Понекогаш

2

1

Ретко

0

0

Никогаш

0

0

Табела 8: Одговори на прашање бр. 4

1% 0%
0%
28%

Секогаш
Често
71%

Понекогаш
Ретко
Никогаш

График 6: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.4
Времето е денес најскапоцениот дел како и во секојдневниот живот така и во работната
средина. Концепцијата just in time ни укажува најточно колку е важно да ја запазиме секоја
временска рамка која ни е зададена. Ова прашање има исклучителна важност во анкетата,
бидејќи времето на поаѓање и на пристигнување на работниците не само што има големо
значење за работниците, туку е од голем интерес на компанијата. Никој не сака да задоцни на
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работа, ниту пак да му биде одземено од слободното време поради доцнење на превозот. А од
друга страна фирмата не сака вработените да започнат со работа во не определеното време, па
да се наруши редот во работата и да се искомплицира натамошниот тек на пристигнување на
другите смени и сл. Од одговорите на вработените во оваа фирма гледаме дека сепак се
почитува времето на пристигнување на автобусите и речиси сите вработени се задоволни од
тоа.
Компанијата го следи секое пристигнување на автобусите во компанијата и секое
тргнување во спротивен правец, со лица на обезбедувачка компанија, но сликата за
временскиот простор на патување, тргнување и пристигнување најпрецизно ја даваат
вработените како дирекни учесници во превозниот процес.

Прашање бр.5: Колку сте задоволни од нивото на хигиена во транспортните
возила со кои секојдневно одите на и се враќате од работа?

Одговор

Број на вработени

Процент (%)

Одлично

59

47

Многу добро

50

40

Добро

14

11

Задоволително

3

2

Лошо

0

0

Табела 9: Одговори на прашање бр. 5
Се што е добро може да биде уште подобро! Тоа го заклучуваме од ова прашање на
кое, една половина од вработените се сосема задоволни од хигиенските услови во возилото,
но за половина од нив секако хигиената и чистотата во возилата може да се подобри. Целосно
негативен одговор сепак не е добиен, што значи условите не се лоши, и има задоволувачко
ниво на хигиена во возилата. За работникот да отиде задоволен на своето работно место,
пријатноста во возилото е еден значаен фактор.
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2%

0%

11%
47%

Одлично
Многу добро
Добро

40%

Задоволително
Лошо

График 7: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.5

Прашање бр.6: Колку сте задоволни од состојбата и функционалноста на седиштата
во транспортните возила со кои секојдневно одите на и се враќате од работа?

Одговор

Број на вработени

Процент (%)

Одлично

44

35

Многу добро

47

37

Добро

25

20

Задоволително

7

6

Лошо

3

2

Табела 10: Одговори на прашање бр. 6
Кога веќе патникот се одлучува да патува со соодветно возило, и плаќа одредена
парична сума за тој превоз, основното кое го очекува е дека ќе има свое место, на кое ќе може
удобно да седи додека се помине заокружената релација. Исто така негова желба е удобно и
пријатно да се чуствува на своето седиште, а не да има некои неправилности кои ќе му го
расипат целото патување, и на работа ќе пристигнат нерасположени и уморни.
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Вработените од услугите на Миг Травел по однос на функционалноста на седиштата
на возилата во кои секојдневно се возат до своето работно место се задоволни, но се
забележува дека има мал процент на испитаници кои морале да патуваат седејќи на седиште
во не толку добра состојба. По оснос на оваа перформанса може да се реагира за мало
подобрување, но сето тоа зависи од тоа колку вработените плаќаат за својот превоз и дали за
таа цена може да се побараат подобри превзни средства.

6%

2%
35%

20%

Одлично
Многу добро
Добро
Задоволително

37%

Лошо

График 8: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.6
Прашање бр.7: Колку сте задоволни од функционирањето на уредите за греење и
ладење во транспортните возила со кои секојдневно одите на и се враќате од работа?

Одговор

Број на вработени

Процент (%)

Одлично

38

30

Многу добро

51

41

Добро

23

18

Задоволително

11

9

Лошо

3

2

Табела 11: Одговори на прашање бр. 7
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2%
9%

30%

18%

Одлично
Многу добро
Добро
Задоволително

41%

Лошо

График 9: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.7
Климатските услови се најзначајните појави кои ги проследуваат секојдневните обврски.
Пријатната и прилагодена климатска состојба е насекаде важна, и нејзината промена значајно
влијае на психофизичките активности на човекот. Како што знаеме вработените се вклучени
во сменско работење, и во текот на одење на работното место се изложени на патувања во
различен период од денот.
Така да, кога е зимски период патувајќи рано на утро и доцна на вечер, потребна е
прилично прилагодена клима во возилото, зошто температурите во тој период можат да бидат
најниски, во лето пак постојат и екстремно жешки денови и периоди од денот кои исто така
бараат добро климатско прилагодување. Во автобусите на оваа превозна компанија се гледа
дека климата е прилично прилагодена и постигнува задоволително ниво за поголемиот дел од
вработените, иако еден мал дел од нив сепак биле изложени да се превезуваат во несоодветни
климатски услови.
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Прашање бр.8: Колку сте задоволни од квалитетот на транспортните возила?

Одговор

Број на вработени

Процент (%)

Одлично

39

31

Многу добро

66

52

Добро

16

13

Задоволително

5

4

Лошо

0

0

Табела 12: Одговори на прашање бр. 8
Во просек кога зборуваме за квалитетот на возилата тој е многу добар, и вработените
се задоволни. Но сепак треба да го земиме во предвид и тоа дека фирмата Сокотаб при
ангажирањето на превозната компанија Миг Травел, во договорот кој го имаат потпишано ги
имаат договорено цената на превозот, и за таа цена автобусите имаат одреден квалитет.
Доколку фирмата и вработените посакуваат превозни средства со повисок квалитет
треба да бидат свесни дека и цената за нивниот превоз ќе добие пораст. Од ова можеме да
заклучиме дека според одредени критериуми одреден е и квалитетот на превозните средства,
и доколку вработените или фирмата Сокотаб сакаат да го подобрат ќе треба да ја зголемат и
цената која ја плаќаат, во спротивно вработените мора да се задоволни од услугата која ја
добиваат според паричните средства кои ги оделиле за истата. Поплаките и жалбите за ова
прашање би се прифатиле само доколку квалитетот на возилата е помал од оној кој го плаќаат
вработените и стои во договорот помеѓу компаниите.
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4% 0%
13%

31%

Одлично
Многу добро
Добро

52%

Задоволително
Лошо

График 10: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.8

Прашање бр.9: Дали секогаш имате место за седење во транспортното возило?

Одговор

Број на вработени

Процент (%)

Секогаш

109

87

Често

14

11

Понекогаш

3

2

Ретко

0

0

Никогаш

0

0

Табела 13: Одговори на прашање бр. 9
Процентот на задоволство по однос на оваа перформанса е прилично висок.
Анализирајќи ги анкетните прашања ќе забележиме дека ова прашање е едно од најважните.
Една од основните перформанси за патникот е да има во возилото каде да седи, бидејќи никој
не сака да стои во возило на организиран превоз, а посебно не онај кој предходно работел
одреден број на часови. На патот од работното место кон дома и обратно, можно е да се
појави потреба од нагло кочење, прикочување, нагло вртење и слично, при такви ситуации
84

Матевска Николина
Магистерски труд

никој не би сакал да се најде во положба да не седи удобно на седиште во автобусот. Во овај
случај забележуваме дека таквите примери се премногу ретки, и дека оваа основна
перформанса е задоволена на едно високо ниво.

2% 0%
0%
11%

Секогаш
Често
Понекогаш
87%

Ретко
Никогаш

График 11: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.9

Прашање бр. 10: Дали транспортните возила пренесуваат патници кои не се
вработени лица на Сокотаб?

Одговор

Број на вработени

Процент (%)

Секогаш

3

2

Често

3

2

Понекогаш

6

5

Ретко

35

28

Никогаш

79

63

Табела 14: Одговори на прашање бр. 10
Ова прашање е од поголем интерес за компанијата Сокотаб, отколку за вработените.
Оваа компанија им излегува во пресрет на своите вработени со тоа што им го организира
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превозот, а тоа е реткост кај другите компании. За таа услуга оваа компанија плаќа одредени
парични средства на компнаијата Миг Травел, и се со причина своите вработени да бидат
удобно, навремено и ефикасно превезени на своите работни места. Исто така, многу логично
е дека кога ќе има несоодветни патници во возилото, ќе се јави недостаток од седишта за
вработените кои треба да се превезат според договорот. Од таа гледна точка, забележуваме
дека превозот на други патници освен вработените во Сокотаб, представува пречка и за
самите вработени а не само за компанијата. Ова се појавува бидејќи поради некој несоодветен
патник, вработениот не ќе има место за да седи во автобусот. Затоа со оваа анкета
вработените можат да се изјаснат и да реагираат на таквите појави. Од нивните одговори
забележуваме дека појавата на таков проблем постои, и дека речиси 40% од вработените биле
сведоци на таков пример. Причината за превоз на несоодветни патници може да се бара или
во возачите на возилата или пак во самата компанија Миг Травел, поради зголемување на
паричните придонеси од тој превоз, или пак поради останати пријателски или слични односи,
но сепак треба да се напомене за појавата на овој проблем за да се избегне зголемувањето на
несоодветното работење.

2% 2% 5%
Секогаш
28%

Често
Понекогаш
Ретко

63%

Никогаш

График 12: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.10
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Прашање бр. 11: Дали сте задоволни од гласноста на музиката во транспортните возила?

Одговор

Број на вработени

Процент (%)

Секогаш

66

53

Често

35

28

Понекогаш

21

17

Ретко

2

1

Никогаш

2

1

Табела 15: Одговори на прашање бр. 11
Оваа перформанса можеме да ја класифицираме како една од секундарните, но сепак
логистичкиот оператор обрнува внимание и на тоа бидејќи покрај удобноста во возењето,
патниците треба да се чуствуваат и пријатно. Некои патници сакаат гласна музика, некои
воопшто не сакаат, на некои можеби не му се допаѓа изборот на музиката и слично. Овие
неусогласувања мора да постојат бидејќи во возилото патуваат луѓе од различни религии,
возарасти, пол итн. затоа мора да се обрне внимание и на ова прашање за да никој не биде
изложен на несакани појави, или пак барем да се најде некоја средна вредност за сите желби
на патниците – вработените. Еден дел од вработените покажуваат незадоволство од гласноста
на музиката, но поголемиот дел се задоволни, тоа значи дека не се потребни големи промени
во оваа перформанса.
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Секогаш
53%

28%
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График 13: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.11

Прашање бр. 12: Колку сте задоволни од односот на вршителите на транспортните
услуги, односно од возачите на транспортните возила?

Одговор

Број на вработени

Процент (%)

Одлично

69

55

Многу добро

48

38

Добро

7

6

Задоволително

2

1

Лошо

0

0

Табела 16: Одговори на прашање бр. 12
Вршителите на транспортните услуги односно возачите на возилата за превоз на
патници потребно е да бидат професионални во својата дејност. За патниците да се
чувствуваат безбедно тие мора првенствено да ги почитуваат законските одредби, а потоа да
се прилагодат на сообраќајните услови, да не ги загрозуваат своите сопатници а и да не се
изложуваат и себе си на опасност. Знаејќи дека фирмата Миг Травел успешно работи во
својата дејност, се насочуваме кон мислење дека нејзиниот кадар е доста обучен, на тоа
укажуваат и корисниците на нивните услуги и возила односно вработените во Сокотаб, а
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нивните одговори потврдуваат дека нивните секојдневни искуства со нивните возачи имаат
позитивен карактер

6%

1%
0%
Одлично
Многу добро

38%

55%

Добро
Задоволително
Лошо

График 14: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.12
Прашање бр. 13: Колку сте задоволни од возачките способности и сообраќајната
култура на возачите во транспортните возила?

Одговор

Број на вработени

Процент (%)

Одлично

72

57

Многу добро

44

36

Добро

6

5

Задоволително

2

1

Лошо

2

1

Табела 17: Одговори на прашање бр. 13
Компанијата Сокотаб ДОО Битола ја ангажира превозната компанија Миг Травел за да
го извршува превозниот процес на вработените, со цел да им ги довери своите вработени на
лица кои се експерти во таа област. Покрај соодветните особини на возилата, важна е и
сликата која ја имаат патниците за нивните возачи. Никој не би патувал со лице кои не
правилно маневрира со своето возило и не ги поседува соодветните способности за
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управување со своето возило а со тоа им создава ризик на патниците. Но возачите покрај тоа
што треба да поседуваат соодветни вештини кои се пропишани со законските регулативи, и
нивната сообраќајна култура треба да биде на ниво. Работниците се тие кои секојдневно се
сретнуват лице в лице со своите возачи и помеѓу нив не треба да има неусогласувања, или пак
несигурност на патниците при патувањето. Има мал процент на незадоволни лица по однос на
ова прашање, но повеќе од половината на вработените не забележале никаков недостаток а и
голем процент се многу задоволни, што значи дека однос на возачите е прикладен со нивните
одговорности, и истиот им одговара на вработените.

5% 1%

1%
Одлично
Многу добро

36%
57%

Добро
Задоволително
Лошо

График 15: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.13
Прашање бр.14: По ваше мислење, како ја оценувате патничката култура на
вработените на Сокотаб кои користат организиран превоз за доаѓање/враќање од
работа?

Одговор

Број на вработени

Процент (%)

Одлично

47

37

Многу добро

65

52

Добро

10

8

Задоволително

4

3

Лошо

0

0
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Табела 18: Одговори на прашање бр. 14
Ова прашање има поголемо значење за самите вработени, бидејќи ова е перформанса
која зависи од самите нив и е за нивно добро. Од различни причини како што се
нерасположеност, умор, здравствени, семејни и слични проблеми вработените можат да
создадат конфликти кои понатаму ќе влијаат на нивниот однос. Поради тоа, тие првенствено
самите треба да создадат пријатна атмосфера во возилото со кое секојдневно патуваат, и
помеѓу патниците кои се нивни колеги со кои често се среќаваат. Сето тоа може да се
постигне со пријатен однос и културно однесување во возилото.
Разгледувајќи ги нивните одговори заклучуваме дека постои еден добар колегијален
однос помеѓу нив со мала забелешка на дел од вработените.

8%

3%

0%
37%

Одлично
Многу добро
Добро

52%

Задоволително
Лошо

График 16: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.14
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Прашање бр.15: Дали се осеќате безбедни при користењето на транспортните возила со
кои секојдневно одите на, и се враќате од работа?

Одговор

Број на вработени

Процент (%)

Секогаш

98

78

Често

24

20

Понекогаш

2

1

Ретко

0

0

Никогаш

2

1

Табела 19: Одговори на прашање бр. 15
Безбедноста е значаен аспект во секоја сфера на дејствување, а посебно во сообраќајот
и транспортот. Доделувањето на трети лица на превозот се извршува токму поради тие
причини, бидејќи кога некоја актвност се остави во рацете на специјализирана компанија за
таа дејност, се очекува грешките да бидат минимални или пак воопшто да не се појават. Една
од основните особини која треба да ја добијат вработените во текот на превозот е токму оваа.
Пред или после работното време секој од нив сака да седни на своето место и безгрижно да
патува од или до дома. Во овој случај забележуваме дека само 1% од вработените никогаш не
се чувствуваат безбедни во возилата на Миг Травел, и 1% понекогаш, тоа е мал процент и
доколку би се правеле и понатамошни анализи би се добиле прецизни податоци за причините
кои што доведуваат мал дел вработени да се чувствуваат не безбедно, или пак се работи за
пристрасно одговарање на прашањето. Но бидејќи нивниот процент е мал ситуацијата не е
загрижувачка и најважната перформанса на превозот е исполнета.
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График 17: Процентуален приказ на одговорите на прашање бр.15
Во последниот дел од анкетниот прашалник оставен е простор во кој вработените
можат да се изјаснат за свои дополнителни коментари и сугестии. Нивните одговори воглавно
гласат:
1.Знакот Сокотаб/логото да се испечати со поголеми букви и да се постави на
јасно видливо место на автобусите.
2.Незадоволството во однос на состојбата на седиштата, квалитет на возилата,
хигиена, се однесува само на некои автобуси/возачи, додека повеќето се во ред. Она
што би можело да се подобри во сите автобуси е климатизацијата, односно не мора да
биде презатоплено и непроветрено - во зима или во лето не треба да се користат возила
на кои не им работи ладењето.
3.Зимскиот период подобро затоплување!

3.4.3. Заклучок од спроведената анкета
За да се изврши управување со перформансите во даден процес најпрво системот на
управување мора да се базира на утврдување и на договарање кои ќе бидат стратешките цели
и приоритети на истражувањето. Со овозможувањето на вработените да одговаарат на
прашања од овој тип со спроведувањето на анкети на одредени периоди од годината,
вработените имаат можност за оценување на превозните услуги кои ги добиваат од страна на
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организацијата и за кои издвојуваат одредена сума на парични средства. Од нивните одговори
можеме да заклучиме колку превозната компанија е посветена на извршувањето на своите
задачи, дали врши достигнување на поставените цели и колку се труди за подобрување на
перформансите кои го следат процесот.
Од предходно разгледаните одговори на вработените, во овој случај патници кои
секојдневно се соочуваат со превозни ситуации согледуваме дека одговорите на повеќето
прашања имаат позитивен карактер. Кога би ја разгледале секоја перформанса одделно ќе
забележиме дека има сосема мали отстапки, со исклучок на 2-3 прашања каде одговорите
имаат мал негативен процент на задоволство.
Утврдување на слаби и неприфатливи перформанси
Анализирајќи ги во поширок круг овие одговори забележуваме дека работниците
покажуваат :
Висок процент на задоволство при следните перформанси:

- Следењето на распоредот на автобуските постројки(Прашање 3);
- Точноста на поаѓање и пристигнување на транспортните возила(Прашање 4);
- Расположливост со место за седење(Прашање 9);
- Гласноста на музиката во возилата(Прашање 11);
- Односот на вршителите на транспортните услуги,односно возачите на
транспортните возила(Прашање 12);

- Возачки способности и сообраќајна култура на возачите во ТВ(Прашање 13);
- Безбедност при користењето на ТВ(Прашање 15).
Просечен процент на задоволство:

- Ниво на хигиена во ТВ(Прашање 5);
- Состојба и функционалност на седиштата во ТВ(Прашање 6);
- Патничка култура на вработените на Сокотаб кои користат организиран превоз
за доаѓање/враќање од работа(Прашање 14).
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Контарадикторни прашања
Контардикторни одговори добиваме на неколку прашања поради следното: На
Прашање бр2. според добиените одговори добиен е висок процент на задоволство (85%) за
поставеноста на знакот на компанијата на видливо место, негативни одговори не се
забележани, но сепак во просторот за додатни сугестии оставен е коментар дека знакот
односно логото на компанијата треба да се испечати со поголеми букви и да се постави на
јасно видливо место на автобусите. Исто така на Прашањето бр.7 даден е просечен процент
на задоволство (30% Одлично, 41% Мн. Добро) на вработените за функционирањето на
уредите за греење и ладење во ТВ, додека во додатните коментари наведено е дека во секое
транспортно возило можи да се подобри климатската состојба, да не биде ни премногу топло,
односно да не се користат возила на кои не им работи ладењето, а посебно се нагласува да се
зголеми затоплувањето во зима. На Прашање бр.8 квалитетот на возилата е оценет со 31%
одличен, 52% Мн. Добар останатиот дел тежнее кон незадоволство. Сепак можиме да
заклучиме дека повеќето од патниците во просек се задоволни, но и по однос на ова прашање
постои сугестија дека квалитетот на возилата не е ист на сите автобуси истото се однесува и
за хигиента во возилата.
Од овој дел на анкетата заклучуваме дека на овие неколку перформанси мора да се
обрне повеќе внимание, и де се донеси соодветно решение за подобрување на дел од
транспортните средства. Вработените плаќаат иста цена за секој автобус и поради тоа не се
приморани во одредени случаеви да патуваат со автобуси со помал квалитет и хигиена.
Според наведените сугестии најголемо внимание треба да се посвети на климатизацијата во
возилата, и да се врши постојано прилагодување на температурата со помош на исправни
уреди за греење и ладење во возилата.
Прашњето бр.10 има поголема важност за комбинатот Сокотаб. Транспортните возила
кои се ангажирани од компанијата Миг Травел се наменети за превоз исклучиво на
вработените во таа компанија. Според дадените одговори воочуваме дека се јавуваат некои
мали отстапки, иако процентот не е голем сепак возачите на ТВ треба да обрнат внимание на
тоа, и да возат патници според критериумите кои им се доделени.
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Слика 9: Процес на утврдување на незадоволството на вработените
(прилагодено од кандидатот)
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ПОГЛАВЈЕ 4

МЕРЕЊЕ НА КВАЛИТЕТ НА ЛОГИСТИЧКИТЕ
ПЕРФОРМАНСИ
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4. МЕРЕЊЕ НА КВАЛИТЕТ НА ЛОГИСТИЧКИТЕ УСЛУГИ И МОДЕЛИ НА
АНАЛИЗА НА ЛОГИСТИЧКИТЕ ПЕРФОРМАНСИ
Квалитетот на услугите и задоволството на клиентите е многу важен во концептот на
работата на секоја компанија која што тежнее да стане конкурентна во светот на бизнисот.
Најважно е команиите да знаат како да се однесуваат со нивните потрошувачи, добро да ги
познаваат нивните желби и барања и да имаат цел квалитетно да им ја пружат бараната
услуга. Доброто и квалитетно работење не само што ќе им ги задржи потрошувачите туку ќе
им донесе и повисоко задоволство на двете страни на соработката, поголема профитабилност
и намалени трошоци.
Квалитетот на логистичките услуги го сочинуваат збир на различни карактеристики со
особена вредност и значење кои што мораат да се следат и мерат во еден реален систем.
Откривањето и мерењето на квалитетот на овие карактеристики представува еден долготраен
и комплексен процес, бидејќи се работи за величини кои што не е можно да бидат лесно
воочени, измерени и прикажани. Корисниците на услугата воглавно своите забелешки ги
искажуваат и образложуваат на сосема различни начини, поради тие причини многу е тешко
да се дефинираат критериумите за оценување и вреднување на поединечни атрибути на
квалитетот.
Моделите за анализа на логистичките перформанси развиени се со единствена цел да
се испита влијанието на основните карактеристики на перформансите врз целокупниот
систем.
Основните карактеристики на моделите се засновани на следните принципи: 12


Моделот е базиран на хиерархиска структура на односите на логистичките
перформанси;



Логистичките

подсистеми

се

разгледани

како

сегменти

присутни

во

реализацијата на токовите во областа на маркетинг логистиката;


Секој логистички ланец може да биде представен со поврзување и детална
комбинација на повеќе вакви сегменти;

12

Vidovic M., „Mogucnosti poboljsanja performansi logistickih sistema optimizacijom operativnog planiranja nekih
klasa pretovarnih procesa. Doktorska disertacija, Soobracajni fakultet, Beograd, 1998.
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Одредувањето и анализата на логистичките перформанси можат да се направат
за секој логистички ланец и логистички систем.

Можност за рекламација
Едноставна документација
Распространетост на логистичка мрежа
Безбедност
Љубезност
Следење на потребните информации
Загарантирана цена
Компетентност на услугата
Брзина на овозможување на услугата
Сигурност
0

1

2

3

4

5

6

График 18: Оцена на барањата за квалитет на логистичката услуга од страна на логистичките
оператори13 (прилагодено од кандидатот)
Во кругот на развиените логистички системи со анализирање на поединечни процеси и
активности разгледувани се две основни екстерни перформанси: логистички трошоци и ниво
на услуга. Многу често се поставува прашањето што е тоа квалитет? Збирот на сите својства и
карактеристики на еден производ или услуга кои се стремат кон задоволување на одредена
потреба се нарекува квалитет. Интересна дефиниција за квалитет е дефиницијата на Авелини
Хољевац (2002) „Квалитетот значи достигнување на утврдени стандарди и нивно постојано
одржување, односно, постојан процес“. Како и да е, дефинирањето на квалитетот мора да
биде раководено според барањата на корисниците. Според истражувачите на кој било начин
да се дефинира квалитетот, сигурно е само тоа дека за потрошувачот прифатлив е само онај
квалитет кој е во согласност со неговите очекувања. Ова се некои од големиот спектар на
искази кои го дефинираат квалитетот а во литературата можно е да се сретнат и следните
дефиницци:

13

www.us.cgey.com> Gap Gemini Emst&Young U.S. – The Beverage Industry:Thriving in a Volatile Enviroment
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Квалитетот е перформанса на производ која резултатира со задоволство на
корисникот, не содржи недостатоци на производот, и не предизвикува
незадоволство (Juran,1985);



Квалитетот е степен на убеденост на корисникот дека услугата ги надминува
неговите потреби и очекувања (Gitlow,1989);



Добриот квалитет означува предвидливо ниво на ниски трошоци, и квалитет
прилагоден на барањата (Deming,1986);



Квалитетот е целокупна мешавина од маркетиншки, инженерски и производни
карактеристики за одржување на

производот или услугата со чија помош

истите ќе ги исполнат очекувањата на корисникот (Feigenbaum, 1986);


Квалитет е сето она што може да биде унапредено (Imai,1986);



Квалитетот се дефинира како прилагодување кон барањата (Crosby,1979);



Квалитетот е вредност која поседува позитивни атрибути прилагодени кон
одредени стандарди (Shewart,1931);

Квалитетот е мултидимензионална величина која што не е возможно да се обезбеди
без да бидат предходно дефинирани неговите главни обележја. Обемот на неговите обележја
и нивната меѓусебна поврзаност дирекно зависи од конкретната ситуација и целта на
истражувањето. Секоја компанија има листа на свои посебни потреби и специфични услуги
кои ги дефинираат карактеристиките на квалитетот кој им е потребен.
Според некои автори управувањето со квалитетот во поширока смисла е дефинирано
според следните принципи:


Процеси предводени од купувачот – Customer driven process;



Нагласување на тимската работа – Emphosis onteamwork;



Континуирано подобрување – Continuous improvement;



Превенција на проблемот – Problem prevention;



Управување со факти – Management by fact;



Индивидуална одговорност – Individual responsibility;



Посветеност на усовршување на вработените – Commitment to staff training.
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Креирање и проектирање логистички решенија
Доминантност на пазарот на логистички услуги
Распространетост на логистичката мрежа
Оптимизација на дистрибутивната мрежа
Современи логистички решенија
Примена на информатичка технологија
Ефикасен логистички менаџмент
Фреквентна услуга
Конкурентна цена на услугата
Сигурна логистичка услуга
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График 19: Барања на корисникот во поглед на логистичката услуга (прилагодено од
кандидатот)
Носителите на логистичките услуга се соочуваат со голем број на прашања и дилеми
кои бараат редовно одговор кој ќе го реши секој проблем. Логистичарите мораат да откриваат
постапки и методи со кои ќе се изврши идентификација, утврдување, мерење и следење на
логистичките услуги. Сите тие истражувања укажуваат на тоа дека не постои ниеден стандард
кој што може да го следи квалитетот во повеќе проблематики. Поради тие причини насекаде
во светот се формираат истражувачки тимови кои формираат проекти посветени на
идентификација на соодветен модел за следење на квалитетот во зависност од особеноста на
логистичката активност. За да можат да понудат и овозможат квалитетна услуга во
ограничени временски рамки и во одредена локација логистичките оператори потребно е да
располагаат со конкретни модели, методи и техники. Во светската литература постојат голем
број на истражувања кои го проучуваат квалитетот и моделите за мерење на квалитет.
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4.1. SERVQUAL модел – Вовед
Како што расте важноста и големината на услужниот сектор на глобалната економија,
така и изучувањето на услугите и иновациите станува се позначајно. Логистичките услуги
масовно се распростираат на регионално, национално и глобално ниво, и полека станаа
основа на многу организации. Познавањето на интензивни деловни услуги создава објективна
можност за подобрување на ефикасноста во компаниите, но сепак сето тоа потребно е да биде
пропратено со методи за мерење, оценка и подобрување. Работата на логистичкиот оператор
не би била комплетна без познавање на клучните алатки со кои можи да го оцени квалитетот
на функционирање на компанијата. Покрај следењето и мерењето на перформансите во
процесот на работата, моќна улога има примената на соодветен модел за оцена на квалитетот
на услуга. Значи секој современ логистички оператор пожелно е во своите предиспозиции да
познава и да применува современи методи за оцена на квалитет со цел да добие олеснителни
околности за представување на податоците од некое истражување и полесно и попрецизно
воочување на грешките. SERVQUAL методот го презентира квалитетот на услуги
прикажувајќи ги несовпаѓањата помеѓу услугата која им се нуди на клиентите и перцепциите
за добиената услуга. За таа цел се бара испитаниците да одговорат по однос на прашања кои
се однесуваат за нивните очекувања но и прашања за добиените перцепции.
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SERVQUAL МОДЕЛ14

Слика 10: Servqual модел
Се поголемата ангажираност на давателот на услугата се повеќе се зголемува
задоволството на корисникот, додека димензиите кои го одликуваат тоа задоволство се
доверливост, опипливост, одговорност, сигурност и разбирање на корисникот. Резултатите од
мерењето на овие карактеристики довеле до развој и примена на различни модели, од кои
еден од воведените модели е SERVQUAL (A Multiple Items Scale for Measuring Customer
Perceptions of Service Quality – Мерење на перцепциите на корисниците за квалитетот на
услугата со помош на повеќе единици) моделот кој го мери задоволството на клиентите со
комбинирање на измерените перцепции и очекувања. Значењето на ваквиот пристап е што се
мерат перформансите на давателот на услугата со тоа што вработените мораат да ги поврзат
двата излезни резултати - перцепции и очекувања од добиената услуга. Нaјважно од се е тоа
што нивото на задоволство од услугата го дефинира самиот корисник на таа услуга.
Автори на моделот се Parasuraman, Zeithmal и Berry (1988)15, моделот е развиен во 1985
година, а потоа е извршено негово пречистување и доградување 1988, 1991 и 1994 година, со
тоа во денешната пракса настанал еден од најпознатите модели во областа на квалитетот на
услуги.

14

Jovanovic P., „Merenje kvaliteta usluga logistickih sistema za ekspres I vremenski definisan prevoz robe“, magistarski
rad, Saobracajni fakultet, Beograd, 2005
15 Parasuraman A., Valarie A. Zeithaml, and Leonard L. Berry: “SERVQUAL: A multiple item scale for measuring
consumer perceptions of services quality, Journal of retailing, Vol 64, 1988
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Моделот SERVQUAL се изразува прегу алгоритамот „перцепции – очекувања“
(Perceptions – Expectations). Очекувања представуваат сите надежи и желби на корисниците
како и стандардите при планирањето на услугата, додека перцепциите се сите оние услуги со
кои корисникот се среќава во реално време и простор, при извршената услуга. Квалитетот на
услугите е најчесто апстрактен и поради тие причини е комплицирано неговото мерење, за
разлика од мерењето на квалитетот на производите кои поседуваат видливи и лесно
препознатливи индикатори. Според Gaster (1995) мерењето на услугата е една комплексна
величина, бидејќи не е толку едноставно да се откријат сите потреби на корисникот, но сепак
можно е да се откријат некои нови и скриени желби, да се утврдат приоритетите и да се
алоцираат ресурсите.
SERVQUAL представува проверен и тестиран инструмент кој има доста широка
примена во мерење на перформансите на квалитет, односно, мерење на квалитет на услуги
преку мерењето на задоволството на работникот во рамки на одредена организација.

4.2. Квалитет на услуга – GAP Анализа
GAP анализата генерално се однесува на активностите на проучување на разликите
помеѓу:


Стандарди и испорака на тие стандарди, или



Очекувања и перцепции на корисниците.

GAP 1 – ги представува разликите помеѓу очекувањата на корисниците и
набљудувањата на менаџерите. Менаџерите без поседување на соодветни информации не
можат да имаат јасна слика за тоа што очекуваат корисниците на услугата, што е тоа што за
нив значи квалитет и кои карактеристики треба да ги поседува услугата за да постигне високо
ниво на задоволство. Некои од причините за појава на овај GAP се лошото следење на
желбите на потрошувачите, отсуство на сегментација на пазарот на определени услуги и
неадекватен развој на односите.
GAP 2 – празнина помеѓу набљудувањето на менаџментот и спецификацијата на
квалитетот на услуги. Не постои доволна посветеност на менаџерите кон креирање на услуга
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каква што корисникот очекува. Поради тоа мора да се насочат кон примена на нови
стандарди, правилни формални постапки, поголема ангажираност, следење на трендовите,
уредно услужен амбиент и откривање на желбите на корисникот. Причините за појава на оваа
празнина се лошо креираната услуга, отсуство на сознанија за дефинирањето на услугата од
страна на корисникот и недостаток на комуникација помеѓу менаџерите и корисниците.
GAP 3 – варијабилност на услугите. Оваа празнина укажува на лошата интеракција при
управувањето со човековите ресурси и недоволното разбирање на улогата на потрошувачот
што доведува до лоша побарувачка на услуги. Според тоа најчести причини за појава на овие
разлики се: недостаток во управувањето со човечките ресурси, несоодветна соработка, лоша
усогласеност на понудата и потрошувачката и непоседување соодветни познавања за
сопствената услуга и одговорности.
GAP 4 – разлика помеѓу ветената и доставената услуга. Во потрагата за нови потрошувачи
и големата конкурентска борба компаниите нудат големи ветувања кои често се претерани и
неостварливи а за потрошувачите предизвикуваат претерани очекувања кои дирекно водат до
поголеми разочарувања. Секое незадоволство и разочарување води до појава на раскинување
на долгорочните односи. Прични кои доведуваат за појава на овај GAP се следните: отсуство
на интегрирани маркетинг комуникации, неефективно управување со очекувањата на
потрошувачите, претерани очекувања, неефикасен менаџмент и сл.
GAP 5 – сите предходни чекори се сумирани во последниот GAP каде што е представена
разликата помеѓу очекувањата и перцепциите на потрошувачот. Според овој чекор
доживеаната услуга не се согласува со очекуваната односно бараната услуга. Овој GAP со
себе ги носи следните последици: лош имиџ, негативна усна пропаганда, губење на
постоечките и на нови корисници, несоодветно ветување.
Овој модел представува дијагностичка алатка која е фокусирана на корисникот и
овозможува откривање на недостатоците при анализата на квалитетот на услугата.
За да се идентификува GAP-от или празнината потребно е да се направи пред и потоа
анализа на процесот. Клучот за успешна GAP анализа е доброто мерење. Мерењето на
квалитетот се развивало неколку децении, каде еден од најчесто користените пристапи за
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мерење на квалитетот на услугите е RATER моделот, кој е развиен од истражувачката работа
со примена на SERVQUAL модел.
RATER моделот е објаснет како:
Reliability – способност за вршење на работите попрецизно;
Assurance – широки познавања на вработените, и создавање доверба кај клиентите;
Tangibles – појава на физички објекти, опрема, кадар и комуникациски материјали;
Empathy – грижливо и индивидуализирано однесување со клиентите;
Responsiveness – подготвеност да им се помогне и да им се обезбеди брза услуга на клиентите.
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Слика 11: Quality Gap модел
Со користењето на RATER оценувачкиот модел можеме да извршиме GAP анализи врз
основа на следните чекори:16
Чекор 1: Дизајнирање на анкетен прашалник врз основа на RATER моделот, при што
секоја RATER димензија е мерена со помош на неколку прашања. Најтипичен анкетен
прашалник е со користење на 22 прашања за мерење на 5 димензии.
16

Great Customer Service Story Contest- Beyond the Call of Duty In-House National Innovation and Quality Circles
Convention, 2010

107

Матевска Николина
Магистерски труд

Очекувања

Перцепции

(Мерење на очекувањата на

(Мерење на перцепциите на

корисникот на услугата)

корисникот на услугата)

Reliability

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Assurance

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Tangibles

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Empathy

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Responsiveness

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Табела 20: Пример за оцена на анкетен прашалник

Чекор 2: Изнесување на терен на прашалникот каде што постојните или потенцијални
клиенти ќе го оценат рејтингот на услуги преку нивното очекување и задоволство.
Чекор 3: Анализа на добиените податоци за рејтингот на услуга, преглед на
очекувањата и задоволството на клиентите за испитување на моменталната и идната состојба
на истражуваната област.
Чекор 4: Анализа на разликите помеѓу перцепираните услуги и очекуваните услуги,
разликите означуваат GAP–ови односно празнини.
Чекор 5: Сортирање на GAP-овите врз основа на разликите во рејтингот. Обично јазот
со најзначајната разлика е еден од најважните, и тој потребно е да биде затворен.
Чекор 6: Развивање на план за затворање на GAP-от.
Чекор 7: Следење на квалитетот на услугите, во процесот на спроведување на
подобрувањата.
Во раните фази на формирање на моделот SERVQUAL разгледани се десет
компоненти кои го сочинуваат квалитетот на услугата: неопиливост, сигурност, доверливост,
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кредибилитет, љубезност, сигурност, конкурентност, комуникативност, пристапност како и
разбирање на корисниците.

Слика 12: Димензии на SERVQUAL моделот и на квалитетот на услуга (прилагодено од
кандидатот)
Овај поголем број на карактеристики на квалитетот создавал потешкотии во реалното
мерење на целокупниот процес и поради тие причини овие десет компоннти биле редуцирани
на пет поважни димензии:


Доверливост – Reliability;



Сигурност – Assurance;



Опипливост – Tangibles;



Емпатија – Empathy;



Способност – Responsiveness.
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Димензии

Карактеристики

Доверливост Обезбедување на ветената услуга
Доверливост во управувањето со проблемите на корисникот
Извршување на договорените услуги во вистинско време
Сигурност

Спремност да му се помогне на корисникот
Брза услуга за потребите на корисниците
Информирање на корисникот за тоа кога услугата ќе биде извршена
Спремност за реагирање според барањата на корисниците

Опипливост

Современа опрема
Средства кои имаат визуелна привлечност
Визуелно привлекување кое асоцира на сигурна услуга

Емпатија

Разбирање
Грижа за корисникот

Способност

Спремност да му се помогне на корисникот и да му се осигура брза услуга

Табела 21: Димензии на квалитетот според SERVQUAL моделот (прилагодено од кандидатот)

За мерење на предходно наведените карактеристики во литературата често се користи
така наречената RATER скала: Reliability, Assurance, Tangibles, Empathy, Responsiveness.
Посматрано преку овие пет карактеристики овој модел го одредува квалитетот на одредена
услуга, одредувајќи ја разликата во исказите на корисниците од своите перцепции и
очекувања. Доколку перцепираната вредност е поголема од очекуваната можеме да заклучиме
дека корисникот е многу задоволен од услугата, но ако забележаната вредност е помала од
очекуваната корисникот е незадоволен од добиената услуга. Реализирајќи ги овие разлики, и
нивната големина ќе се следи и висината на квалитетот на услугата. Квалитетот на услугата
се утврдува за секоја карактеристика посебно и за секој корисник подетално, и при тоа се
врши реално оценување колку таа димензија е значајна за процесот. Со минимални
прилагодувања SERVQUAL моделот може да се применува за мерење на квалитетот на
различни видови на услуги, но воглавно наменет е за постоечките или бившите корисници
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кои поседуваат соодветни знаења и искуства во одредена компанија. На тој начин мерењето
ќе биде поверодостојно а информациите точни.
Вкупниот квалитет на услугата зависи од одредени атрибути кои ги поседува секоја
услуга, додека нивото на услугата (Q) може да се представи со следниот израз:

−

Q=∑

Q – Ниво на квалитет на услуга;
– Перцепирана вредност на атрибутот „ј“,
– Очекувана вредност за атрибутот „ј“,
К – Број на анализирани атрибути (ј=1,k),
– Релативно значење на атрибутот.

Вредноста на овие пет SERVQUAL димензии се одредува со помош на анкета која
содржи 44 карактеристики од кои 22 представуваат очекувања и 22 перцепции. Секој од овие
22 елементи содржи две аналогни прашања: Што одредената услуга треба да овозможи и што
одредената услуга овозможува?
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Во следната табела

наведени

се

основните очекувања

и

перцепции

како

карактеристики на една услуга:

Очекувања

Перцепции

1

Опремата би требало да биде современа

Фирмата поседува современа опрема

2

Објектите треба да се визуелно привлечни

Објектите се визуелно привлечни

3

Вработените треба да се убаво и уредно

Вработените се убаво и уредно облечени

облечени
4

Изгледот на објектот треба да е во склад со

Изгледот на објектот е во склад со услугата

услугата која ја нуди

што ја нуди

Ветувањата во врска со временскиот период

Фирмата секогаш ги исполнува ветувањата

треба да се исполнат

во врска со временскиот период

Би требало да се има разбирање за проблемите

Во случај на проблем фирмата има секогаш

на корисникот

разбирање за корисникот

7

Давателот на услуга треба да е сигурен

Фирмата е сигурна

8

Услугите би требало да се обезбедат во

Услугите се обезбедуваат во договореното

договореното време

време

Базата на податоци во фирмата треба да биде

Своите податоци фирмата уредно ги чува

5

6

9

уредна
10

Не се спремни да им пружат на корисниците

Корисниците не добиваат точна информација

точна информација за времето на реализација на

за времето на реализација на услугата

услугата
11

Не е реално да се очекува брза услуга од

Нема да добиете брза услуга од вработените

вработените
12

13

14

Вработените не се секогаш спремни да

Вработените не се секогаш спремни да

помогнат

помогнат

Во ред е да има премногу вработени за да

Вработени се премногу лица за да би можеле

одговорат брзо на барањата на корисникот

брзо да одговорат на барањата на корисникот

Корисниците треба да се во состојба во која ќе

Може да им се верува на вработените
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им веруваат на вработените
15

Корисниците треба да се сигурни во

Се чувствувате сигурно при соработката со

соработката со вработените

вработените

16

Вработените треба да бидат учтиви

Вработените се учтиви

17

Вработените треба да имаат соодветна

Вработените имаат соодветна поддршка од

поддршка од фирмата за да би ја извршувале

фирмата за добро да ја извршуваат својата

добро својата работа

работа

Фирмата не нуди посебна услуга на секој

Фирмата вас не ви нуди посебна услуга

18

корисник
19

20

Вработените не нудат посебна услуга на секој

Вработените во фирмата вас не ви нудат

корисник

посебна услуга

Нереално е да очекувате од вработените да ги

Вработените не ги знаат вашите потреби

познаваат потребите на корисникот
21

22

Нереално е да очекувате дека фирмата искрено

Фирмата не ги вреднува искрено вашите

ќе ги вреднува интересите на своите корисници

интереси

Своето работно време не го прилагодува според

Фирмата наема работно време кое ќе му

потребите на своите корисници

одговара на нејзините корисници

Табела 22: Основни очекувани и перцепирани карактеристики на услугата (прилагодено од
кандидатот)
Секој заклучок се оценува со употреба на Ликертовата скала17, која најчесто мери во
распон од 1 до 7, почнувајќи од ниско ниво па се до високо ниво. Секое прашање се оценува
со оваа скала и тоа во доменот на очекувањата и перцепциите. Точноста на овај модел се
докажува со помош на Cronbach - овиот алфа18 коефициент, кој ја представува корелацијата
помеѓу поставените прашања и одредени димензии. Алфа коефициентот гледано од техничка
17

Valarie A.; Berry, Leonard L.; Parasuraman, A. Zeithaml, Delivering Quality Service: Balancing Customer
Perceptions and Expectations, 1990.
18

The value of Likert scales in measuring attitudes of online learners, Hilary Page-Bucci, February 2003,
http://www.hkadesigns.co.uk/websites/msc/reme/likert.htm
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страна на анализата представува коефициент за конзистентност односно сигурност. Доколку
Кронбаховата алфа е поголема од 0,9 значи состојбата е одлична, ако вредноста е помеѓу 0,7 и
0,9 е добра, во случај да е помеѓу 0,6 и 0,7 е прифатлива, од 0,5 до 0,6 слаба и ако вредноста е
помала од 0,5 тогаш конзистентноста е неприфатлива.

Слика13: Ликертова скала

Формулата за стандардизирана Кромбахова алфа искажана е со следниот исказ 19:

=
-

19

∙
+( − )∙

N – број на предмети;

̅ - просечната внатрешна точка на коваријансата меѓу записите;
̅ - просечна варијанса.

Allen, M.J., & Yen, W. M. Introduction to Measurement Theory. Long Grove, IL: Waveland Press, 2002
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Оцена

Значење на оцената за

Оцена

очекувањата на корисниците

Значење на оцената за
перцепциите на корисниците

1

„потполно неважно“

1

„воопшто не се согласувам““

2

„приближно неважно“

2

„делумно не се согласувам“

3

„без посебно значење

3

„неодредено“

4

„приближно важно“

4

„делумно се согласувам“

5

„многу важно“

5

„во потполност се согласувам“

Табела 23: Значење на оцените на петстепена Ликертова скала (прилагодено од кандидатот)

4.3. Примена на SERVQUAL моделот на примерот за превоз на патници –
вработените во Сокотаб ДОО Битола
За емпириските истражувања спроведени за превозот на вработените во Сокотаб ДОО
Битола користен е општ модел на анкетен прашалник, кој потоа од страна на кандидатот е
модифициран во SERVQUAL анкетен лист, кој го сочинуваат пет карактеристики:
доверливост, опипливост, сигурност, емпатија и способност кои се содржат во 15 прашања, за
разлика од оригиналниот SERVQUAL прашалник кој содржи 22 прашања.

1

2

3

4

Очекувања

Перцепции

Вработените често да ги користат услугите

Вработените ги користат услугите на

на транспортната компанија

транспортната компанија

Знакот на компанијата да е поставен на

Знакот на компанијата поставен е на

видно место на ТВ

видно место во ТВ

ТВ да го следат распоредот на автобуските

ТВ го следат распоредот на автобуските

постројки

постројки

Вработените да се задоволни од точноста на

Вработените се задоволни од

поаѓањето и пристигнувањето на ТВ

пристигнувањето и поаѓањето на ТВ
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5

Нивото на хигиена во ТВ со кои

Вработените се задоволни од нивото на

секојдневно одат и се враќаат од работа да е

хигиената во ТВ

задоволително
Состојбата и функционалноста на

Вработените се задоволни од состојбата

седиштата во ТВ да биде задоволителна

и функционалноста на седиштата

Функционалноста на уредите за греење и

Вработените се задоволни од

ладење во возилото да е на задоволително

функционалноста на уредите за греење и

ниво

ладење во возилото

8

ТВ да се со соодветен квалитет

ТВ го поседуваат соодветниот квалитет

9

Да има расположливост со места за седење

Вработените секогаш имаат место за

во возилото за секој вработен

седење во возилото

ТВ да не превезуваат патници кои не се

Не се превезуваат патници кои не се

вработени во Сокотаб

вработени на Сокотаб

Гласноста на музиката да е со одреден

Гласноста во ТВ е со соодветен

интензитет

интензитет

ДА постои соодветен однос на вршителите

Односот на вршителите на

на транспортните услуги со патниците

транспортните услуги со патниците е

6

7

10

11

12

соодветен
13

14

15

Возачите на ТВ да поседуваат соодветни

Возачите на ТВ ги поседуваат овие

возачки способности и сообраќајна култура

карактеристики

Вработените кои ги користат ТВ да имаат

Вработените поседуваат патничка

одредена патничка култура

култура

Патниците да се чувствуваат безбедно при

Патниците се чувствуваат безбедно при

користењето на ТВ

користењето на ТВ

Табела 24: Основни очекувани и перцепирани карактеристики на услугата при превозот на
вработените во Сокотаб ДОО Битола (Прилагодено од кандидатот)
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Карактеристики

Очекувања на вработените при реализација на превозот со ТВ на

на SERVQUAL

превозната компанија Миг Травел

моделот
Доверливост

Вработените често да ги користат услугите на превозната компанија

Reliability

Вработените да се задоволни од точноста на поаѓањето и
пристигнувањето на ТВ
ТВ да не превезуваат патници кои не се вработени во Сокотаб

Сигурност

Дa постои соодветен однос на вршителите на транспортните услуги со

Assurance

патниците
Возачите на ТВ да поседуваат соодветни возачки способности и
сообраќајна култура

Опипливост

Патниците да се чувствуваат безбедно при користењето на ТВ
Знакот на компанијата да е поставен на видно место

Tangibles

Нивото на хигиена во ТВ со кои секојдневно одат и се враќаат од
работа да е задоволително
Состојбата и функционалноста на седиштата во ТВ да биде
задоволителна
Функционалноста на уредите за греење и ладење во возилото да е на
задоволително ниво
Гласноста на музиката да е со одреден интензитет

Емпатија

ТВ да се со соодветен квалитет

Empathy

Да има расположливост со места за седење во возилото за секој
вработен
Вработените кои ги користат ТВ да имаат одредена патничка култура

Способност

ТВ да го следат распоредот на автобуските постројки

Responsiveness

Табела 25: Карактеристики на SERVQUAL моделот применети за превозен процес на патници
(изработено од кандидатот)
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REL 1: Вработените често да ги користат услугите на превозната компанија
REL 2: Вработените да се задоволни од точноста на поаѓањето и пристигнувањето на ТВ
REL 3: ТВ да не превезуваат патници кои не се вработени во Сокотаб

ASSU 1: Дa постои соодветен однос на вршителите на транспортните услуги со патниците
ASSU 2: Возачите на ТВ да поседуваат соодветни возачки способности и сообраќајна култура
ASSU 3: Патниците да се чувствуваат безбедно при користењето на ТВ

TAN 1: Знакот на компанијата да е поставен на видно место
TAN 2: Нивото на хигиена во ТВ со кои секојдневно одат и се враќаат од работа да е
задоволително
TAN 3: Состојбата и функционалноста на седиштата во ТВ да биде задоволителна
TAN 4: Функционалноста на уредите за греење и ладење во возилото да е на задоволително
ниво
TAN 5: Гласноста на музиката да е со одреден интензитет

EMP 1: ТВ да се со соодветен квалитет
EMP 2: Да има расположливост со места за седење во возилото за секој вработен
EMP 3: Вработените кои ги користат ТВ да имаат одредена патничка култура

RES 1: ТВ да го следат распоредот на автобуските постројки
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Способност
Responsiveness

Емпатија
Empathy

Опипливост
Tangibles

Сигурност
Assurance

Доверливост
Reliability

Димензија
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Прашање

Очекувања
(просечен
резултат)

Перцепции
(просечен
резултат)

Ниво
на
услуга
(П-О)

Често да се користат услугите на
превозната компанија

5

4,51

-0,49

5

4,69

-0,31

5

4,46

-0,54

5

4,46

-0,54

5

4,44

-0,56

5

4,71

-0,29

5

4,83

-0,17

5

4,30

-0,70

5

3,96

-1,04

5

3,87

-1,13

5

4,27

-0,73

5

4,10

-0,90

5

4,84

-0,16

5

4,23

-0,77

5

4,77

-0,23

Точност на поаѓање и
пристигнување на ТВ
Да не се превезуваат патници
кои не се вработени во Сокотаб
Соодветен однос на вршителите
на транспортните услуги со
патниците
Возачите на ТВ да поседуваат
соодветни возачки способности
и сообраќајна култура
Безбедност при користењето на
ТВ
Знакот на компанијата да е
поставен на видно место
Задоволително ниво на хигиена
во ТВ
Прикладна состојба и
функционалност на седиштата
во ТВ
Задоволителна функционалност
на уредите за греење и ладење во
возилото
Гласноста на музиката да е со
одреден интензитет
ТВ да се со соодветен квалитет
Расположливост со места за
седење во возилото за секој
вработен
Патничка култура
ТВ да го следат распоредот на
автобуските постројки

5
4,42
-0,49
Просечна вредност
Просечен SERVQUAL резултат без тежински фактор
Табела 26: Резултати добиени од SERVQUAL анализата
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Просечно
ниво на
услуга по
димензии

-0,44

-0,46

-0,75

-0,61

-0,23

-0,49
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Од предходната табела заклучуваме дека најголемата празнина помеѓу очекувањата и
перцепциите на корисниците се јавува во карактерристиките кои ја опишуваат димензијата
опипливост, односно од одговорите на прашањата под реден број 6 и 7 од анкетата. Во овие
прашања потребно е да се добие процентот на задоволство во однос на функционалноста и
состојбата на седиштата во транспортните возила како и состојбата и функционалноста на
уредите за греење и ладење во возилата.
Анализирајќи ги споредбите на очекуваната и добиената услуга забележуваме дека
вработените/патниците по однос на ниту едно прашање не добиле впечаток со кој би ставиле
повисока оценка на перцепциите од очекувањата. Според табелата 26 во просек најголемата
празнина се јавува кај димензијата опипливост, потоа емпатија, сигурност, доверливост и
најмала празнина кај димензијата способност. Во овој случај бидејќи SERVQUAL анализата е
правена врз темелите на една обична анкета, со обичен анкетен прашалник мора да се
напомене дека вредностите за очекувањата се предвидени да се оценети со оцена 5, бидејќи
секој вработен очекува за цената што ја плаќа да добие одлична услуга, како и од причина
што во анкетниот прашалник еден од понудените одговори гласи „секогаш“, и од страна на
кандидатот овој одговор е изедначен со оцената 5, додека сите останати одговори се
изедначени по следниот начин: „често“ = 4, „понекогаш“ = 3, „ ретко“ = 2, „никогаш“ = 1.
Според поделбата на карактеристиките за разлика од оригиналниот SERVQUAL модел
кој има состав 4+5+4+4+5, овој модифициран модел има состав од 3+3+5+3+1 карактеристика
по димензија. Значи според бројот на карактеристики опипливоста е најзначајната димензија
во овој процес.
Ако се дефинира дека квалитетот на услугата Q е задоволителен доколку O=П,
одличен ако О<П и незадоволителен ако O>П, забележуваме дека очекувањата и перцепциите
на анкетираните корисници на превоз во овој случај вработените во Сокотаб се речиси
приближни односно нивото на квалитетот на услугата е задоволително. Од овој заклучок
може да се донесе одлука дека потребно е сосема мало внимание на состојбата на превозот и
со мали измени постигнување на високо ниво на задоволство на патниците.
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ПОГЛАВЈЕ 5

ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ
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5. ЗАКЛУЧОК
Квалитетното живеење е директно поврзано со квалитетот на услугите и производите,
за чие совршенство потребно е да се направи нешто соодветно за употреба, нешто што е во
согласност со соодветни спецификации односно накратко кажано нешто што ќе ги задоволи
специфичните потреби и барања на купувачите/корисниците. Новите токови на светските
трендови со себе носат бран промени кои наметнуваат нов начин на работење кој бара
поинаков начин на размислување и брзо решавање на проблемите. Појавата на нови
стандарди кои ја зголемуваат сестраната побарувачка и притисокот од страна на
конкуренцијата го зголемува акцентот на квалитетното работење.
Квалитетната услуга, исполнувањето на роковите и прифатливата цена се основните
атрибути кои во целост ќе ги задоволат потребите на корисниците. Компаниите и
корисниците се сретнуваат со многу посложен и подинамичен пазар кој ја зголемува
потребата од независна и индивидуална сигурност. За развивање на квалитетен бизнис и
ефикасно работење претприемачите мораат навремено и брзо да се прилагодуваат на новите
светски приоди и трендови. Денес корисниците се повеќе стануваат свесни за значењето на
квалитетот и постојано се во потрага по лидер кој активно ќе ги задоволува нивните потреби.
Заклучуваме дека логистичкиот оператор станува една модерна и неопходна „алатка“
во современото работење. Тоа е лице, команија, група од стручни лица кои работењето на
компанијата континуирано го подобруваат. Овој современ тренд се воведува со цел да се
подобри целокупниот капитал, производите, услугите, расположението на работодавачот и на
работниците и секоја област која е опфатена со таа дејност. Еден успешен логистички
оператор со сигурни и стручни чекори потребно е да ја доведе компанијата до профитабилна
област во која што секој ќе биде задоволен. За да се добие потребниот процент на задоволство
интеракцијата произведувач – корисник мора де се остварува непречено, да се исполнуваат
роковите и да се почитуваат стандардите. Овој труд е изработен врз база на истражување чии
податоци укажуваат на еден позитивен пример за успешно работење на логистичкиот
оператор, примена на аутсорсинг и постојано контролирање на услугата што ја нуди третата
страна. Овој начин на работа на компанијата доведува до значително подобрување и
мотивација на вработените, нивната меѓусебна поврзаност, поврзаноста со компанијата, кое
што води до успешно прифаќање и извршување на своите одговорности. Само логистичкиот
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оператор со соодветни карактеристики, спецификации и вештини може да ги задоволи
определените потреби на вработените и директно да се вклучи во глобалниот натпревар на
понудени услуги.
Многу е важно логистичкиот оператор да има постојан прилив на нови идеи,
навремено да ги открива ризиците кои постојано демнат во работниот процес и да посвети
доволно време на подобрување на потребните перформанси.
Во предходно обработениот материјал забележавме дека целта на овој магистерски
труд беше да прикажеме позитивен пример за употреба на современ систем на стопанисување
и раководење со дел од една висока корпорација. Проблемот кој беше разгледуван е една од
активностите на компанијата Сокотаб кој самоволно е превземен на одговорност на
управителите во комбинатот кој во овој случај представени се како логистички оператори во
компанијата. Од добиените податоци во компанијата создадовме јасна слика дека еден од
начините за подобрување на состојбата на своите вработени како свој „товар“ комбинатот
Сокотаб организацијата на превозот на своите вработени ја превзема на своја сметка.
Поголемиот број на вработени имаат потреба од патување за да пристигнат на своето
работно место. Превозот често представува потешкотија за навремено и успешно
започнување и извршување на работните обврски. За да добијаат олеснителни околности
вработените, комбинатот им обезбедува превоз со вклучување на трета страна кој ќе им ја
достави таа услуга. Потребата од вклучување на трета страна за реализирање на превозот се
јавува од причини што претпријатието не располага со сопствен возен парк и нема потреба од
таква дејност, исто така со цел за работење со пониски трошоци и помала одговорност. Во
услови кога не постои можност за ангажирање на сопствен потенцијал, логистичкиот
оператор е приморан да ангажира трета страна односно да примени во своето работење
аутсорсинг услуга. Така во нашиов пример за да им излезе во пресрет на вработените
операторот вклучува трета страна која го врши превозот, односно ангажирана е превозната
компанија Миг Травел Битола. Вклучувањето на трета страна донесува со себе безброј
поволности: стручни кадри, соодветни возила, расположливост со средства и се што е
потрбно за обезбедување на услугата.
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Започнувајќи со овој процес, се јавува инеракција помеѓу компанијата, логистичкиот
оператор, вработените и третата страна. Логистичкиот оператор е во центарот на
активностите. Тој представува столбот кој ги поврзува сите членови на синџирот, и негова
задача е да го следи секојдневно одвивањето на процесот. Превозот на вработените
секојдневно се одвива непречено, но бидејќи денес многу поважно е како работиме отколку
колку работиме квалитетот на превозот континуирано се контролира. Управителите
редовновно вршат контрола на превозната услуга која вработените ја добиваат од страна на
транспортната фирма. Оваа контрола се врши со анкетирање на вработените на одреден
временски период, а потоа добиените податоци се анализират. Од анализата на добиените
одговори на вработените заклучуваме кои перформанси не се задоволени и кои мерки се
потребни за да се надминат недостатоците при превозот. Според трошоците кои се одредени
за услугата логистичкиот оператор е запознаен каков треба да биде квалитетот на превозот и
кои се перформансите кои треба да ги добијат вработените. Од обработката на податоците во
овој труд добиен е резултат дека поголемиот дел од перформансите е на задоволително
високо ниво, односно само мали недостатоци потребно е да се елиминираат за да се добие
совршена логистичка услуга.
Овој магистерски труд беше изработен со цел да се разгледа работата на еден успешен
логистички оператор, кои се неговоите квалификации и како ги решава проблемите кои се
секојдневна појава во работата на една компанија. Организацијата на превозот на вработените
во Сокотаб ДОО Битола представува еден позитивен пример за успешно завршена работа. Од
сето ова можеме да ги образложиме позитивните карактеристки на логистичкиот оператор:


Превземање на одговорноста за организација на превозот на вработените;



Ангажирање на трета страна која нуди таков вид на услуга;



Избор на превозна компанија која ги исполнува потребите на вработените,
барањата на компанијата и нуди услуга со висок квалитет при ниски парични
средства;



Ја балансира работата така што трите страни ќе бидат задоволни;



Ги анкетира вработените со цел да дознае дали ја добиваат потребната услуга
на правилен начин;
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Превзема активности за надминување и решавање на контрадикторните
прашања и сл.

Од сето ова заклучуваме дека логистичкиот оператор е лидер, неопходен за секој мал
или голем бизниз, во секоја компанија, тој представува една цврста врска помеѓу
сопственикот на работната организација, вработените и профитот.
-

Препораки за подобрување
o Компанијата Сокотаб да продолжи континуирано да располага со логистички
оператор кој успешно ќе ја следи состојбата на пазарот и воедно ќе ги следи
желбите на своите клиенти.
o Јасно да ги дефинира потребите на вработените, кои постојано ќе бидат следени
и надоградувани со помош на анкети, прашалници, интервјуа, коментари и сл.
o Добиените податоци да ги користи за прилагодување на услугата на превозните
компании според барањата на вработените.
o Да согледа дали барањата на вработените се основани, односно, дали тие
според цената која ја плаќаат за превозот добиваат соодветна услуга.
o Вработените во главно се задоволни од превозот, но по однос на нивното
незадоволство од неколку перформанси на процесот логистичкиот оператор е
тој кој треба да го пронајде соодветното решение:


Дали според цената која ја плаќа компанијата вработените
треба да се пожалат од тие перформанси?



Дали е виновна превозната компанија, во случај да добива
поголеми средства а да не нуди целосна услуга?



Дали е виновна компанијата Сокотаб која не издвојува
доволно

паричен

надоместок

за

автобуси

со

високи

перформанси.


Со одговорот на овие прашања логистичкиот оператор ќе го
пронајде изворот на недостатоците во превозот.



Елиминирање на грешките при превозот со зголемување на
паричните средства, доколку се тие проблем за превозната
компанија.
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Откривањедали оваа појава се јавува поради недоволната
запознаеност на сопственикот на превозната компанија со
услугата која ја нудат неговите вработени.

o Најголемата позитивна страна на логистичкиот оператор во Сокотаб е тоа
што на кратки периоди спроведува анкети од ваков тип и остварува постојан
контакт со вработените, тој начин на работа треба континуирано да
продолжи, но според податоците од анкетата да се дознае каде настанува
малиот пропуст во нивната комуникација и навремено да се отстрани за
остварување на подобар превоз на вработените.
Според научниците најуспешни оператори се оние кои успеваат правилно да ги оценат
перформансите, да добијат повратна информација од корисниците пред да ја добијат
услугата, во текот на услужувањето и после тоа. Врз работниот процес негативно може да
влијае несоодветната организација, непочитувањето на временските рамки и недоволната
комуникација.
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ПОГЛАВЈЕ 6

ПРИЛОЗИ
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6. Прилози
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