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Апстракт— У данашњем свету, дефинисаном брзином промена потрага за решењима постала је веома сложена. 
Тржишни системи постали су све повезанији, технологија је знатно узнапредовала и борба на тржишту постаје све већа и 
динамичнија.У таквом окружењу, менаџмент производа и услуга више није могуће дефинисати као интерни процес. 

Са друге стране потрошачи више нису само пасивни корисници, они све чешће активно учествују и у креирању 
производа. Потрошачи су информисани, повезани, умрежени и оснажени захваљујући расту интернет базе података разним 
претраживачима, све популарнијим друштвеним мрежама и осталој технологији новог доба. Научени су да користе нове 
алате како би се чуло њихово мишљење, њихове идеје и на тај начин укључују себе у процес креирања вредности. 

 
 
Кључне речи – Производни програм, свот анализа, репрезент производног програма 

1 УВОД  
 

 У овом раду биће обрађена анализа дела производног програма предузећа „Златиборац“ за производњу 
и промет сувомеснатих производа на Мачкату. Подаци који су предмет анализе тичу се оствареног обима 
производње и укупног прихода за последње три године односно анализираће се остварен обим производње и 
остварени приходи за 2015., 2016. и 2017. годину. Од оснивања 1992. године па до данас, компанија 
„Златиборац“ инсистира на производима врхунског квалитета. Производни капацитет налази се на истом месту 
где је почела традиција. „Златиборац“ своју производњу увећава само у оној мери која неће нарушити 
оригиналан и препознатљив укус и квалитет сушеног и димљеног меса. Данас производни погон заузима више 
од 30.000 м2. Квалитет производа довели су „Златиборац“ у престужну, али и одговорну позицију лидера на 
домаћем тржишту дуготрајних сувомеснатих производа. 

Компанија позитивно реагује на нове промене, и радо ангажује клијенте у стварању нове вредности, како 
би предузеће одговорило на константне промене у околини, стварајући флексибилне пословне системе који ће 
омогућити да корисницима понуде квалитет, разноврсност, новитет и функционалност својих производа. Из тих 
разлога, неопходно је да предузећа управљају развојем производа кроз пројекте, као и да тим пројектима 
приступе на иновативан начин. 
 У оквиру овог рада биће извршена детаљна анализа производног програма предузећа „Златиборац“, као 
и избор репрезенaта производног програма на основу АБЦ Парето анализе. 

 

2 ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНИ  ПРОГРАМА 

 
 Производни програм једне компаније чини скуп свих производа или сет услуга које су предмет 
пословања. 
 Производни програм је сет свих производа који се нуде на продају од стране једне компаније. 
Димензије асортимана производа или услуга су: 
 Ширина асортимана се односи на заступљеност различитих група производа у понуђеном асортиману 
компаније. 
 Дужина асортимана означава стање залиха појединих производа, односно колико истих комада артикла 
продавница има на лагеру. Дужина асортимана је битна јер компанија не би требала да остане без производа. 
 Густина асортимана обухвата заступљеност различитих артикала унутар одређене робне групе. 
 Дубина асортимана означава заступљеност различитих марки, модела, величина, боја, дезена истог или 
сличног производа. 
 Конзистентност асортимана је усклађеност понуђеног асортимана са стварним потребама купаца у 
времену и простору. 



 
 Наведене четири димензије микса производа омогућавају компанији да на четири начина прошири 
своје пословање. Компанија може додати нове линије производа и на тај начин проширити свој микс производа, 
а такође може продужити сваку линију производа. 
 

2.1 Анализа линије производа 
 

 Када нуде линију производа, компаније углавном развијају основну платформу и модуле који се могу 
додати с циљем испуњавања различитих захтева купаца. 

Менаџери линије производа морају знати колика је продаја и профит за сваки артикал у њиховој линији 
да би могли да одреде које артикле да граде, које да одржавају, које га експлоатишу, а које да елиминишу. 
Такође, они морају разумети тржишни профит сваке линије производа.  
 Важно је напоменути да пословни портфолио производа сваке компаније обухвата производе с 
различитим маржама. 
 

2.2 Дужина линије производа 
 

 На дужину линије производа утичу циљеви саме компаније. Компаније које желе високо тржишно 
учешће и тржишни раст, углавном ће имати дуже линије производа. 
 Линије производа имају тенденцију продужавања током времена. Вишак производних капацитета 
притиска менаџера линије производа да развија нове артикле. 

Компанија продужава своју линију производа на два начина:   
1. продужавањем (протезањем) линије и 
2. попуњавањем линије.  

2.3 Цена 
 

Концепт менаџмента предузећа може бити дефинисан тако да је један менаџер задужен за већи број 
производа или за целокупан асортиман. Менаџер треба да иницира и реализује управљачке одлуке које би 
допринеле побољшању резултата пословања. Одлуке се односе на:  

• Проширивање или сужавање асортимана, 
• Решавање дилеме „производити или куповати“, 
• Стратегије покривања тржишта, 
• Ценовни микс производног асортимана и сл.  

2.4 Пaковање, етикетирање и гаранција производа 
 

Паковање производа је значајно, не само са аспекта заштите и транспорта производа, већ и због тога 
што се преко паковања обезбеђује естетска компонента атрактивност производа.  

Паковање мора да удовољи и другим захтевима, као што су питања везана за транспорт, складиштење, 
манипулацију, тј. руковање, чување и томе слично. Гаранције које се често дају на самом паковању, такође могу 
бити важан део стратегије производа. 

За паковање и етикетирање производа, од кључног значаја је да: 
• буде лако уочљиво и препознатљиво, 
• буде информативно (да обезбеди брзо и јасно уочавање садржине паковања), 
• буди емоционалне потребе,  
• обезбеди заштиту производа, транспорт, манипулисање и чување до момента  употребе. 

 

3 ИЗБОР РЕПРЕЗЕНТА ПРОИЗВОДНА ПРОГРАМА 
 

У оквиру АБЦ анализе производног програма предузећа „Златиборац“ биће разматрана 2016. година, 
као најуспешнија година пословања у периоду 2015. - 2017. године, које су појединачно приказане у табелама 
3.,4. и 5.. на основу чега се може закључити да је предузеће највећи приход од продаје остварило у 2016. години 
од 1 643 522 934 динара,  што је приказано у табели 4. 

Изабрали смо последњу годину за приказивање оставреног обима производње. 
 

Табела 2.Остварени обим производње и укупан приход предузећа „Златиборац“ за 2017. годину, (Извор: 
Интерна документација предузећа „Златиборац“) 



 
ТРАЈНИ ПРОИЗВОДИ Годишњи обим 

производње 
Јединична цена 

продаје 
Укупан годишњи 

приход Редни број Назив производа 
1. Златиборац сендвич салама 10700 1100 11770000 
2. Пилећа чајна кобасица 13850 600 8310000 
3. Пилећа деликатес салама 1895 870 1648650 
4. Краљевска салама 11320 1099 12440680 
5. Будимска кобасица 42897 890 38178330 
6. Говеђа љута кобасица 26480 1200 31776000 
7. Говеђа салама 90740 1120 101628800 
8. Домаћа салама 71125 890 63301250 
9. Кулен 48601 1325 64396325 

10. Сремска кобасица 26475 1100 29122500 
11. Његушка кобасица 54680 2230 121936400 
12. Пикант кобасица 78450 1080 84726000 
13. Суџук 92450 2120 195994000 
14. Говеђа чајна кобасица 75560 2120 160187200 
15. Чајна кобасица 41520 980 40689600 
16. Танка сланина 12056 1200 14467200 
17. Свињска печеница 78456 1800 141220800 
18. Свињски суви врат 96380 1740 167701200 
19. Свињска пршута 97890 1900 185991000 
20. Говеђи рамстек 12043 2890 34804270 
21. Говеђа пршута 12180 2900 35322000 
22. Домаћи чварци 14956 750 11217000 
23. Дуван чварци 11183 560 6262480 
24. Домаћа свињска маст 2290 880 2015200 
25. 1885 Говеђа пршута 9800 356 3488800 
26. 1885 Хот чили салама 7960 460 3661600 
27. 1885 Лорд салама 7495 380 2848100 
28. 1885 Суви свињски бут 78520 410 32193200 
29. 1885 Свињска печеница 96690 460 44477400 
30. 1885 Деликатес салама 52390 490 25671100 

Укупно:  1277032  1677447085 
 
 

4 ИЗБОР РЕПРЕЗЕНТА ПРОИЗВОДНОГ ПРОГРАМА НА ОСНОВУ КРИТЕРИЈУМА УЧЕШЋА У ОСТВАРЕНОМ ОБИМУ 
ПРОИЗВОДЊЕ 

На основу извршене АБЦ анализе, према критеријуму учешћа у оствареном обиму производње долази 
се до закључка да репрезент производног програма представља производ Свињска пршута које чини 7,67 % у 
укупном обиму производње.  

У табели  6. може се видети да групу А чини  13 производа, који заузимају укупно 79,25% у укупном 
обиму производње. Групу Б чини 8 производа. Групу Ц чини 9 производа. 

АБЦ анализа производноог програма предузећа „Златиборац“ на основу критеријума релативног обима 
производње графички је приказана Перето дијаграмом на следећој слици. 
Слика 2. Парето дијаграм производног програма предузећа "Златиборац" на основу критеријума учешћа у 
оствареном обиму производње 

 



 
 

5 КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОИЗВОДА РЕПРЕЗЕНТА ПРОИЗВОДНОГ ПРОГРАМА ПРЕМА КРИТЕРИЈУМУ УЧЕШЋА У 
ОСТВАРЕНОМ ОБИМУ ПРОИЗВОДЊЕ 

 
На основу извршене АБЦ анализе, према критеријуму учешћа у оствареном обиму производње долази 

се до закључка да репрезент производног програма представља производ Свињска пршута које чини 7,67% у 
укупном обиму производње. Један је од производа по којима је предузеће „Златиборац“ препознатљиво на 
тржишту и истовремено је производ са најдужом традицијом у производном асортиману. 

Пршута се производи од квалитетних целих мишића најбоље свињетине по рецептури старој 120 
година. 

 Пронашао је широку примену у домаћинствима, ресторанима и другим објектима за припрему хране. 
Јединична цена продаје за овај производ у периоду од 2015. до 2017. износила је редом за године 2015. 1750 
динара, за 2016.1900 динара, за 2017.1900 динара. 

6 ФАЗЕ ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ПРОИЗВОДА 
Посматрани су производу по учешћу производње производа у укупној производњи а репрезентативни 

производи подељени су у три групе: А, Б и Ц. На основу података, производи из групе А, односно 13 производа 
који се највише производе учествују у укупној производњи са 79,25%. Неки од производа су: Свињска пршута, 
1885 Свињска печеница, Свињски суви врат, Суџук, Говеђа салама и др. Групи Б припада 8 производа и у 
укупној производњи учествују са 14,92%. У овој категорији се налазе: Будимска кобасица, Чајна кобасица, 
Говеђа љута кобасица... У Ц категорији се налазе производи који од посматраних најмање учествују у укупној 
производњи и то њих 9 са 5,84% а неки од производа су: Говеђи рамстек, Краљевска салама, Дуван чварци... 

 
У наредном делу биће приказана једна од  фаза животног циклуса најзначајнијих производа као и предлози 

за њихово даље третирање. 
Слика 3. Животни циклус производа Свињска печеница 
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Животни циклус производа Свињска печеница прати фаза раста током целoг периода 2015. – 2017. 
године, а најизраженија је у периоду ид 2015. – 2016. године. 



 Да би производ наставио фазу раста у наредном периоду треба континуирано радити на проналажењу 
нових тржишта и задржавању постојећих купаца. 

 
Слика 4. Животни циклус производа Свињски суви врат 
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Животни циклус производа Свињски суви врат  2015. године се нашао у фази увођења, прошао кроз 
фазу раста од 2015. – 2016. године, после чега се у 2017. налази у фази опадања. 

 

7 ЗАКЉУЧАК 
 
Након извршене АБЦ анализе према критеријуму учешћа у апсолутном обиму производње долази се до 

закључка да репрезент прозводног програма на основу поменутог критеријума представља производ Суџук, са 
укупним уделом у оствареном приходу за посматрани период од 11,68%. Животни циклус производа Суџук 
2015. године се нашао у фази увођења, прошао кроз фазу раста од 2015. – 2016. године, после чега се у 2017. 
налази у фази опадања. 

 
Анализирани су и животни циклуси осталих водећих производа по оба критеријума и углавном се 

бележи благи пад у 2017.године и дати су предлози за поновно враћање у фазу раста.  
 

Значај АБЦ анализе је у томе што предузеће може видети који су то производи најисплативији и који се 
највише троше. Циљ ове анализе је боља контрола, у овом случају удела производа у укупној производњи и 
укупним приходима. Уз пажљиву анализу животног циклуса неког производа може се уочити који то производ 
доживљава раст и има потенцијал да пређе у другу категорију па да му се сходно томе посвети више пажње. 
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