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Апстракт - У студијско истраживачком раду биће речи о тржишној позицији предузећа „Југопласт“ Гуча применом метода 
маркетинг микса и SWOT анализе посредством АБЦ анализе на основу које се одређује конкурентност предузећа, односно 
позиција у односу на конкуренте, која се одређује уз помоћ већ наведених метода. Поред тога, биће презентована детаљнија 
сегментација тржишта, до које ће се доћи уз помоћ упитника, при чему ће се користити алат google упитник. Крајњи циљ 
упитника, јесте да се истраже жеље потрошача, а самим тим да се на тај начин оствари боља тржишна позиција. 
 

Кључне речи - тржиште; маркетинг; сегментација; конкурентност; позиционирање. 

 

1. УВОД 

Да би једно предузеће било конкурентно неопходно је константно ослушкивање потреба крајњих 
корисника. То ослушкивање потреба крајњих потрошача постиже се анализом тржишта и применом разних метода 
и алата, како би се спознале жеље купаца и према тим жељама створио производ, односно пружила услуга. Резултат 
истраживања тржишта за предузеће представља начин на који ће остварити бољу позицију у односу на конкуренте. 
Имајући у виду да је тржиште место где се сучељавају понуда и тражња предузеће истраживањем треба да добије 
одговоре на следећа питања: 

 Које су то потребе крајњих потрошача? 
 Која је циљна група купаца, односно ко су купци производа и/или услуга? 
 Где се налази пословни систем у односу на конкуренте? 
 Шта урадити како би се побољшала тржишна позиција предузећа? 

 
Конкурентност предузећа утврђена је АБЦ анализом производног програма. У овом раду биће приказана табела са 
крајњим резултатима АБЦ анализе, на основу које ће бити примењене две маркетинг методе маркетинг микс, где ће 
се уочити каквим производима, ценама, дистрибуцијом и личном промоцијом располаже предузеће „Југопласт“ 
Гуча, а друга метода је SWOT анализа, која помаже да се уклоне слабости и избегну претње по предузеће, а да се 
унутар пословног система предузеће додатно ојача и искористе максималне шансе које се указују пословном 
систему. На крају ће бити презентован упитник, на основу кога ће се одредити сегментација тржишта, односно 
утврдити потребе крајњих корисника и унапредити пословање предузећа „Југопласт“ Гуча. 
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2. КОНКУРЕНТИ РЕПРЕЗЕНТА ПРОИЗВОДНОГ ПРОГРАМА 

У следећој табели биће приказани називи конкурената предузећа „Југопласт“ Гуча са датим оценама на 
основу четири критеријума као што су квалитет, цена, доступност и маркетиншке активности. 

Табела 1. Оцена конкуренције производа репрезента производног програма  предузећа „Југопласт“ 
Назив фирме Квалитет Цена Доступност Маркетиншке 

активности 

Нип - Спасић 4 3 4 3 

„Доминијум“ – д.о.о 5 4 3 4 

„Stil – lux“– д.о.о 2 3 2 4 

„Алу – декор“ 4 2 4 3 

„Југопласт“-Гуча 4 4 3 4 

 

У табели 1. наведена су четири предузећа која су конкуренти предузећу „Југопласт“ Гуча. Највећи 
конкуренти овог предузећа су предузеће „Нип – Спасић“ са високом оценом квалитета производа репрезента 
производног програма предузећа „Југопласт“, ценом која није прихватљива за све кориснике, као ни маркетиншке 
активности, док је производ доступан на свим продајним местима. 

Предузеће „Доминијум“ има највишу оцену што се тиче квалитета и ово предузеће је највећи конкурент 
предузећа „Југопласт“ када је у питању квалитет производа, такође цена је прихватљива за скоро све кориснике, 
производ поседује добар маркетинг па купци могу бити скоро увек информисани о детаљима производа. 

Када је у питању предузеће „Stil - lux“може се видети да ово предузеће представља најмању конкуренцију 
производу репрезенту прозводног програма предузећа „Југопласт“. Прозводи имају ниску цену квалитета и 
доступности. 

Предузеће „Алу – декор “ може се видети да поседује високу оцену што се тиче производа као и 
доступности, али када је цена у питању она може се рећи да је висока, док су маркетиншке активности средње 
оцењене и на њима треба још  мало порадити. 

У даљем разматрању биће обухваћене маркетинг методе, којима је предходила АБЦ анализа, при чему ће 
се утврдити позиција предузећа у односу на конкуренте. 
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3. АНАЛИЗА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ПРИМЕНОМ МАРКЕТИНГ МЕТОДА 

Да би предузеће предупредило своје пословање оно за то користи најбоље маркетинг стратегије, у овом 
раду то ће бити маркетинг микс и SWOT анализа.  Маркетинг микс предузећа „Југопласт“  изгледа на следећи 
начин: 

Производ - Из предходне табеле се може уочити остварени квалитет производа оцењен са бројем четири, 
што говори о томе да предузеће „Југопласт“ поседује конкуретне производе, који одговарају по свом саставу 
потрошачима. 

Цена - Оно што се види из горе наведене табеле је да цене производа „Југопласт“ предузећа поседују 
завидно конуренску предност, те слободно може се закључити усклађеност цене и квалитета примењено у 
предузећу Југопласт и да су ова два елемента добро искомбинована. 

Дистрибуција - Доступност производа се у предузећу Југопласт, према предходно утврђеној табели на 
основу АБЦ анализе у поређењу са конкурентима налази на средини, што и није лоше за конкуретност. 

Промоција - Када су маркетинг активности у питању по АБЦ анализи предузеће „Југопласт“ би морало 
мало боље у том пољу да се заинтересује, јер маркетинг није трошак, већ продаје производ, па самим тим и доноси 
веће приходе. 

Поред маркетинг микса у раду је коришћена и SWOT анализа за утврђивање конкурентности, која ће бити 
презентована у наредној табели 2. 

Табела 2 . SWOT анализа предузећа „Југопласт“ 

Снаге Слабости 

Висок квалитет производа, 
Ефикасан и ефективан рад без грешака, 
Поседовање признатих међународних 
сертификата, 
Доступност производа. 

Недостатак промоције производа, 
Улагање у развој запослених, 
Проширење простора за нове производе. 

Могућности Претње 

Уочавање тржишне нише за повећање потражње 
производа из постојећег асортимана, 
Отварање ка неким новим тржиштима, 
Увођење друштвене корпоративне одговорности 
ради изградње имиџа предузећа. 

Турбуленције на тржишту, 
Константне промене валуте, 
Увођење нових законских регулатива, 
Повећање пореза, смањена потражња за једну 
групу производа. 

 
 Будући да су у табели истакнуте снаге, слабости, шансе и претње, у даљем тексту биће одређена 

сегментација и позицијапредузећа „Југопласт“ Гуча. 
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4. КАРАКТЕРИСТИКЕ СЕГМЕНТАЦИЈЕ ТРЖИШТА ПРЕДУЗЕЋА „ЈУГОПЛАСТ“ ГУЧА 

Главна тематика сегментације тржишта предузећа биће одређивање сегмента пословања предузећа на 
основу гугл упитника, као и позиционирање предузећа на основу табеле 1.  где је одређена оцена конкурентности 
производа посредством АБЦ анализе. У даљем тексту биће приказана слика 1. резултати гугл упитника, односно 
анкете. 

 

Слика 1. Резултати анкетираних испитаника 

Анкетирањем испитаника јасно се могу уочити захтеви крајњих корисника: цена заузима прво место где се 
19 испитаника одлучило за цену као главни фактор при куповини производа, будући да квалитет не одступа много 
код испитаника, од којих се 17 изјаснило да им је битан квалитет приликом куповине,  може се закључити да је за 
купце јако важна усклађеност цене и квалитета производа. Седам испитаника се изјаснило да им треба обезбеђен 
превоз за производе, и  свега 3 испитаника да им је битан дизајн самог производа. У анкети је обухваћено 20 
испитаника. У даљем тексту о позиционирању производа на основу АБЦ анализе. 

 

Слика 2 . Позиционитање предузећа „Југопласт“ у односу на конкуренте 
 

Са слике се јасно види да предузеће „Југопласт“ није тржишни лидер, али се налази одмах за њим по 
конкурентности, што ни мало није занемарљива тржишна позиција. 
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5. ЗАКЉУЧАК 

На основу свега истакнутог у раду, може се закључити да је производња најбитнија функција једног 
предузећа,  јер од ње зависе све друге активности тог предузећа. 

Без обзира на врсту производње, свако предузеће се мора фокусирати на квалитет својих производа и 
задовољство потреба потрошача јер то представља дугорочну стратегију сваког предузећа. Такође јако је битно 
прилагођавати се новонасталим променама како у интерном тако и у екстерном окружењу, и бити способан њима 
управљати. Без управљања променама, не може се остварити ефикасно функционисање и развој сваке организације 
и сваког предузећа, сваког појединачног друштвеног система и друштва у целини. 

Оно што можемо констатовати је следеће, предузеће располаже производњом високо квалитетних 
производа, поседује усклађеност цене и квалитета производа, поред тога има разноврстан производни асортиман, 
осим тога, може се похвалити  кадровским потенцијалом, као и високој тржишној позицији. 

Оно што би предузеће могло да искористи како би постало тржишни лидер је улазак на нека нова тржишта, 
као што је потражња одређеног производа на одређеном тржишту, односно предузеће треба да максимално 
искористи тржишну нишу која се нуди. Такође, предузеће би могло да побољша свој имиџ тако што ће у своје 
пословање уврстити корпоративну друштвену одговорност. Осим тога, могло би да поради на брендирању својих 
производа како би било препознатљиво на тржишту крајњим потрошачима. 

Све у свему, да би један пословни систем опстао на тржишту мора непрестано да прати кретања, која се 
дешавају, јако је битно познавати то место где се сучељавају понуда и тражња, јер веома лако предузеће може 
изаћи из токова, ако не прати тржишне параметре. Бити лидер на тржишту није лако, али уз константно повећање 
квалитета производа и ослушкивањем потреба крајњих корисника може се остварити жељена тржишна позиција. 
Најјачи само опстају, а без борбе, добре воље и иновативности, не може се замислити успех једног пословног 
система. Благовременим маркетинг анализама се увек постиже добар успех, тако да маркетинг није трошак, већ 
удвостручује добитак. Уз ефикасан и ефективан рад предузећа, никада не може изостати резултат. 
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