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Апстракт - У овом раду ће бити извршена структурална анализа производног програма предузећа „Унипромет“, кога чини 

шест производних линија. Производна линија заштитних ограда на путевима, као основна делатност предузећа 

„Унипромет“ ће бити детаљно анализирана применом АБЦ методе, уз помоћ које је могуће издвојити репрезента 

производне линије по критеријуму учешћу у оствареном обиму производње и учешћу у приходу од продаје. Такође, 

извршена је детаљна анализа животних циклуса репрезентних производа, упоредна анализа са производима конкурентних 

произвођача, а све у циљу повећања конкурентности предузећа „Унипромет“. 

Кључне речи –  производни програм; АБЦ анализа; репрезент производног програма; животни циклус производа. 

1  УВОД 

 Развијеност сваке државе је условљен и може се мерити степеном развијености производње и 
производне делатности те државе. У том смислу се засигурно може рећи да је производна индустрија основ 
успешног развоја сваке земље и у складу са тим се производња као друштвена делатност мора ставити на оно 
место на које јој по значају и припада. Такође, може се рећи да је производња вечни природни услов опстанка 
друштва и човека као појединца. „Производња је економска активност у којој произвођач (појединац, група или 
предузеће) користећи средства за рад делује на предмете из природе (сировине, полупроизводе, итд) да би 

створио производе (нове употребне вредности), а који служе задовољењу потреба произвођача или друштва.“ 7  

„Три главна стожера производње, који усмеравају и уједно валоризују успех производно-пословног система у 
целини, а нарочито производњу су: 

 Цена коштања, као резултујући израз утрошених ресурса и цена продаје као израз тржишног признања на 
укупност остварења производње, за сваки производ појединачно 

 Квалитет производа, као укупност својстава, које задовољавају очекивања корисника, чиме се оправдава 
само постојање ППС-а. 

 Време, као ненадокнадиви, необновљиви ресурс, који се конкретизује кроз рокове испоруке производа и 

бројних пропуста, које превентивним деловањем треба предупредити.“ 3 

Према 9 основни принципи на којима се заснива модерно управљање производњом су: 

 Нетрошковни принцип 

 Принцип елиминисања свих облика расипања, 

 Принцип дефинисања циља производног процеса, 

 Принцип дефинисања губитака у свим деливима процеса, 

 Принцип потпуног елиминисања растура. 
 

Највећи број пословних система на тржишту има организациону структуру која одговара једном од следећа 
два  базична модела организационих структура: функционални и дивизиони. Самим тим претходно наведено 

важи и за производна предузећа, а Булат 1 дефинише два модела прилагођена искључиво производним 
предузећима, и то: холонски и фрактални. 

На основу дефинисане мисије и циљева се пројектује производни програм, као релативно трајно опредељење 
предузећа на одређене производе, чиме се тежи остваривању економских резултата као услова за опстанк и 
развој предузећа. Сви расположиви ресурси предузећа се усмеравају ка дефинисаном производном програму, 
што је и један од главних разлога што се производни програм не може ни брзо ни лако мењати. Међутим, треба 
истаћи да производни програм има динамични карактер, јер је подложан одређеним променама током времена 
услед утицају који долазе како из окружења тако и услед промена у оквиру предузећа. Такође, битно је истаћи да 
производи који чине производни програм немају исту улогу у учешћу у остваривању циљева. Једна од 
карактеристика производног програма јесте његова структура о којој се мора водити рачуна, при чему можемо 
издвојити четири димензије: ширину, дужину, дубину и конзистентност, а промене производног програма је 
могуће вршити променом сваке од наведених димензија. 
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„У процесу пројектовања производног програма треба разликовати три међусобно повезана нивоа: 

 предвиђање будућих збивања релевантних за програмску орјентацију са детерминисањем кључних 
елемената ка којима треба усмеравати делатност пословног система, 

 планирање производног програма на основу елемената предвиђања са циљем да се конкретизују 
одговарајући елементи у времену и простору, 

 краткорочно планирање производног програма у складу са поставкама дугорочног плана и реално 

сагледаних могућности у циљу дефинисања непосредног производног програма, као подлоге за акцију.“ 8 
 

Доношење одлука о програмској орјентацији предузећа може се реализовати на нивоу производа, линије 
производа и комплетног програмског програма. Одлуке на нивоу појединачног производа у оквиру производног 
програма односе се на следеће могућности: задржати производ у производном програму, модификовати 
производ, додати или напустити производ. Одлуке на нивоу линије производа односе се на продужење или 
сужавање постојећег производног програма. Одлуке на нивоу производног програма односе се на преорјентацију 
пословања, односно замену постојећег производног програма потпуно новим производним програмом или 

постојећем додати нови производни програм. 4 

Булат 2 дефинише концепт Комплексе оптимизације пословно-производног система у интеракцији са 
околоном (КОПСИО), у коме је производ генератор свих пословних и производних промена. Шематски приказ 
модела КОПСИО ће бити приказан на следећој слици: 

 

Слика 1.  Модел КОПСИО 2 

При чему је: 

 П- маркетинг, планирање са развојем, 

 К- пројектовање и конструкција, 

 Т- технолошка припрема, 

 О- непосредно обезбеђење свих услова за редовну производњу, 

 Р- реализација производње и  

 Е- експлоатација производа са сервисирањем. 
„Суштина блок-шематске интерпретације КОПСИО је у обезбеђивању интеракције свих учесника у настанку, 

изради и коришћењу производа и континуалног оплемењивања пројектованих решења помоћу снопа повратних 

информација“.2 

Даљим развојом концепта КОПСИО, Булат 2 креира Нову парадигму менаџмента производа. Нова 
парадигма менаџмента производа је представљена следећом сликом. 

 

Слика 2. Идејни концепт Нове парадигме манаџмента производа 2 

У функционисању приказане Нове парадигме менаџмента производа кључни су следећи моменти: 

 групе-тимови директно међусобно комуницирају у свакој прилици када се за то по природи материје 
укаже потреба 

 стручно компетентни чланови, појединци, из група, непосредно учествују у раду других група ради 
налажења бољих решења 



 координатори група-тимова су чланови тих група по принципу први међу једнакима 

 у условима изразито сложених производа могуће је успоставити координатора на вишим нивоима. 2 

2   КОРИШЋЕНА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА АНАЛИЗУ ПРОИЗВОДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УНИПРОМЕТ“ 

У раду ће бити анализирани остварени производни резултати у 2016. години као најуспешнија година у 
периоду од 2012-2016. године, а уједно и најуспешнија година пословања предузећа „Унипромет“ од њеног 
оснивања. За идентификовање репрезента производне линије заштитних ограда на путевима (производ који по 
одређеном критеријуму даје најбоље резултате), и то по два критеријума (критеријум учешћа у оствареном 
обиму производње и критеријум учешћа приходима од продаје) користиће се Парето или АБЦ анализа. Парето 
метода или принцип је име добила по Вилфреду Парету, италијанском економисти и социологу, познатог по 
примени математичких метода у  оквиру економске анализе. Он је проучавајући економску ситуацију у Италији 
утврдио да 80% земљишта поседује 20% популације. Ова метода је развијена као дијаграмска метода за 
груписање узрока проблема према њиховом релативном значају. Квалитетан и једноставан начин за 
диференцијацију најважнијих проблема од осталих јесте примена АБЦ методе. Најшире посматрано, овај 
принцип каже да 80% последица или ефеката зависи од 20% узрока или улаза. На пример, то значи да 80% 
продаје предузећа остварује свега 20% особља које раде на пословима продаје, да 80% прохода доноси 20 % 
производа, да 80% тржишта контролише 20% најјачих предузећа, итд. Наравно, не треба се стриктно приджавати 

бројева „80“ и „20“, али је чињеница да често мање-више овакав однос указује на стварно стање. 5 

„У највећем броју реалних случајева кумулативна линија упућује на раздвајање три карактеристична 
подручја (отуда и други назив за методу-АБЦ метода): 

 Подручје А: Подручје највећег прираштаја посматраних величина; то је најчешће подручје које заузима 
врло мали број елемената из укупне структуре. 

 Подручје Б: Подручје значајног прираштаја посматраних величина. То је најчешће подручје које заузима 
мањи број елемената из укупне структуре. 

 Подручје Ц: Подручје малог (недовољног значајног) прираста посматраних величина. Најчешће је то 

подручје које заузима највећи број елемената у структури производа.“ 6 
 

Свим производима из групе А ће бити представљен животни циклус у разматраном периоду, а посебан 
нагласак се ставља на репрезенте производног програма, њихове најзначајније карактеристике, начин 
производње, њихову конкуренцију, фазе у животном циклусу. Такође, табеларно и графички су приказани 
производи у периоду од 2012-2016 узимајући у обзир њихову заступљњност у укупном обиму производње и 
укупним приходима предузећа „Унипромет“. 

3  АНАЛИЗА ПРОИЗВОДНОГ ПРОГРАМА ПРЕДУЗЕЋА „УНИПРОМЕТ“ 

Према критеријуму учешћа у оствареном обиму производње, а користећи АБЦ анализу, долазимо до 
закључка да је репрезент производне линије заштитних ограда на путу производ Спојница подесива РАЛ ТЗН са 
14,328% у укупном обиму производње. Према овом критеријум, групу А чини дванаест производа са 80,584% у 
укупном обиму производње, групу Б чини једанаест производа са 14,614% у укупном обиму производње, а групу 
Ц чини шездесет и девет производа са 4,806% у укупном обиму производње. У следећој табели ће бити 
приказана структура АБЦ анализе према критеријуму учешћа у оствареном обиму производње. 

ТАБЕЛА 1- СТРУКТУРА АБЦ АНАЛИЗЕ ПРЕМА КРИТЕРИЈУМУ УЧЕШЋА У ОСТВАРЕНОМ ОБИМУ ПРОИЗВОДЊЕ 

Група производа Број производа (%) 
Учешће у укупном обиму 

производње (%) 
Кумулатив (%) 

А 13,044 80,584 80,584 

Б 11.956 14,614 95,198 

Ц 75 4,806 100 
 

 

Слика 3. Парето дијаграм добијен подацима из АБЦ анализе, а по критеријуму учешћа у оствареном обиму производње - група А 
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Према критеријуму учешћа у оствареним приходима од продаје, а користећи АБЦ анализу, долазимо до 
закључка да је репрезент производне линије заштитних ограда на путу производ Штитник Б Л4300 РАЛ ТЗН са 
22,431% у укупном оствареном приходу. Према овом критеријуму, групу А чини дванаест производа са учешћем 
од 79,726% у укупном оствареном приходу, групу Б чини петнаест производа са учешћем од 15,41% у укупном 
оствареном приходу, а групу Ц чини шездесет и пет производа са учешћем од 4,864% у укупном оствареном 
приходу. 

ТАБЕЛА 2. СТРУКТУРА АБЦ АНАЛИЗЕ ПРЕМА КРИТЕРИЈУМУ УЧЕШЋА У ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА ОД  ПРОДАЈЕ 

Група производа Број производа (%) Учешће у укупном приходу (%) Кумулатив (%) 

А 13,043 79.726 79.726 

Б 16,304 15,41 94,136 

Ц 70.652 4,864 100 
 

На следећој слици ће бити приказан Парето дијаграм добијен подацима из АБЦ, а по критеријуму учешћа у 
оствареним приходима од продаје, и то за групу А. 

 

Слика 4. Парето дијаграм добијен подацима из АБЦ анализе, а по критеријуму учешћа у оствареним приходима од продаје-група А 

У наредном делу овог рада ће бити објашњене основне карактеристике репрезента производног програма, по 
оба критеријума, анализирана њихова конкуренција и графички представљене фазе у животном циклусу ових 
производа. 

„Штитник Б Л4300 РАЛ ТЗН“ је основни производ компаније Унипромет. Користи се у свим типовима 
ограда за путеве. Системи ограда у којима је прописан штитник тип Б су Србија, Немачка, Пољска, Хрватска. 
Дужина овог елеменат износи 4300mm, тежина овог елемента је око 47kg и производи се од топло ваљаног лима 
дебљине 3mm. Челик од кога се производе штитници је квалитета С235. Дневна производња штитника Б износи 
око 1600 комада. Елемент се производи на аутоматској линији дужине око 25 метара. На почетку линије за 
производњу штитника се постави котур челика тежине око 15 тона па се затим исеца, буши, профилише, 
редуцира и слаже. На крају линије излази завршен штитник и то је полупроизвод, такозвани производ ,,у црном” 
(непоцинкован). Из Погона 1 где је произведен штитник се цинкује у Унипрометовој цинкари а затим бива 
складиштен у магацину готових производа. Начин паковања у магацину готових производа је 25 комада 
штитника у једном паковању тј. гомили. Штитник, као и остали елементи који се користе у системима за 
задржавање возила на путевима, се топло цинкује по стандард за цинковање ЕН ИСО 1461. Дебљина наноса 
цинка је између 55 И 70 микрона, што је довољно да спречи корозију у наредних најмање 25 година. За потребе 
тржишта скандинавских земаља нанос цинка је дебљи због временских прилика у тим земљама. 

 

Слика 5. Фазе у оквиру животног циклуса производа  Штитник Б Л4300 РАЛ ТЗН 

У периоду од 2012-2013 бележи се пад прихода као последица мањег обима производње овог производа. 
Предузеће је  пре наведеног периода створио велики лагер који се користио и почетком наведеног периода. Од 
2013-2016 се бележи сталан раст прихода из више разлога, као што су: повећање обима производње и продаје 
овог производа (као последица све већег улагања Републике Србије у путну инфраструктуру и дуплирање извоза 
предузећа), стриктно вођење политике више добављача и сваљивање терета промене цене сировина на купца. Да 
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би се задржао и повећао приход овог производа, неопходно је задржати овај ниво продаје на тржиштима Србије, 
Немачке и Хрватске и  увећати на тржиштима на којима се користи овај штитник, као што су: Босна и 
Херцеговина, Црна Гора, Пољска 

Као конкуренти компаније „Унипромет“ када је у питању производ „ Штитник Б Л4300 РАЛ тзн“ су 
анализиране следеће компаније: „Volkmann & Rossbach GmbH & Co. KG“, „SGGT Straßenausstattungen GmbH“, 
„Saferoad RRS GmbH“, „ALKA SANAYI INSAAT ve TICARET A. S“., „Stalprodukt S.A.“ и „Унипромет“.  А као 
критеријуми за анализу су коришћени квалитет, цена, доступност и маркетиншке активности. Анализа је 
представљена на  Слици 5. 

 

Слика 6.  Графички приказ упоредне производа Штитник Б Л4300 РАЛ ТЗН са производима конкурентских предузећа  

„Спојница подесива РАЛ ТЗН“ је основни производ компаније „Унипромет“. Намена спојнице је да буде 
везивни елемент између стуба и одстојника у системима у којима се користе одстојници (једнострана дистантна 
ограда са стубовима на два метра и једнострана дистантна ограда на мосту/објекту). Раније су се ови системи 
више користили него данас тако да постоји огромно одржавање ограда са овим елементоом, нарочито у 
Немачкој. Спојница се повезује са стубом и одстојником помоћу 3 шрафа М16х27 класе 4.6. Стандард по којем 
се споница производи је немачки стандард РАЛ што је и наглашено у називу елемента. Компанија Унипромет је 
чланица немачког удружења РАЛ. Тежина топлоцинкованог елемента износи 1,25 kg. Производи се од челика 
дебљине 4mm и квалитета С235. Производња овог елемента је такође аутоматизована тј. производи се на једној 
линији. Време потребно за производњу 1 спојнице је 12 секунди. Начин означавања овог елемента и цинковања 
је идентичан штитнику Б. У једној палети стаје комада. 

 

Слика 7.  Фазе у оквиру животног циклуса производа Спојница подесива РАЛ ТЗН   

Са графикона примећујемо раст обима производње у периоду од 2012-2015, што се поклапа са повећањем 
капацитета производње и раста целокупног предузећа. У овом периоду започето је улагање Републике Србије у 
изградњу нових и одржавање старих путева, а самим тим и опреме за путеве, што је директно утицало на 
потражњу производа, а поготово оваквог производа који се користи у системима који се често уграђују. У истом 
периоду дуплиран је извоз и Немачку, где се ова спојница користи. То је, такође битан фактор великог повећања 
обима производње и продаје. 

Почетком 2015. године испитани су нови системи, који задовољавају све критеријуме као системи у којима се 
користи ова спојница, али су лакши а самим тим и јефтинији. Стога се десио пад у  обиму потражње, а 
последично и обима продаје и производње овог елемента. Процена је да неће даље падати обим производње, јер 
постоји велика мрежа одржавања путева у Србији и Европи, а пре свега у Немачкој, где ће се ова спојница 
користити уместо постојеће исте такве спојнице. Да би се производња овог производа увећала у будућем 
периоду, предузеће Унипромет би морало да спроведе низ активности са циљем освајања већег удела у 
постојећем и освајања нових тржишта где се користе системи у чији састав улази ова спојница. Као конкуренти 
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компаније „Унипромет“ када је у питању производ „Спојница подесива РАЛ тзн“ су анализиране следеће 
компаније: „Volkmann & Rossbach GmbH & Co. KG“, „SGGT Straßenausstattungen GmbH“, „Saferoad RRS GmbH“, 
„ALKA SANAYI INSAAT ve TICARET A. S.“, „Pass + Co. Barrier Systems GmbH“, „Унипромет“. Као 
критеријуми су коришћени квалитет, цена, доступност и маркетиншке активности.  

 

Слика 8. Графички приказ упоредне оцене производа Спојница подесива РАЛ ТЗН  са производима конкурентских предузећа   

4  ЗАКЉУЧАК 

 Да би производно-пословни систем функционисао у складу са постављеним циљевима и обезбедио 
дугорачан раст и развој, предузеће се мора посматрати као целина, у оквиру које сваки део доприноси остварењу 
циљева. Тако да поред производног, треба узети у обзир и друге традиционално издвојене секторе, као што су 
финансије, маркетинг, набавка, комерцијала, истраживање и развој, итд. Посебно је важно истаћи њихову 
међусобну повезаност и  зависност у свакодневном функционисању, при чему само као целина и заједничким 
напорима могу да остваре мисију i циљеве предузећа. На сличан начин треба посматрати и анализирати и 
резултате овог рада и анализе, а уопштено и сваке друге анализе, у смислу да добијени резултати треба да 
послуже свим функцијама у оквиру једне организације као један од показатеља помоћу којих ће менаџери 
односних одељења доносити одлуке. Значај резултата овог рада за производњу је јасна, прецизним и детаљним 
указивањем на најзначајније производе ка којима треба усмерити активности и ресурсе. Набавка и комерцијала 
су сигурно сектори без којих се не би могла обављати производња на жељени начин, сектор истраживања и 
развоја у тренутним условима на тржишту постаје све важнији, а финансијска функција је нервни систем сваке 
организације без обзира на њену делатност. 

Што се тиче конкретних резултата, као репрезенти производне линије заштитних ограда за путеве су 
СПОЈНИЦА ПОДЕСИВА РАЛ ТЗН, по критеријуму учешћа у оствареном обиму производње, и ШТИТНИК Б 
Л4300 РАЛ ТЗН по критеријуму учешћа у приходу од продаје , при чему су оба производа детаљно објашњени и 
анализирани. Такође указано је на значај и потенцијал свих производа из групе А према АБЦ анализи. У циљу 
повећања конкурентности предузећа „Унипромет“ подаци добијени АБЦ анализом указују на репрезенте 
производне линије по коришћеним критеријумима и на најважније производе (група А) производне линије 
заштитних ограда на путевима, што пружа јасне смернице за даље усавршавање технологије везано за поменуте 
производе и предузећа уопште.  
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