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Апстракт — У овом раду кроз теоретску дефиницију марке, психолошку анализу корисника и сегментацију тржишта, а 

користећи знања из теорије боја и њеном применом у пракси и анализом психологије потрошача је показано како из робне 

марке настаје реномирани бренд. Коришћењем података једне компаније, у овом случају Swisslion Takovo, помоћу ABC 

методе издвојена је А група производа, за које се може рећи да носе највећи део финансијског и робног пословања 

комапније. Такође, овом методом је утврђен и репрезент производног програма, тј. производ који је остварио највећу 

продају за посматрани период. Тиме је и показано да је тај производ уједно и бренд ове компаније.  

Кључне речи – производни програм, марка, лого, потрошач, корисник, производ, компанија, животни циклус, ... 

1 УВОД  

Потреба за детаљним познавањем производа и менаџмента прозводима произилази из чињенице што су 

стручњаци за маркетинг задужени да прате и анализирају производе који су присутни на тржишту, с циљем да 

изнађу начине да прошире или бар да задрже постојећа тржишта. При томе они планирају и доносе одлуке о 

почетку истраживања и развоја нових производа, одлуку о усавршавању већ постојећих производа, одлуку о 

цени и начину промоције производа, као и одлуку о тренутку повлачења производа са тржишта. За маркетаре је 

нарочито важно да добро познају основне карактеристике својих производа и њихов утицај на укупан квалитет, 

пажњу, односно, при промотивним активностима, те карактеристике могли посебно да истакну, у циљу 

стварања што веће привржености постојећих и придобијања нових купаца за своје производе.  

Први записи о чоколади воде нас на југ данашњег Мексикa. Око 4. века н.е. ово подручје је населило 

племе Маја. Какао дрво, које су тамо затекли, назвали су                '' цацахуаqуцхтл ''. Веровали су да дрво 

припада боговима и да су плодови какао дрвета  божији  дар људима. Око 300 г. Нове ере, Маје су, у највећем 

успону свог царства, градећи дворце и  храмове, урезивали на '' светим '' зидовима слике какао плода као 

симбол живота и плодности. У царству Маја настао је  први пут напитак од какао зрна. Да је било пиће краљева 

и господе, служено да увелича  свечаности и ритуале. Горком пићу  се додавала Чили паприка.  

Алкохол је био присутан на Земљи много раније него што су се појавили први људи. Развио се пре 1,5 

билиона година, када су бактерије конзумирајући ћелије биљака произвеле алкохол.  Људи су почели да 

конзумирају алкохол најмање пре 7000 година. Пронађени су остаци грнчарије из овог времена, у чијим порама 

су археолози пронашли остатке пива и вина. Нека сточарска племена у Азији су правили алкохолна пића од 

кобиљег млека које су остављали да преври. Медовину су правили Грци и Римљани. У Индији и Африци још у 

давна времена вино се правило од палме. Винова лоза је из своје постојбине, јужно од Каспијског Језера преко 

Мале Азије пренесена у Грчку, а одатле по читавом свету. Неки народи, међу којима Римљани и Грци имали су 

и свога Бога Вина.  

2 РОБНА МАРКА 

Једна марка је жиг, односно,  знак који омогућава разликовање производа или услуга једног предузећа 

од оних других. Генерално гледајући, ознаке марке се  могу састојати од речи, слова, бројева, цртежа, 

фотографија, облика, боја, логотипова, ознака  или комбинација ових елемената, који се користе за разликовање 

продуката  или услуга односно предузећа или компаније Многе земље имају сет ограничења, о томе шта може 

да се региструје као заштитни знак, углавном, само знаци, који су визуелно уочљиви или они који се могу 

графички представити. 

Главна функција марке је да омогући потрошачима да идентификују компанију, производ или услугу 

неке компаније, и на крају да разликују од, истих или сличних,  производа конкуренције. Врло је вероватно, да 

потрошачи који су задовољни са одређеним производом или услугом, поново купе исти производ или користе 

исту услугу.За њих је важно, да тај производ или услугу, могу разликовати од других, истих или сличних. 

Имајући у виду могућност да разликују неку компанију од  других и производе од конкуренције, марке 

играју главну улогу у стратегији развоја и продаје, и помажу да се пројектује имиџ и репутација продуката 

компаније, пред потрошачима. Имиџ и репутација компаније улива поверење, што je заузврат, основа моћи и 



вредности компаније. Често се потрошачи држе одређених марки, као најдражих, због неких низова квалитета 

или карактеристика садржаних у производима.   

За већину предузећа, једна марка, одабрана и коришћена од стране потрошача, са пажњом, представља 

драгоцену пословну имовину; за неке могу бити, још и највреднији ресурс који поседују. Процењује се да 

вредност тих познатих марки, као што је Cоcа-Cоlа или IBM, прелази 50.000 милиона долара. Ово је зато, што 

потрошачи вреднују робне марке, њихов углед, њихову репутацију, њихов имиџ и на крају свеукупно скуп 

особина, повезују са знаком, и да су спремни да плате више за брендиране производ који препознају и испуњава 

њихова очекивања. 

3 АНАЛИЗА КОРИСНИКА 

Добар начин да се започне анализу купаца је да се испитају динамику тржишта. Који су трендови 

потрошача? Ово питање је веома важно, јер често даје идеју о мотивима за промене које су важне за стратегију. 

Као пример може се узети истраживање St. James Group, консултантске фирме за бренд стратегије, која је у 

једном истраживању за компанију Nestlé, о категоријама пића, која су преференција тржишта, студирао и 

напоменуо четири тренда: [23] 

 веће интересовање за здравим пићима,  

 висока предност за пиће спремно да се одмах конзумира,  

 већина преферира вруће у односу на хладне напитке и најзад,  

 повећана потражња за егзотичним укусима и разноликости, која одражава досаду и повећану 

изложеност страним културама.  

Ови трендови и тенденције указују на могуће опције за боље позиционирање на тржишту. Циљ анализе 

купаца је одредити, које су погодности и карактеристике функционалне, емотивне и само-израз личних 

импресија, који мотивишу кориснике да купују и користе бренд.  

Квалитативна истраживања обично иде да открије емоционалну израз и личне користи које би могле 

бити релевантне за категорију производа. Потребно је да унесете и проверите све области које нису очигледно 

купцу, али, некако, избор утицај бренд и корисничко искуство. 

Штавише, у индустрији алкохолних пића постоје три димензије: лично задовољство и релаксација 

(користи које се употребљавају у самоћи), пића са личним самоизражавањем (када се бренд  конзумира у 

друштвеном окружењу) и положај цена / квалитет.. Равнотежа тржишта је постављен у комбинације ове три 

димензије. 

Други циљ треба да буде да пронађе мотивацију која се може користити као јединствена предност на 

одређени бренд.  

 

4 ТЕОРИЈА БОЈА 

Још од праисторије људи су опажали боје око себе, узимали их из природе те са њима радили своје 

прве цртеже. Врло брзо су приметили да се мешањем боја могу произвести неке сасвим нове боје и то су 

искуство преносили са колена на колено. Каснији сликари су ту вештину довели до савршенства. 

Још грчки научници, филозофи Аристотел, Питагора трудили су се да објасне шта су боје и како оне 

настају. Тако је Аристотел сматрао да се боје шире и настају у виду таласа. а Питагора и његова школа су 

сматрали да се боја шири у облику честица. Бојама су се бавили и ренесансни уметници Леонардо Да Винчи 

први дошао до закључка да ми у ствари видимо преко мозга, а да је око само један посредник. 

Први човек који је писао о бојама и утицају боја на људе је J.W. Goethe. Дуго након њега, 1947 године, 

Max Luscher је направио прве колор тестове помоћу којих се истраживао утицај боја на људску психу. 

Наизглед, крајње је необичан детаљ да се песник попут Гетеа 1810. године бавио научним истраживањем боја, 

али је ово Гетеово дело својим приступом омогућило да се поред истраживања оптичког спектра, онако како су 

га изучавали физичари, отвори и поље испитивања феномена људске перцепције боје. Из тога је изникла 

данашња теорија боје, којом се за потребе визуелних и ликовних уметности објашњава мешање боја и 

визуелног ефекта појединих комбинација боја. 

Бојама се бавио и енглески научник Исак Њутн. Он је прво приметио на мехуру од сапунице да се боје 

разлажу у виду дугиног спектра и он је тај експеримент успео да понови са призмом помоћу које је белу 

сунчеву светлост или светлосне зраке разложио на дугин спектар боја. 

Интересовање за боје и њихово проучавање нарочито је било велико почетком XX века када се јављају 

бројни научници пре свега физичари али и уметници и теоретичари који су се бавили питањем дефинисања и 

систематизације боја. Међу њима посебно треба издвојити Јозефа Итена, Десвалда америчког научника и 

теоретичара и Минсела немачког научника и теоретичара боја. 

 

5 КОМПАНИЈА  SWISSLION TAKOVO 

Swisslion: прича о Swisslion-у је почела 1997. године. Тада је пуштена у рад  прва фабрика и почела да 

се примењује SL технологија-симбол врхунског квалитета природне и здраве хране, контролисаног порекла 



sировина i sавршеног укуса.Од 1997. До 2004., Swisslion је инсталирао укупно 11 нових производних линија, 

десет у Србији и један у Македонији. Године 2003. компанија Swisslion у Вршцу, почела је да уводи и спроводи 

систем хигијене и Анализу Опасности и Критичне Контролне Тачке-HACCP систем и смернице за његову 

примену, према препорученом међународном кодексу праксе (Hazard Analysis and Critical Control Point – 

HACCP system and guidelines for its application – CAC/RCP-1969), према препорученом међународном кодексу 

праксе 

Произвођачко Друштво Swisslion ДОО, огранак у Вршцу, запошљава 460 радника, од тога 350 у 

производњи. Производња је организована  у 6 производних погона на 9 производних линија. Линије за 

производњу и паковање су аутоматизоване или полуаутоматизоване са малим учешћем мануелног рада. 

Производни систем  обухвата следеће погоне и процесе: 

 Погон за производњу чоколаде,  

 какао производа,  

 производа сличних чоколади,  

 крем производа и дезерата 

 Погон за производњу бисквита  

 Погон за производњу ламинираног кекса 

 Погон за производњу вафла, кекса и вафла са чоколадом  

 Погон за производњу чоколадираних пенастих производа, желе производа и гумених бомбона  

 Погон за производњу вафла и чоколадираног вафла, чајног пецива, медењака и трајних слатких 

колача. 

Дневни капацитет производње у погонима Swisslion-a је и до 100 т (тона), зависно од структуре  

производа и паковања.У фабрици је заступљен и процес производње чоколадне масе у целини, од пржења какао 

зрна, производње какао праха и бутера, до производње и паковања готовог производа. У целокупној 

производњи, капацитетом предњачи ламинираног кекса на линији HECRONA, чија дневна производња износи 

од 35 до 50 т, у зависности од врсте производа.Значајна је и линија MOGUL коме Чоко банане је производи. 

Њен сменски капацитет износи око 6т готовог производа, сто на дневном нивоу, у 3 смене, износи око 

производа готовог 18т. Од 2009. године Свисслион-Таково располаже јос једном новом линијом која Могул је 

намењена производњи пенастих, желе гумених цилиндара сам која има на по 5т располагању капацитет од 

смени. 

SL Sisak: у јулу месецу 2008. године, део компаније је и Фабрика кекса у Сиску. Фабрика кекса у Сиску 

бави се производњом кекса под брендом  Euro Jaffa. 

Eurosladoled: у априлу 2011. године, почела је са радом фабрика сладоледа. У потпуно новом погону, 

као највећој гринфилд инвестицији или Последњих пар година у Србији, имплементирана је најмодернија 

опрема Процесна Светска. Читава палета производа на је Богати асортиман ослања потврђених кондиторских 

брендова компаније. Капацитет фабрике 30 литара милиона годишње је, је опремљена потпуно 

аутоматизованим линијама за производњу сладоледа 54 врсте или свим облицима и формама. Нови сладоледи 

доказују да ИУ овој форми еуроцрем сладолед осваја пуноћом и јединственом комбинацијом природних 

састојака и укуса. Пуноћа чоколадних УКУСА Постигнута је високим учешћем какао бутера, СТО ову 

технолошку поставку производство сладоледа јединственом или свету чини. Бирани плодови Воћа или воћним 

сладоледима Природни гарантују, освежавајући укус, са минималним присуством адитива. [15] 

IT: пословни систем Swisslion-Таково од 01.јанура 2005.године користи  SAP ERP истем. Систем 

одржава и развија интерни ИТ тим пословног система Swisslion-Таково, који је самостално урадио 20 

имплементација SAP-а, како у Србији, тако и у Босни и Херцеговини и Црној Гори. ИТ-тим пословног система 

Swislion-Таково, функционише у оквиру компаније  SL-Таково-Услуге, која је за специјализована и за пружање 

екстерних услуга, па самим  тим може да пружи следеће услуге из ИТ области: [15] 

имплементација  SAP  система,  

одржавање и подршка истог,  

услуге администрације мреже,  

софтвер за обрачун зарада и кадровску евиденцију који је повезан са SAP-системом. 

У табели 1  је приказана лична карта предузећа. 

  



Табела 1 – Лична карта компаније  

Лична карта предузећа 

Пун назив предузећа Swisslion- Таково д.о.о. огранак 

Mesto   Горњи Милановац 

Адреса Ул. Радована Грковића б/б, 

32300 Горњи Милановац, 

Србија 

Телефон  +381(0)32 771 200, 771 201  

Факс +381(0)32 771 252, 712 263  

Матични број 20404302 

Web сајт http://www.swisslion-takovo.com/ 

Председник управног одбора Р. Драшковић 

Индустријска грана Прехрамбена индустрија 

Основна делатност Производња кондиторских производа, сокова и 

алкохолних пића 

Број запослених 378 

Годишњи обим производње  

ПИБ 101152004  

Шифра делатности 15841 

E-маил kabinet-gm@swisslion-takovo.com 

 

Јасна визија и огромна енергија господина  Родољуба Драшковића, творца идеје о стварању 

мултинационалног пословног система Swisslion-Таково, даје јасну поруку, да се на овим просторима може 

добро радити и да се могу стварати нове вредности. 

Swisslion-Таково данас је синоним за: 

 Пожељног, неопходног, квалитетног и стабилног партнера• Покретача привредног развоја целе Србије 

 Најмоћнију прехрамбену индустрију и југоисточној Европи 

 

Главни адути Swisslioн-Такова су: 

 Богат, квалитетан и добро одабран производни асортиман 

 Конкурентност цена 

 Могућност прилагођавања - флексибилност у пословању 

 Једноставна хијерархијска структура - лако и брзо доношење одлука 

 Брзина дистрибуција 

Снаге Swisslion-Такова: 

 Опредељеност руководства 

 Компетентни кадрови 

 Улагања у технолошку опрему и инфраструктуру 

 Добра произвођачка пракса (GMP) 

 

МИСИЈА:  

Остварити дугорочан раст и развој предузећа, уз испуњавање стандарда квалитета у ЕУ, задовољити 

захтеве потрошача квалитетом и ценом, остварити добит за власнике уз побољшање услова  рада и раста 

стандарда запослених. 

 



ВИЗИЈА:  

Заузимање централног места у производњи хране у Југоисточној Европи, усавршавање технологије и 

стандарда, креирање здравих и квалитетних производа по укусу потрошача, уз лидерско  позиционирање 

робних марки, даље заокруживање делатности, стварање чврстих тржишних веза на домаћем и  страном 

тржишту, хуманих односа и социјалних дијалога, уз политику сталне едукације и усавршавања кадрова. 

 

Призводни програм, асортиман, комбинација асортимана или микс производа је скуп свих производа 

које предузеће производи или пласира на тражиште. Производни програм представља скуп производа 

одређеног квалитета и квалитета у одређеном временском периоду. Може се рећи да производни програм 

подразумева, заправо одлуку које ће производе, предузеће произвести и у којим количинама и по каквој 

динамици. [4], [5]. [6] На сликама 1 и 2 су приказани делови производног програма предузећа: 

 

Слика 1 - Производни програм Swisslion [15] 

 

 
Слика 2 - Производни програм Swisslion Таково [15] 

 

 

 



5.1  Репрезент производног програма 

Издвојени су елементи производног програма са становишта обима,односно учешћа у укупној 

вредности за посмтрани период од 5 година. Резултати су приказани у табелама 2 и 3. 

Табела 2 - Репрерзент производног програма Swisslion 

Редни 

број  

Назив 

производа 

Колицина у 

посматраном 

периоду 

Цена у 

дин 

Вредност у 

дин 
Проценат 

Проценат 

у укупној 

вредности 

Област 

приоритета 

1 

Eurocrem 50g 

tecni 3718.00 510.80 

                        

1,899,154.40       9.15 
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2 

Eurocrem blok 

50g 3718.00 499.00 

                        

1,855,282.00       8.94 

3 

Eurocrem 5kg 

tecni 878.00 2,000.00 

                        

1,756,000.00       8.46 

4 

Eurocrem blok 

100g 4218.00 409.60 

                        

1,727,692.80       8.32 

5 

Eurocrem 100g 

tecni 4018.00 380.80 

                        

1,530,054.40       7.37 

6 

Eurocrem 500g 

tecni 2278.00 409.60 

                           

933,068.80       4.49 

7 

Eurocrem blok 

15g 1778.00 520.40 

                           

925,271.20       4.46 

8 

Eurocrem 300g 

tecni 1978.00 394.70 

                           

780,716.60       3.76 

9 

Eurocrem blok 

90g 1778.00 405.00 

                           

720,090.00       3.47 

10 

Eurocrem 90g 

tecni 1778.00 402.00 

                           

714,756.00       3.44 

11 

Eurovafel Choco 

45g 1081.00 618.70 

                           

668,814.70       3.22 

12 Eurobiscuit 125g 1081.00 588.80 

                           

636,492.80       3.07 

13 Eurobiscuit 250g 1081.00 588.80 

                           

636,492.80       3.07 

14 

Mini Eurobiscuit 

125g 1081.00 506.90 

                           

547,958.90       2.64 

2
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15 

Eurocrem 1kg 

tecni 1178.00 409.60 

                           

482,508.80       2.32 

16 

Isleri sa 

Eurocremom 

125g 1081.00 435.20 

                           

470,451.20       2.27 

17 Eurovafel 80g 1081.00 428.00 

                           

462,668.00       2.23 

18 Eurovafel 180g 1081.00 426.70 

                           

461,262.70       2.22 

19 

Isleri sa 

Eurocremom 

Duo 250g 1081.00 355.80 

                           

384,619.80       1.85 

20 

Eurocrem filbi 

125g 1081.00 348.20 

                           

376,404.20       1.81 

21 

Eurovafel sa 

Cosmo keksom 

125g 1081.00 327.70 

                           

354,243.70       1.71 

22 

Crna cokolada za 

jelo i kuvanje 545.00 490.28 

                           

267,202.60       1.29 

23 Daria Gold 25g 270.00 896.00 

                           

241,920.00       1.17 

24 Daria Gold 40g 270.00 865.00 

                           

233,550.00       1.13 

25 

Daria crna 

cokolada 70% 315.00 576.00 

                           

181,440.00       0.87 



kakao 80g 

26 

Eurocrem Duo 

cokolada 85g 345.00 492.00 

                           

169,740.00       0.82 

27 

Bevita mlevena 

300g 520.00 277.30 

                           

144,196.00       0.69 

28 Bevita 720g 690.00 133.30 

                             

91,977.00       0.44 
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29 Apetit keks 600g 720.00 126.90 

                             

91,368.00       0.44 

30 

Eurocrem Duo 

cokolada 40g 127.00 640.00 

                             

81,280.00       0.39 

31 Petit Beurre 600g 415.00 186.70 

                             

77,480.50       0.37 

32 

Orange biscuit 

Classic 125g 127.00 588.80 

                             

74,777.60       0.36 

33 

Choco biscuit 

300g 127.00 576.00 

                             

73,152.00       0.35 

34 Cosmo 150g 127.00 554.70 

                             

70,446.90       0.34 

35 

Choco biscuit 

35g 127.00 512.00 

                             

65,024.00       0.31 

36 Cosmo 125g 127.00 506.90 

                             

64,376.30       0.31 

37 

Mini Softi 

Orange biscuit 

125g 127.00 496.60 

                             

63,068.20       0.30 

38 

Mini Softi 

Jagoda biscuit 

125g 127.00 496.60 

                             

63,068.20       0.30 

39 Isleri 125g 127.00 486.40 

                             

61,772.80       0.30 

40 

Choco biscuit 

125g 127.00 465.90 

                             

59,169.30       0.29 

41 

Resana malina 

125g 127.00 430.80 

                             

54,711.60       0.26 

42 

Ressana orange 

125g 127.00 430.80 

                             

54,711.60       0.26 

43 

Orange biscuit 

Classic 250g 127.00 371.20 

                             

47,142.40       0.23 

44 Ressana 500g 127.00 294.40 

                             

37,388.80       0.18 

45 

Bevita sa 

Eurocremom 

180g 75.00 337.80 

                             

25,335.00       0.12 

46 Petit Beurre 200g 115.00 192.00 

                             

22,080.00       0.11 

47 

Mlevena Bevita 

sa Eurocremom 

250g 70.00 250.90 

                             

17,563.00       0.08 

 TOTAL 
44256.00 

 
 

20,757,945.60 

 
100%   

 

 

Редни 

број  

Назив 

производа 

Колицина у 

посматраном 

периоду 

Цена у 

дин 
Вредност у дин Проценат 

Проценат 

у укупној 

вредности 

Област 

приоритета 

1 

Viljamovka 40%  

                                                                                 

1,181,914.73  962.60 

                   

1,137,707,163.97       27.016 
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2 Baltik vodka 

40%   

                                                                                 

3,048,654.00  180.40 

                      

549,970,597.77       13.059 

3 Baltik vodka                                                                                     308.92                       6.469 



40%   881,916.60  272,441,653.34       

4 Koncentrat 

goveđe supe   

                                                                                    

387,430.79  479.50 

                      

185,774,600.67       4.411 

5 Koncentrat 

kokošje supe   

                                                                                    

330,680.00  478.66 

                      

158,283,677.15       3.759 

6 Koncentrat 

kokošje supe   

                                                                                    

246,927.69  526.63 

                      

130,039,548.61       3.088 

7 Koncentrat 

goveđe supe   

                                                                                    

239,344.80  522.80 

                      

125,128,865.38       2.971 

8 Borovnica,bistri 

voć nektar 40% 

                                                                                 

1,644,238.00  60.60 

                        

99,639,421.38       2.366 

9 Paradajz kašasti 

sok od povrća 

100% 

                                                                                 

1,559,776.00  61.97 

                        

96,657,786.22       2.295 

10 Jabuka,bistri 

voćni nektar 

50% 

                                                                                 

2,223,736.00  38.05 

                        

84,622,459.42       2.009 

11 Breskva, kašasti 

voćni nektar 

50% 

                                                                                 

1,906,184.00  43.79 

                        

83,472,085.85       1.982 
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12 

Kajsija 40% 

                                                                                    

102,984.30  703.41 

                        

72,440,525.50       1.720 

13 Pomorandža, 

mutni voćni 

nektar 50% 

                                                                                 

1,398,356.00  49.25 

                        

68,865,590.05       1.635 

14 

Lincura 52%  

                                                                                    

118,767.80  563.16 

                        

66,885,624.30       1.588 

15 Multivitamin, 

mutni voćni 

nektar od 10 

vrsta voća 50% 

                                                                                 

1,221,954.00  48.99 

                        

59,861,003.70       1.421 

16 Sirup 

Pomorandža  

PET 

                                                                                    

590,102.00  95.38 

                        

56,283,941.61       1.336 

17 Kajsija,kašasti  

voćni nektar 

40% 

                                                                                 

1,209,000.00  45.59 

                        

55,121,099.06       1.309 

18 Limun vodka 

40%   

                                                                                    

252,150.00  181.13 

                        

45,671,839.12       1.085 

19 Koktel (breskva, 

jabuka, 

pomorandža) 

kašasti vocni 

nektar   50% 

                                                                                    

992,590.00  44.31 

                        

43,984,901.18       1.044 

20 Pomorandža 

mutni voćni sok 

100% 

                                                                                    

631,898.00  67.66 

                        

42,754,301.99       1.015 

21 

Pelinkovac 28% 

                                                                                    

140,559.70  302.29 

                        

42,489,713.26       1.009 

22 Goveđa bistra 

supa  

                                                                                    

116,692.41  337.43 

                        

39,374,958.18       0.935 

23 Sirup Limun 

PET 

                                                                                    

398,519.00  97.05 

                        

38,674,382.21       0.918 

24 

Rum 40%   

                                                                                    

125,834.50  306.72 

                        

38,596,433.67       0.916 

25 Sirup Borovnica 

PET 

                                                                                    

368,578.00  97.77 

                        

36,035,956.90       0.856 

26 Marmelada - 

Šipurak 

                                                                                    

244,332.00  142.94 

                        

34,925,972.66       0.829 

27 Testenina sa 

jajima - spirale 

(ELICHE) 

                                                                                    

435,205.60  75.47 

                        

32,843,510.98       0.780 



28 Sirup Višnja 

PET  

                                                                                    

301,432.00  98.20 

                        

29,599,332.95       0.703 

29 Marmelada - 

Kajsija 

                                                                                    

202,506.55  139.72 

                        

28,294,158.33       0.672 

30 Kokošja supa sa 

mesom 

                                                                                      

82,822.05  334.73 

                        

27,723,277.82       0.658 

31 Marmelada-

Mešano voće 

kofica  

                                                                                    

265,890.00  102.61 

                        

27,283,306.32       0.648 

32 Testenina sa 

jajima - 

grkljančići 

(LUMANCHE) 

                                                                                    

351,341.20  75.07 

                        

26,374,969.88       0.626 

33 

Jabuka 42% 

                                                                                      

90,367.32  289.26 

                        

26,139,768.30       0.621 
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34 Kokošja bistra 

supa 

                                                                                      

80,506.31  324.63 

                        

26,135,105.00       0.621 

35 

Pelinkovac 28% 

                                                                                    

108,737.40  239.23 

                        

26,012,878.39       0.618 

36 Testenina sa 

jajima - cevčice 

(ZITI) 

                                                                                    

342,208.40  75.09 

                        

25,698,055.33       0.610 

37 Sirup Jagoda 

PET 

                                                                                    

240,120.00  98.17 

                        

23,573,415.35       0.560 

38 Marmelada-

Mešano voće 

kofica  

                                                                                    

176,945.00  116.81 

                        

20,669,092.74       0.491 

39 Prepečenica 

45% 

                                                                                      

61,461.90  320.30 

                        

19,686,027.10       0.467 

40 

Pelinkovac 28% 

                                                                                      

96,110.00  193.32 

                        

18,580,097.67       0.441 

41 Jabuka bistri 

voćni sok 100% 

                                                                                    

341,560.00  53.41 

                        

18,243,326.87       0.433 

42 Dojpak 

Pomorandža 

                                                                                    

398,485.60  45.72 

                        

18,217,375.73       0.433 

43 Voćna rakija  

40% 

                                                                                      

76,282.20  221.64 

                        

16,907,518.98       0.401 

44 Marmelada - 

Mešano voće  

                                                                                    

103,581.60  137.07 

                        

14,198,292.39       0.337 

45 

Dunja 40% 

                                                                                      

33,135.80  423.94 

                        

14,047,555.14       0.334 

46 Kašasti voćni 

nektar  jagoda 

                                                                                    

248,579.60  53.02 

                        

13,179,086.10       0.313 

47 Kašasti voćni 

nektar breskva 

                                                                                    

242,617.40  52.05 

                        

12,629,051.22       0.300 

48 

Posna supa 

                                                                                      

31,101.39  372.04 

                        

11,570,962.18       0.275 

49 

Džem - Šljiva   

                                                                                      

69,498.80  160.21 

                        

11,134,168.50       0.264 

50 Posna testenina - 

spirala 

                                                                                    

128,448.00  74.86 

                          

9,615,601.68       0.228 

51 Bistri voćni 

nektar  jabuka 

                                                                                    

186,779.60  50.83 

                          

9,493,642.34       0.225 

52 Kašasti voćni 

nektar jabuka, 

breskva 

                                                                                    

157,442.20  52.17 

                          

8,214,351.94       0.195 

53 

Začin 

                                                                                      

59,963.00  136.73 

                          

8,198,958.74       0.195 

54 Kašasti voćni 

nektar  kajsija 

                                                                                    

145,167.20  52.61 

                          

7,637,223.70       0.181 

55 Začin                                                                                       126.22                           0.175 



58,500.50  7,383,742.93       

56 Viljamovka 40% 

specijalno 

pakovanje 

                                                                                        

4,466.70  1412.50 

                          

6,309,213.53       0.150 

 TOTAL 
26,684,383.64 

 
 

4,211,297,171.31 

 
100%   

 

 

Ови резултати су добијени на основу ABC (paretto) анализе према критеријуму учешћа у укупној 

вредности за посматрани период од 5 година. Производи који учествују у укупној вредности преко 3.07% 

сврстани су у А групу производа, производи између 0.69% и 3.07% учешћа  укупној вредности сврстани су у Б 

групу производа, а производи испод 0.69% учешћа у укупној вредности су сврстани у Ц групу производа. Из 

табеле 7 (изнад) се види да је Еуроцрем 50г течни репрезент производног програма предузећа Сwисслион-

Таково ад. ABC  метода представља поступак класификовања и груписања поизвода. Овај поступак омогућује 

издвајање најзначајнијих производа према неком критеријуму. У овој анализи критеријум је био учешће у 

укупној вредности – вредносна анализа. 

Таква, прва група производа – подскуп А релативно је малобројна: 10-30% од укупног броја производа, 

али по вредности партиципира нпр са 60-80% у 100% вредности свих производа. Другу групу производа – 

подскуп B чини око 20-30% следећих елемената од укупног броја, а по вредности ова група партиципира са 20-

25% у укупном износу. Остатак, тј. трећу групу производа – подскуп C чини већа група елемената 50-70% која 

партиципира мањи део укупне вредности 5-15%. 

Структура ABC анализе , према уоченим подскуповима (процентуално учешће производа у појединим 

подскуповима и вредности које та група партиципира), може се приказати табеларно, табела 4 и слика 3. 

Табела 4 - Структура ABC анализе 

 

 
Слика 3 - ABC анаиза са одговарајућим Pareto дијаграмом 

  

Група производа Број производа [%] 
Уцесце у укупној 

вредности [%] 
Кумулатив [%] 

A 27.66 71.22 71.22  

B 29.79 23.02  94.24 

C 42.85 5.76  100 



Други део анализе производног програма односи се на компанију Таково. Производи који учествују у 

укупној вредности преко 1,982% сврстани су у А групу производа, производи између 1,009% и 1,982% учешћа  

укупној вредности сврстани су у Б групу производа, а производи испод 1,009% учешћа у укупној вредности су 

сврстани у Ц групу производа. Из табеле 7 (изнад) се види да је Виљамовка 40% репресент производног 

програма предузећа Сwисслион-Таково ад. 

ABC метода представља поступак класификовања и груписања поизвода. Овај поступак омогућује 

издвајање најзначајнијих производа према неком критеријуму. У овој анализи критеријум је био учешће у 

укупној вердности – вредносна анализа. Таква, прва група производа – подскуп А релативно је малобројна: 10-

30% од укупног броја производа, али по вредности партиципира нпр са 60-80% у 100% вредности свих 

производа. Другу групу производа – подскуп B чини око 20-30% следећих елемената од укупног броја, а по 

вредности ова група партиципира са 20-25% у укупном износу. Остатак, тј трећу групу производа – подскуп C 

чини већа група елемената 50-70% која партиципира мањи део купне вредности 5-15%. 

Табела 5 - Структура ABC анализе 

 

 
Слика 4 - ABC анаиза са одговарајућим PAreto дијаграмом 

  

Група производа Број производа [%] 
Уцесце у укупној 

вредности [%] 
Кумулатив [%] 

A 17.86 67.44 67.44 

B 39.29 23.69 91.13 

C 42.85 8.87 100 



5.2 Фазе животног циклуса производа 

 

5.2.1 Swisslion 

 

На слици 5 је приказана фаза животног циклуса производа посматраних 5 година, где се може уочити 

да је производ Eurocream 50g течни у фази зрелости. 

 
Слика 5 - Идентифкација фаза животног циклуса производа 

 
Слика 6 - Фаза у оквиру животног циклуса проиизвода 

 

У табели 6 приказан је годишњи обим поизводње оносно остварени годишњи приход у посмтраном 

период од 5 година за производ Еуроцрем 50г течни. Производ је у фази зрелости са трендом благог повећања 

годишње количине.  Производ Eurocream 50g течни се може посматрати у циклично-рецикличном облику криве 

животног циклуса производа.  

Табела 6 - Godišnji obim proizvodnje Eurocrem 50g течни 

Tip Količina proizvoda po godinama (jedinice) 
Total 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Eurocrem 

50g tečni 

643.00 700.00 850.00 715.00 810.00 3,718.00 

Cena po godini (din) 

 510.80 510.80 510.80 510.80 510.80 

Vrednost po godini 

328,444.40 357,560.00 434,180.00 365,222.00 413,748.00 

                        

1,899,154.40       

 

 



Из претходне табеле се може видети да је у периоду 2010. до 2011. године било пада у количини и 

вредности, и после раста у 2011. години. Циклично-рециклични облик криве животног циклуса призвода, 

репрезентативни производ је у фази зрелости, обим производње и вредност су у благом расту, али је још рано 

говорити о фази опадања.    

5.2.2 Takovo 

На слици 7 је приказана фаза животног циклуса производа посматраних 5 година, где се може уочити 

да је производ Виљамовка 40% у фази зрелости. 

 
Слика 7 - Идентифкација фаза животног циклуса производа 

 
Слика 81 - Фаза у оквиру животног циклуса проиизвода 

У табели 7 приkазан је годишњи обим поизводње оносно остварени годишњи приход у посмтраном 

период од 5 година за производ Виљамовка 40%. Производ је у фази зрелости са трендом смањења годишње 

количине.  

Производ Виљамовка 40% се може посматрати у циклично-рецикличном облику криве животног 

циклуса производа. Са графика на слици 6 се вди да је после пада обима производње односно вредности од 

2008. до 2009. дошло до поновног раста у периоду од 2009. до 2011. године, затим до поновног пада након 2011. 

године. Претпоставка је да ће повећањем куповне моћи становништва поново доћи и до раста продаје. 

Табела 7 - Годишњи обим производње Виљамовке 40% 

Tip Količina proizvoda po godinama (jedinice) 
Total 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Viljamovka 

40% 

299,41 242,71 252,62 255,04 132,14 1,181.91 

Cena po godini (din) 

 828,91 864,67 954,66 1105,73 1058,96 

Vrednost po godini 

248,185.51 209,864.12 241,168.22 282,005.54 139,931.45 1,121,154.83 



 

 

Из претходне табеле се може видети да је у периоду 2008. до 2009. године било пада у количини и вредности, а 

после раста у 2010. и 2011. години опет долази до поновног пада производње и продаје. Циклично-рециклични 

облик криве животног циклуса призвода, репрезентативни производ је у фази зрелости, обим производње и 

вредност су у благом паду, али је још рано говорити о фази опадања. 

 

6 ПРОЦЕНТУАЛНА ЗАСТУПЉЕНОСТ ПРОИЗВОДА ПО ПРИХОДИМА PPS-A  

 

На слици 9 је приказан вредносни износ у динарима и процентуално учешће у укупним приходима 

ППС-а, за производе групе производа А у последњих 5 година, за компанију Swisslion. 

 
Слика 9 - Вредносни износ у динарима и процентуално учешће у укупним приходима ППС-а, за производе групе 

производа А компаније Swisslion 

На слици 10 је приказан вредносни износ у динарима и процентуално учешће у укупним приходима 

ППС-а, за производе групе производа А у последњих 5 година, за компанију Таково. 

 
Слика 10 - Вредносни износ у динарима и процентуално учешће у укупним приходима ППС-а, за производе 

групе производа А компаније Takovo 



7  ЗАКЉУЧАК 

Производни програм није статична категорија, са стално дефинисаним количинама које се не мењају 

временом и  сталном структуром производа, већ производни програм треба третирати као динамичку 

категорију, из разлога што се он непрекидно мења током времена, што се одражава преко животног циклуса 

сваког појединачног производа из производног програма. 

Производни програм компаније Сwисслион ад Горњи Милановац, који је описан у овом раду обухвата 

70 производа. Од тога 13 производа припада групи А (групи значајних производа). Репрезентативни производ је 

Еуроцрем 50 гр течни, који учествује у укупном обиму производње са просечно 8.47% у пет узастопних година 

(2008, 2009, 2010, 2011, 2012), а у вредности са 9.21% у истом периоду. Репрезентативни производ је 

функционалан,  поуздан рок трајања, квалитетан, и производ са дугом традицијом на тржишту, како домаћем 

тако и у региону. 

Производни програм компаније Таково ад Горњи Милановац, који је описан у овом раду обухвата 56 

производа. Од тога 10 производа припада групи А (групи значајних производа). Репрезентативни производ је 

алкохолно пиће Виљамовка 40%, која учествује у укупном обиму производње са просечно 4.41% у пет 

узастопних година (2008, 2009, 2010, 2011, 2012), а у вредности са 27.51% у истом периоду. Репрезентативни 

производ је функционалан,  поуздан рок трајања, квалитетан, и производ са дугом традицијом на тржишту, како 

домаћем тако и страном. 

Еуроцрем 50 гр течни и Ракија Виљамовка се могу посматрати у циклично-рецикличном облику криве 

животног циклуса производа. 

Базни производи представљају елабориране производе предузећа, који се већ дуже времена налазе на 

тржишту, остварујући значајан обим производње, али и доносећи одговарајући приход предузећу. У компанији 

Сwисслион Таково, базни производи су Еуроцрем течни и Еуроцрем блок, са једне стране, И Балтик Водка И 

Ракија Виљамовка, са друге стране. То су производи који се већ дуго времена производе у овој компанији. 

Такође, поред ових производа, Таково има и дугу традицију производње кондиторских производа.  

Могуће унапређење базних производа би било оствариво путем стратегије потпуног трошковног 

вођства – стварати конкурентске предности ниским трошковима на целокупном тржишту, како би се повећала 

продаја и производња.  

Кључни производи су они производи којима предузеће остварује конкурентну предност. Продајом ових 

производа предузеће остварује висок раст промета и висок профит.  

Кључна ствар моћних брендова је да имају сталност и стабилност у будућности. Једна компанија се 

може држати константном ако оствари идентитет и позицију и став да издржи на тржишту, наоружана 

са сјајним перформансама и издржљивошћу у снажним трендовима ка променама. 

Компанија која негује марку је темељ на којем се стварају успешни брендови. Међутим, моћни брендови не 

дешавају спонтано. Уместо тога, они су резултат стварања бренд стратегије и освајање тржишта, као и 

дисциплинованости саме компаније. 
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