
Припремио: др Драган Ћоћкало, доцент 

Приручник је намењен, пре свега, студентима студијског програма инжeњерски 
менаџмент, као помоћни (пратећи) материјал за вежбе и средство за лакше праћење 
материје и активно укључивање у рад. Могу га, као помоћни материјал, користити и 
студенти других образовних профила за предмете који делом или у целини обрађују 
област маркетинга (Управљање технолошким развојем, Маркетинг и квалитет...). 

Приручник је у складу са планом и програмом предмета групе Маркетинг. Одобрен је 
за примену од стране предметног наставника. 

Copyright – Копирање и умножавање је дозвољено (и пожељно). 

Зрењанин, 2011. г. 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
Технички факултет “Михајло Пупин” 
Зрењанин 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАРКЕТИНГ 
- Приручник за вежбе - 

 



МАРКЕТИНГ – Приручник за вежбе 

 

 
Страна 2 oд 62 

1. КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА ТРЖИШТА 

1.1. ТРЖИШТЕ 

Једна од многих дефиниција одређује тржиште као “сплет законитог узајамног 
деловања понуде и тражње”1. За ближе објашњење појам тржишта, а на основу ове 
дефиниције, може се констатовати следеће: 

1. Тржиште је саставни и неодвојиви део система производње; 
2. У основи тржишта лежи размена - односно ПРОЦЕС у којем робе (у врло широком 

смислу речи) од једног прелазе у власништво другог субјекта, при чему на једној 
страни стоји понуда одређених количина робе, а на другој тражња за робом; 

3. Услуге, као економска категорија, такође подлежу и утичу на понуду и тражњу и 
учествују у процесу размене као повезујућа карика између произвођача и крајњег 
корисника. 

При томе се овде сматра да је: 

− понуда - укупна маса производа и услуга, на одређеном тржишту и у одређеном 
временском раздобљу, по одређеним ценама, 

− тражња - испољена потреба потрошача за појединим производима и/или 
услугама. 

Једна од битних карактеристика тржишта је и вишедимензионалност. Тржиште као 
економска категорија у себи носи персоналну, материјалну, просторну и временску, 
инструменталну, техничку, ценовну, институционалну, комуникативну и друге 
димензије. Тржишне димензије се налазе у интерактивном односу, те се свака 
димензија тржишта јавља наизменично као узрок и као последица. 

Најчешћа подела тржишта је према следећим критеријумима: 

1. Према врсти робе - где се разликује: 

1.1.  тржиште производа и услуга, 
1.2.  тржиште новца, 
1.3.  тржиште капитала или тржиште репродукционе потрошње - индустријско 

тржиште са карактеристикама: 

− број купаца је ограничен, 
− вредност робе је релативно висока, 
− набавка се врши уз техничку и комерцијалну одговорност, 
− ово тржиште зависи од технолошког развоја у и изван граница земље 

итд. 
1.4.  тржиште робе широке потрошње чије су карактеристике: 

− број купаца/корисника је велики, 
− постоји географска концентрација купаца/корисника (познато је да око 

80% свакодневних потреба потрошачи подмирују у близини места 
становања), 

− корисници по својим навикама и жељама нису хомогени, 
− учесталост набавке и продаје је обрнуто пропорционална вредности 

робе; 

2. Према количини робе - може се разликовати трговима на велико и трговина на 
мало; 

3. Према начину (техници) продаје - разликује се: класичан вид продаје, 
берзански тип промета, затим продаја робе за готов новац и кредит итд;  

                                                 
1 Божидаревић, Д., Васиљев, С., Вујичић, Ђ., Маркетинг, Економски факултет Суботица, 1982. г. 
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4. Према географском простору - постоји: локално, регионално, нацоинално, 
међународно и светско тржиште; 

5. Према типу конкуренције разликује се: потпуно конкурентско тржиште, 
потпуно монополско тржиште и ограничено или непотпуно конкурентско тржиште. 

Овде је потребно истаћи и значај који у развоју и унапређењу производа игра 
истраживање тржишта. Истраживање тржишта пре свега има за циљ да утврди 
структуру тржишта, односно да одреди: 

− садашње тржиште призвода (производа који се већ производи и/или који се 
намерава увести у производњу), 

− садашње тржиште конкурентских производа, 
− тржиште релативних непотрошача и  
− тржиште апсолутних непотрошача. 

Ово испитивање такође треба да, у границама могућег, одреди структуру будућег 
тржишта.  

На следећој слици приказана је структура тржишта. 

 

Структура тржишта 

1.2. ФАЗЕ У РАЗВОЈУ ТРЖИШТА 

Развој тржишта одвија се у пет фаза: 

1.2.1. Кристализација тржишта  

Пре формирања, тржиште постоји као латентно тржиште сачињено од људи који 
имају сличну потребу или жељу за нечим што још не постоји. 

У избору комбинације својстава производа (боја, облик, 
димензије, укус, мирис, величина, 
функционалност/могућност употребе...), цене, канала 
дистрибуције, промоције за нови производ, нуде се три 
могућности: 
1. Нови производ може бити намењен задовољењу 

једног од споредних простора на одређеном 
тржишту (стратегија појединачног отвореног 

простора), 
2. Истовремено се могу лансирати два или више 

производа да би се освојила два или више простора 
одређеног тржишта (стратегија вишеструког 

отвореног простора) и  
3. Производ може бити намењен главнини одређеног тржишта (стратегија масовног 

тржишта). 
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У овом случају величина фирме пресудна је у избору стратегије – мале фирме 
обично немају довољно средстава да освоје и задрже масовно тржиште, па је 
препорука да следе стратегију појединачног простора. 

Фаза кристализације почиње ланситањем производа на одређено тржиште и растом 
продаје. 

1.2.2. Експанзија тржишта 

Фаза експанзије почиње уласком конкуренције на 
одређено тржиште.  

Стратегије и поступак избора стратегија потрпуно је 
исти као у фази кристализације само овог пута тржиште 
већ постоји и проблем се посматра са становишта 
конкуренције. (Пример: Procter&Gamble – повремено 
улази на тржиште са производима који су намењени 
различитим сегментима, потискује и гуши конку-ренцију 

и на крају лансира производ “ја-такође” на масовно 
тржиште – ово под условом да конкуренција не схвати о 

чему се ради). 

1.2.3. Фрагментација тржишта 

Уласком све већег броја конкурената, тржиште се 
раслојава на сегменте, где сваки конкурент настоји да 
се лоцира на неком незаузетом сегменту.  

Мањи део непокривених сегмената, премали је да би се 
економично опслуживао.  

У овој фази тржиште достиже зрелост са мало нових 
производа. 

1.2.4. Консолидација тржишта 

Фаза консолидације често следи након фрагментације, изазвана је појавом новог 

својства производа које тржиште посебно тражи 
(Пример: обичне пасте за зубе које су имале особине да 
делотворно чисте зубе, дају свежину или имају добар 

укус потиснула је паста која је осим ових имала и 
особину да штити од кварења зуба). 

Тржишта се крећу између фаза фрагментације и 
косолидације.  
 
 

Фрагментацију изазива конкуренција, а 
консолидацију – иновација! 

 

1.2.5. Престанак тржишта 

Престанак тржишта изазива радикално нова иновација која на бољи начин задовољава 
потребе потрошача. 

 
1.3 ДИНАМИКА ПРОМЕНА НА ТРЖИШТУ 
 
Развој и динамику тржишта подстичу иновације и конкуренција. 

Процес иновирања код тржишног лидера мора бити рутинизиран. 
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До нових својстава (карактеристика) може се доћи: 
1. Емпиријским путем – истраживање потреба потрошача у вези својстава која би 

желели да додају производу и степена важности тог својства; трошкови развоја 
сваког својства и вероватност конкуренције; развијају се својства која обећавају 
највећи посраст профита; 

2. Интуитивно – “природна” селекција одређује победнике; 
3. Процесом дијалекције – иноватори не трба да прате масу, већ да теже 

тржишним сегментима који пате због занемаривања; 
4. Проучавањем хијерархије потреба – иноватор треба да осети када је тржиште 

спремно да задовољи потребу вишег реда. 
Маловљева (A. H. Maslow) хијерархија потреба обухвата пет сегмената: 

� ниже потребе (потребе опстанка), 
� потребе за цењењем, 
� самоактуализација (самодоказивање), 
� потребе за знањем, 
� естетске потребе. 

 

Ограничења развоја нових својстава на тржишту: 
− Технолока – технолошка предвиђања, терминирање будућег технолошког 

развоја; 
− Друштвена – нови животни стилови, несташице, инфлација, конзумеризам, покрет 

за заштиту околине... 

2. ПРОИЗВОД 

Са техничког становишта појам производа није посебно дефинисан. Зато се у одређењу 
овог појма полази од дефиниција које даје економска теорија2: 

1. Производ је коначни резултат производне делатности који, за разлику од услуга 
егзистира и пошто је довршен процес његове производње, те својим предметним 
обликом и својим својствима задовољава одређену врсту друштвених потреба. 
Према томе, природу производа има само онај производни резултат који поседује 
захтевану употребну вредност; 

2. Производ је скуп физичких, услучних и симболичких детаља од којих се очекује 
да ће купцу пружити задовољство, односно корист; 

3. Производ или услуга је: 

− резултат активности или процеса (материјални производ, нематеријални 
производ као што је услуга, рачунарски програм, концепција или 
инструкција за коришћење) или 

− активност или процес (вршење услуга или извршење производног процеса). 

− Према томе, производ се појављује као предмет, документација, 
информација, услуга, софтwаре или нуспроизвод (ISO 8402). 

Све претходне дефиниције, иако различите по свеобухватности и обиму, указују на две 
основне карактеристике проиавода: 

1. “Слика произвођача” - производ се може посматрати као интегрална целина 
сачињена од три компоненте3: 

− hardware - опредмећени (материјални) делови производа, 
− software - формализовани облици технолошког знања (лиценце, know-how), 

                                                 
2 Петровић, Б., Развој производа - монографија, Универзитет у Новом Саду, ФТН, Иститут за  
индустријске системе и ИИС, Нови Сад, 1997. г. 
3 Леви - Јакшић, М., Управљање технолошким иновацијама, ФОН, Београд, 1995. г. 
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− brainware - наука као научно - теоријаска сазнања, организација, 
управљање, неформализовани облици технолошког знања, знање и вештина 
кадрова. 

2. “Слика потрошача” - могу се уочити чиниоци који опредељују 
потрошача/корисника за одређени производ. Ови чиниоци приказани су на 
следећој слици. 

 

Чиниоци који опредељују потрошача/корисника за одређени производ4 

Није потребно посебно наглашавати да постоји корелација између “слике произвођача” 
и “слике потрошача” и колико је значајно да се ове две слике “поклопе”. 

2.1. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОИЗВОДА 

Најважније карактеристике производа могу се сагледати кроз захтеве које окружење 
поставља пред производ. Ови захтеви приказани су у следећој табели5.  

Према овим захтевима најважније карактеристике производа су: 

1. Функционалност - сваки производ има одређену сврху или улогу у односу на 
друштвене потребе за чије задовољавање служи, било да се ради о производима 
широке или производима репродуктивне потрошње и сл.; 

2. Поузданост и трајност производа која се дефинише као вероватноћа да ће 
производ радити без отказа у неком временском периоду. Будући да је сваки 
производ систем који се састоји из више елемената и да сваки од тих елемената 
има своју поузданост, посебно је важно да се при развоју производа обрати 
пажња на следеће утицајне факторе6: 

− место тј. локација елемента у систему, 
− значај и улога елемента у раду, 
− оптерећење елемента, 
− доступност елемента при интервентним захватима, 
− сложеност могућих интервентних захвата, 
− потребно време за интервентне захвате, 

                                                 
4 Божидаревић, Д., Васиљев, С., Вујичић, Ђ., Маркетинг, Економски факултет Суботица, 1982. г. 
5 Петровић, Б., Развој производа - монографија, Универзитет у Новом Саду, ФТН, Иститут за  
индустријске системе и ИИС, Нови Сад, 1997. 
6 Ламбић, М., Ћоћкало, Д., Инжењерске методе, Универзитет у Новом Саду, Т.Ф. “М. Пупин”, 
Зрењанин, 2004. 
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− последице по остале елементе система, процесе, људе или околину у случају 
отказа (хаварије) елемента, 

− тржишни утицај у смислу угледа који произвођач има на тржишту, а тиче се 
поузданости његових производа; 

3. Квалитет производа - техничке, економске и естетске карактеристике производа; 

4. Сложеност производа; 

5. Са техничког аспекта посебно интересантна карактеристика је технологичност, 
односно могућност једноставне производње; 

6. Еколошки аспект који добија све више на значају. 

Захтеви које окружење поставља пред производ 

Окружење Захтеви 

Систем у коме се производ 
развија и производи 

− минималан ризик развоја (појава нових открића, нови производи 
конкуренције), 

− прихватљиви трошкови развоја - брз повраћај уложених 
средстава, 

− профитабилност, 
− могућност израде, монтаже и контроле, 
− могућност паковања, складиштења и транспортовања, 
− оптимално коришћење производног потенцијала (простор, 

капацитети, технологија, запослени), 
− прихватљиви рокови испоруке. 

Систем у коме се производ 
користи 

− остваривање намене у варијабилним условима експлоатације, 
− висока ефективност (готовост, поузданост, функционална 

подобност), 
− висока безбедност руковаоца и околине, 
− погодност инсталисања и доградње, 
− ергономска својства, 
− погодност одржавања, 
− погодност сервисирања, 
− снабдевање резервним деловима, 
− оптимални трошкови експлоатације, 
− оптималан век употребе. 

Друштво: 

− тржиште, 
− правна регулатива, 
− наука и технологија, 

− култура. 

− конкурентност на тржишту (квалитет - цена - рок испоруке) у 
односу на производе конкуренције, 

− имиџ производа и произвођача, 
− дизајн, 
− повољни услови продаје, 
− усклађеност са правном регулативом (прописи, стандарди...), 
− висок техничко - технолошки ниво, 
− усклађеност са традицијом. 

Природа (екосистем) кроз: 

− законе, 
− прописе, 
− стандарде и сл. 

− могућност рециклаже отпада насталог у производњи и употреби 
производа, 

− могућност регенерације делова и склопова производа, 
− могућност рециклаже производа након употребе (учешће 

производа као секундарне сировине), 
− минимално загађење животне средине. 

2.2. ЖИВОТНИ ЦИКЛУС ПРОИЗВОДА (ЖЦП) 

Производ као вештачка творевина (настао од човека трансформацијом материје) служи 
за задовољавање људских потреба. С обзиром да су људске потребе променљива 
категорија, производ има свој животне век. Животни век производа са најкраће може 
дефинисати као “временски период од настанка идеје да се неким производом 
задовољи нека неподмирена (или на бољи начин подмири) потреба човека 
(појединачна, друштвена), па до исчезавања производа из друштвене и природне 
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средине”7. У овом “укупном” животном веку производа садржана су два века 
производа: 

1. Технички век производа као временски период функционисања конкретног 
производа односно период у коме производ служи за задовољавање људских 
потреба или жеља; 

2. Економски век производа као временски период у коме је производ присутан на 
тржишту као роба. 

Следећа слика представља интегрални приказ оба ова животна века. 

 

Животни век производа8 

Производ у свом животном веку у принципу пролази кроз четири фазе, независно од 
тога којој индустријској грани припада. Понаособ свака фаза представља врло сложен 
процес и може бити предмет посебног разматрања. Те фазе су: 

1. Фаза развоја. Она обухвата: 

− планирање производа и постављање задатака, 
− генерисање идеја, 
− техно-економску студију изводивости која представљла процес усмеравања 

идеја, на бази проучавања тржишта и онога што ради конкуренција с једне 
стране, и с друге техно - економских могућности предузећа, 

− конкретизација производа односно истраживање и развој производа, 
− припрему, израду, монтажу, контролу и корекције производа што се одвија 

кроз процес производње прототипа, а затим и пробне серије, чијим 
лансирањем се обавља прелиминарно истраживање и тестирање тржишта, 

− обуку кадрова за производњу производа, 
− комерцијализацију - излазак производа на тржиште и мање корекције и 

дораде производа у смислу прилагођавања карактеристика производа 
посебним захтевима тржишта уколико су присутни, а нису раније уочени; 

                                                 
7 Петровић, Б., Развој производа - монографија, Универзитет у Новом Саду, ФТН, Иститут за  
индустријске системе и ИИС, Нови Сад, 1997. г. 
8 Unknown foreign source 
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2. Фаза увођења на тржиште, рекламе продаје и дистрибуције - фаза тржишне 
“утакмице”. Ова фаза обухвата временски период од завршетка производње до 
испоруке производа кориснику. Заснива се активном комуницирању са 
потенцијалним и стварним купцима, унапређењу продаје (кредитирање, попусти, 
распродаје, плаћање у више рата и сл.), презентацију производа кроз медије, 
демонстрацију рада, присуство на изложбама и сајмовима, обуци кадрова за 
продају и сл. Ова фаза животног века прва је на удару рекламација, уколико 
производ није у складу са захтевима и очекивањима корисника. Зато се у овој 
фази развија и сервисна мрежа и врши обука кадрова за сервисирање производа, 
што је врло значајно и за касније фазе животног века производа; 

3. Фаза инсталисања/употребе/одржавања и иновација на производу. Ова фаза 
представља временски период од испоруке производа кориснику до његове 
елиминације из даље употребе. 

4. Фаза регенерације/прераде/депоновања/рециклаже производа. Ова фаза треба да 
затвори ток трансформације материје. Овде се мора дати одговор на питања:  

− да ли производ на крају животног века треба третирати као отпад и које су 
могућности његовог безбедног одлагања? 

− да ли га третирати као један од улаза у нови процес трансформације 
материје и како извршити његову прераду и рециклажу? 

− да ли производ има такву вредност да би се могао третирати као музејски 
експонат? 

Развој производа и производ као резултат развоја треба да у условима тржишне 
привреде обезбеди пре свега опстанак, а затим и даљи развој и просперитет предузећа 
које иницира и/или у коме се одвија развој производа. С овим у вези је и ризик развоја 
који се базира на сладећим чињеницама: 

1. Највећи број идеја о новим производима никада није остварен, нити су 
замишљени производи стигли до тржишта. О овоме говори и стопа смртности 
идеја (на претходној слици) јер само 2 - 3 идеје за нове производе доживи 
тржишну фазу; 

2. Многи производи који су стигли до тржишта показали су се као неуспешни - 
тржиште их је одбацило; 

3. Производи које је тржиште прихватило брзо су престали да буду атрактивни јер је 
конкуренција освојила и модернизовала производњу тих производа и на тржиште 
изашла са новим/квалитетнијим/јефтинијим итд. производима. 

Ризик развоја производа односи се, према томе, пре свега на ризик улагања средстава 
за развој (финансијских, материјалних, кадровских и сл.). Она су на претходној слици 
приказана кривом улагања (кривом дефицита или негативног профита) у чијем 
наставку је крива добити. Цена развоја производа се значајно повећава како производ 
прелази из једне фазе развоја у следећу, при чему окосницу овог процеса представља 
квалитетна и сврсисходна процена идеја. У интересу предузећа које развија нови 
производ је да је однос површина које ограничавају ове две криве у корист површине 
испод криве добити, односно потребно је остварити таква улагања и развијати такве 
производе који ће обезбедити брз повраћај инвестиција и остварење добити у што 
дужем временском периоду. 

Међутим, ништа мањи од ризика улагања није ризик временског заостајања у односу 
на конкуренцију. Овај ризик посебно је потенциран савременим условима у окружењу 
предузећа, које карактеришу сталне и врло динамичне промене (све убрзанији 
технолошки развој резултује новим производима и технологијама, потребама и 
захтевима потрошача/корисника, наступом међународне конкуренције на светском 
тржишту). 
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2.3. РАЗВОЈ ПРОИЗВОДА (ПРЕДТРЖИШНЕ ФАЗЕ ЖЦП) 

2.3.1. Предвиђање и планирање развоја9 

Предвиђање развоја производа, технологија итд. (уопште технолошко предвиђање) за 
предузеће представља егзистенцијални проблем од кога зависи његов опстанак и даљи 
развој. Отуда потиче и велика шароликост метода предвиђања и развоја и, са тим у 
вези, проблеми избора адекватне методе. 

У литератури најчешће помињана подела, методе технолошких предвиђања дели на 
четири групе10: 

1. Интуитивне методе: “Brainstorming”; “Delphi”; Утопија метод; 

2. Експлораторне методе: Екстраполација временских серија, прости аналитички 
модели; Екстраполација временских серија, коришћење феноменологије; Криве 
учења; Морфолошко истраживање; Метод редакције сценарија; Историјска 
аналогија; Пробабилистичко предвиђање; Економска анализа; Операциони 
модели; 

3. Нормативне методе: Матрице хоризонталних одлука; Матрице вертикалних 
одлука; Методе операционих истраживања; Теорија доношења одлука; Графови 
одлучивања (PATTERN метода); Анализа система; 

4. Методе које укључују повратну спрегу: Повратна спрега у процесу трансфера 
технологије; Интегрални систем обраде информација. 

Најважнији критеријуми за избор метода предвиђања могу се организовати на следећи 
начин: 

1. Тачност, прецизност метода; 
2. Подаци који се користе у методи; 
3. Временски хоризонт предвиђања и, са њим у вези, време потребно за припрему и 

спровођење методе; 
4. Трошкови предвиђања. 

Следећа слика приказује зависност трошкова од осталих критеријума за избор методе 
предвиђања. 

 

Зависност трошкова од осталих критеријума за избор методе предвиђања 

Између предвиђања и планирања развоја постоји веза. Врло сликовит опис ове везе 
даје Ј. P. Martino11 када каже: “План је аналоган рути која се бира из мапе. А одакле је 
мапа? Предвиђање је анлогно мапи; оно описује различите могуће догађаје и руте - 
правце којима се треба кретати да би се они постигли. Улога предвиђања је да опише 

                                                 
9 Ова проблематика детаљније је обрађена у поглављу ТЕХНОЛОШКА ПРЕДВИЂАЊА, овог 
приручника. 
10 Леви - Јакшић, М., Управљање технолошким иновацијама, ФОН, Београд, 1995. г. 
11 Исто 
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алтернативе, могућности које постоје у будућности. Предвиђање обавештава планера о 
могућим циљевима - дестинацијама, о рутама - правцима за постизање тих циљева, о 
релативној удаљености или тешкоћама везаним за сваки могући правац. Прогноза не 
намеће одређено решење планеру; она само идентификује и ближе одређује могућа 

решења. Аналогија са мапом код предвиђања може се 
условно схватити, утолико што и најбоља прогноза не може 
да буде толико прецизна и тачна, јер се ради о догађајима 
који тек треба да наступе”. 

На следећој слици приказана је хијерархија планирања 
развоја, кроз три нивоа, са свим значајним елементима и 
њиховим међусобним утицајима12. Три нивоа планирања 
приказани су помоћу одговарајућих кола повратног дејства, 
која представљају политику, стратегију и оперативно 
планирање развоја. 

 

Хијерархија планирања развоја 

 

У одређивању Политике развоја полази се од жељеног 
модела будућности који обухвата: 

− визију развоја предузећа коју има руководство, 
− мисију или подручје делатности у којем се предузеће 

налази: дефинисање производа/врста услуга/улоге на 
тржишту, 

− имиџ фирме, као жељена позиција у односу на 
конкуренцију: по чему предузеће треба да буде 
препознатљиво; 

да би се, избором праваца развоја и начина за реализацију жељеног модела 
будућности, заокружило дефинисање политике развоја. 

Ово представља основу за сагледавање развојних могућности и одређивање 
краткорочних и дугорочних циљева, програма и мера, што представаља коло стратегије 
развоја (С). 

У трећем колу планирања развоја (Оперативно планирање), на бази развојних циљева, 
процељују се расположиви и планирају потребни материјални и нематеријални ресурси 
за остваривање планираног развоја. 

На крају овог дела излагања треба напоменути да су ова три сегмента планирања 
развоја интегрални део једне шире целине, која представља пословну политику и 
стратегију предузећа. Под овима појмовима, и општем случају, крије се “скуп 
дугорочних циљева, програма и мера, путем којих се предузеће динамички 
прилагођава сталним и све бржима технолошким, економским и друштвеним 
променама, које настају у окружењу”13. Овај процес динамичког прилагођавања 
предузећа према окружењу представљен је следећом сликом. 

                                                 
12 Леви - Јакшић, М., Управљање технолошким иновацијама, ФОН, Београд, 1995. г. 
13 Исто 
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Промене у окружењу и њихов утицај на промене у предузећу 

2.3.2. Фазе развоја производа 

Развој производа, како је већ раније поменуто, може се поделити на пет фаза, која 
свака за себе представља сложен и разматрању и анализи подложан процес. Те фазе 
су: 

1. Генерисање идеја; 
2. Процена и селекција идеја; 
3. Развој изабране идеје; 
4. Испитивање стања на тржишту; 
5. Комерцијализација, пласман и тржишна реализација. 

Оквир у коме би требало да се одвија процес развоја и касније процес експлоатације 
производа је тзв. “тест вредности” кога је L. D. Miles представио у облику 10 питања: 

1. Да ли се употребом производа ствара вредност? 

− Шта је функција сваког дела производа? 
− Шта још треба да ради тај део? 
− Колико кошта део? 
− Да ли се и чиме се може заменити? 
− Колико алтернатива има? 

2. Да ли су трошкови производа пропорционални са употребном вредношћу? 
3. Да ли су сва својства производа потребна? 
4. Има ли нешто боље за исту примену и употребу? 
5. Може ли се производ израдити на економичнији начин? 
6. Може ли се користити неки стандардни производ? 
7. Да ли је производ израђен на одговарајућој машини? 
8. Да ли трошкови материјала и рада одговарају цени производа? 
9. Постоји ли економичнија набавка код других добављача? 
10. Да ли конкуренција економичније набавља? 

Генерисање идеја 

Процес генерисања идеја о новом производу почиње или од идеје да би неко ново 
научно откриће или техничко достигнуће могло да се користи за стварање новог 
производа или да се новом комбинацијом већ познатих открића и технолошких 
достигнућа може добити нови производ бољи од постојећих.  

Једна, у потпуности формулисана, идеја новог производа мора садржати следеће 
информације: 

1. Опис производа који се предлаже, са скицама, цртежима или узорцима; 
2. Опис намене или, којим купцима је производ намењен; 
3. Опис потреба и жеља купаца, које би производ задовољавао; 
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4. Да ли производ који се предлаже, са гледишта предузећа, представља: 

− потпуно нов производ, 
− проширење постојеће фамилије производа, 
− нову примену већ постојећих производа, 
− побољшање постојећег производа? 

5. Да ли тај производ представља и којој мери носи оригиналност проналска и какве 
су могућности његове заштите? 

6. Какве би техничке перформансе имао предложени производ? 

Процена и селекција идеја 

Процена и селекција идеја има задатак да умањи ризик улагања средстава 
(финансијских, материјалних, кадровских итд.) у развој производа. Она, при том, мора 
да обезбеди14: 

− општу идеју о комерцијалној способности за живот новог производа, 
− улагање средстава у погледу потенцијалних проблема на које ће се вероватно 

наићи у току процеса развоја, 
− непристрасна мишљења, базирана на улагању средстава појединаца, који имају 

вештину да процене идеју новог производа, 
− важне информације, које ће помоћи у одређивању прототипа, ако буде неопходан 

и користан у презентацији концепта другима, 
− правце код одређивања, које би допунске информације могле бити неопходне да 

комплетирају темељну процену, 
− могућност, односно повољност базирану на претходним информацијама, да 

обезбеди што информисанију одлуку, без обзира да ли је она: да се напусти 
идеја, да се потенцира или да се прода, 

− информације које могу помоћи да привуку интерес потенцијалних улагача, који су 
у позицији да помогну развојни процес. 

Природно, ретко се дешава да процена обезбеђује предузећу детаљан план акција који 
потпуно уклања елементе ризика. Уместо тога, процена ће дати значајне информације, 
које ће бити од помоћи у доношењу што боље обавештених одлука. 

Програм процене мора садржати све елементе значајне за нови производ. Они се могу 
груписати у четири групе елемената за процену: 

1. Техничко - технолошке карактеристике производа: 

1.1.  новост - подразумева колико је производ нов на тржишту, да ли је легално 
производити га и како га заштитити од нелегалне производње евентуалних 
конкурената, 

1.2.  изводљивост - да ли има препрека да се производ направи онако како је 
замишљен, 

1.3.  функционалност - да ли производ у потпуности задовољава функцију за коју 
је замишљен, 

1.4.  трајност - век трајања производа, а са тим у вези и поузданост производа 
(самог за себе и у односу на конкурентске производе, ако их има), 

1.5.  истраживање и развој - могућност да се истражују нове могућности 
производа и да се он даље развија; 

2. Економске карактеристике производа: 

2.1.  трошкови улагања - средства која је потребно уложити у постављање 
производње и производњу новог производа, 

2.2.  период повратка уложених средстава - процењени временски период за који 
ће се уложени капитал повратити, 

2.3.  профит - зарада од производа; 

                                                 
14 Ристић, Д., Ђурић, З., Аџић, С., Управљање развојем, Агора, Београд, 1993. г. 
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3. Карактеристике производње: 

3.1.  изводљивост производње - повезано са изводљивошћу производа, с тим што 
се овде разматра технологија којом се располаже (машине и кадтови), 

3.2.  потребе производне линије - разматрају се ресурси (материјал, енергија, 
алат итд.), 

3.3.  кооперација - могућност кооперативног повезивања са другим 
предузећем/има; ово је у суштини негативна крактеристика - што се више 
предузеће ослања на кооперацију то су могућности успеха мање; 

4. Карактеристике окружења: 

4.1.  утицај друштва - друштвена клима, однос државе према предузећима, 
4.2.  потражња - која потражња постоји на тржишту за новима производом и 

колика је њена процењена стабилност, 
4.3.  постојећа конкуренција - са каквим производом је на тржишту и које су 

могућности да се она “изгура” са тржишта или да ли је тржиште довољно за 
све (за предузеће које осваја производ и конкуренцију, заједно), 

4.4.  нова конкуренција - за које време се може очекивати појава конкуренције 
на тржишту, ако је производ/идеја потпуно нов, 

4.5.  дистрибуција - начин како да се стигне до потрошача, 
4.6.  реклама - могућности и начин како да се евентуални потрошачи приволе да 

купе нови производ. 

Развој изабране идеје 

1. Дужина трајања истраживачко - развојног процеса 

Процес развоја производа је дуготрајан. Тако на пр. у области развоја индустријске 
опреме, од идеје до лансирања новог производа протекне, у просеку, 6 - 9 година. То 
значи да, ако данас отпочне развој неког производа из групе идустријске опреме, он 
мора одговарати потребама и захтевима корисника који ће се појавити тек након 6 - 9 
година, што савакако указује на значај технолошких предвиђања за развој производа. 

Истовремено, са скраћивањем животног циклуса производа расту и трошкови њиховог 
развоја. 

На основу ових чињеница може се поставити следећа законитост: 

rti tttt +== 0  

где су: 

ti -  тренутак за који треба прогнозирати жеље и потребе купаца, 
tt -  тренутак када се производ појављује на тржишту, 
t0 -  тренутак када је усвојена идеја за нови производ, односно тренутак када са 

започело са развојем те идеје, 
tr -  трајање процеса развоја производа. 

Идеја за нови производ која се усвоји у тренутку t0, заснива се на одређеној количини 

научних и технолошких знања (∑
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представља коефицијент коришћења научно - технолошких знања и основни је фактор 
ограничења перформанси производа. Уколико η→1 утолико ће перформансе датог 
производа (Lmax)о бити ближе максимално могућим перформансама (Lmax max)о, које 
би се у тренутку t0 могле добити, ако би се користила сва доступна научно - 
технолошка знања релеванрна за производ. Ова зависност приказана је на следећој 
слици. 

 

Односи остварених и максимално могућих перформанси за неки производ15 

На овој слици (Lmax max)1 односи се на тренутак t1, (Lmax max)2 на тренутак t2 итд. 
до (Lmax max)k што представља максимално могуће перформансе неког производа у 
тренутку tk. 

Потребе и жеље купаца се током времена мењају. Ове промене могу се представити 
одговарајућим коефицијентом, као односом: потреба и жеља купаца у тренутку ti - (PK)i 
и у тренутку t0 - (PK)0, односно: 

( )
( )0PK
PK i

p =η  

Логичнио је ће ηp бити утолико веће уколико је већа разлика ∆t= ti - t0 = tr, где је tr - 
трајање порцеса развоја. На следећој слици приказана је функција Lmax = f(tr). 

 

Функција Lmax = f(tr)
16 

Вредности (tr)i, које задовољавају критеријум: 

(tr)А < (tr)и < (tr)B 

дају могућност да се развије производ који одговара потребама купца и расположивим 
истражи-вачко - развојним ресурсима предузећа, што је дато функцијом Lmax. 

Ограничавајући фактори конструкцијске концепције производа 

                                                 
15 Бошковић, Д., Организација истраживања и развоја у удруженом раду, Савремена 
администрација, Београд, 1979. г. 
16 Исто 
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Зависно од коефицијента коришћења расположивих научни - технолошких знања и 
креативне способности у њиховом комбиновању, конструкцијска концепција производа 
у себи садржи два ограничења: 

1. Ограничење перформанси; 
2. Ограничење трошкова производње. 

До снижења трошкова производње долази услед отклањања недостатака у 
технолошком процесу са којим се започиње производња новог производа, као и услед 
постепеног адаптирања људи у производњи на нови технолошки процес, што се може 
представити кривом учења на следећој слици. 

 

Крива учења17 

Крива учења представља смањење производних трошкова са повећањем кумулативног 
аутпута, односно укупног броја произвоедених производа. При томе треба напоменути 
да се крива учења не односи на смањење фиксних трошкова при повећању обима 
серије производа, мада и то утиче на смањење производних трошкова. 

Према томе конструкцијска концепција новог производа одређује горњу границу 
перформанси и доњу границу трошкова производње, под претпоставком да је изабрана 
адекватна технологија и да се она у производњи стриктно спроводи.  

На следећој слици графички је приказан однос поменутих ограничења перформанси и 
трошкова производње. 

 

Графички приказ односа перформанси (P) и тошкова производње новог производа 

(Wp)18 

 

Истраживање стања на тржишту 

Опрезност у овој фази је неопходан услов да предузеће оствари успех или да у случају 
неуспеха прође са што мањим губитком. Поступак којим се то може постићи је следећи: 
после завршене фазе развоја производа, пошто је нови производ већ освојен, доноси 
се одлука о количини производа коју треба произвести у циљу испитивања тржишта. 

                                                 
17 Леви - Јакшић, М., Управљање технолошким иновацијама, ФОН, Београд, 1995. г. 
18 Бошковић, Д., Организација истраживања и развоја у удруженом раду, Савремена 
администрација, Београд, 1979. г. 



МАРКЕТИНГ – Приручник за вежбе 

 

 
Страна 17 oд 62 

Испитивање тржишта може да доведе предузеће под низ дилема, које су приказане 
мрежним дијаграмом на следећој слици19. 

Овај дијаграм показује да се и у случају када се фаза развоја новог производа успешно 
заврши, тј. када се добије нови производ са одређеним, пројектованим, 
перформансама, постоји могућност да предузеће донесе одлуку да се не почне са 
редовном производњом новог производа. 

После завршетка првог испитивања тржишта (догађај 3) постоји могућност да се 
производ прихвати или да се упути на даљу дораду и, након тога, поновно лансира на 
тржиште (активност 5). Ако се производ прихвати, тј ако је истраживање тржишта 
показало да купци добро прихватају производ, још увек не би требало донети коначну 
одлуку о уласку у производњу, пре него се испитају активности и позиције 
конкуренције (догађаји 4 и 6). 

 

Мрежни дијаграм испитивња тржишта  

Према томе, кроз фазу испитивања тржишта, предузеће прикупља и анализира 
информације о реакцији купаца на нови производ, а такође и о односу перформанси и 
цене конкурентних производа и сопственог новог призвода, као и остале релевантне 
информације о тржишту. Након систематске обраде ових информација предузеће је у 
могућности да донесе коначну одлуку о новом производу, а затим изврши проверу и 
програмирање производних капацитета. 

Комерцијализација, пласман и тржишна реализација 

Ова фаза у развоју производа означава период првих контаката новог производа са 
тржиштем. Комерцијализација, временски, не мора обавезно да дође након претходних 
фаза. Она може, а чак је то и пожељно, да започне још у фази рађања идеја или фази 
процене и селекције идеја за нове производе. На овај начин могу се чути примедбе 
будућих корисника да би се уградиле у производ у фази развоја и евентуално склопили 
прелиминарни уговори који би требали да обезбеде производу, када буде завршен, 
место на тржишту. У фази комерцијализације започиње процес презентације производа 
који се наставља у фази представљања. 

Процес ширења информација о производу или презентацију, могу обављати појединци 
или, што је најчешћи случај, специјализоване организације (презентенти). Циљ 
презентације је да производ који је предмет презентације буде усвојен. С тим у вези су 

                                                 
19 Исто 
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и задаци презентената, који се у најкраћем могу формулисати на седећи начин 
(Роџерс)20: 

1. Развијање потреба за производом. Да би популаризовао и дифузионисао 
производ, презентент у први план треба да стави проблеме, да их “драматизира” и 
убеди будуће кориснике да те проблеме могу решити, те да им понуди једно, али 
“добро” алтернативно решење које је, “случајно”, производ који он презентира. 
За остваривање овога презентент мора да: 

− дијагностицира проблем који треба да се реши, тј. анализира и упозна 
проблеме оних којима презентира производ, 

− тесно се повеже са потенцијалним корисницима производа и уживи у њихове 
потребе и проблеме; 

2. Подстицање настојања за променом. Презентент треба да мотивише кориснике да 
усвоје производ и тиме остваре жељени циљ/еве - да реше проблеме; 

3. Претварање настојања у акцију. Овде презентент треба да покрене и усмери 
акцију корисника ка препорученом решењу проблема - новом производу; 

4. Стабилизовање дифузије и спречавање њеног дисконтинуитета; 

5. Индуковање даље отворености према новом и иновацијама уопште. Овим 
презентент треба да омогући људима “да упознају себе”, да сами себи буду 
узрочници промена. При томе он мора кориснике “снабдети” новим стандардима 
вредновања, критичношћу према свакодневној пракси итд. Ово се најчешће 
постиже указивањем на оне референтне групе и њихове потребе којима, макар и 
симболично, корисници желе да припадају; 

6. Преношење опаски корисника (жеља, сугестија, захтева итд.), предузећу чији је 
производ предмет презентације - повратна спрега. 

На следећој слици дат је шематски приказ улоге презентента производа. 

 

Шематски приказ улоге презентента производа 

Презентент представља производ будућим корисницима користећи се различитим 
средствима (или уопште каналима комуникације). По дефиницији средство или канал 
комуницирања је медиј за пренос информација од извора да оримаоца. 

Најадекватнија подела комуникаци-оних канала у овом случају је на: непосредне 
(“face-to-face”) и посредне (mass-media - радио, телевизија, новине...). Неке од 
карактеристика непосредних и посредних канала комуникације су дати у следећој 
табели (Роџерс)21. 

                                                 
20 Ђурић, В., Иновације у душтву, Градина, Ниш, 1975. г. 
21 Ђурић, В., Иновације у душтву, Градина, Ниш, 1975. г. 
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Карактеристике непосредних и посредних канала комуникације 

Одлике канала 

комуницирања 

Непосредни 

(интерперсонални ) канали 

Посредни (mass-media) 

канали 

1. Смер комуницирања вишестран једностран 

2. Контекст комуницирања “face-to-face” посредан 

3. Повратна спрега врло изражена слаба 

4. Могућност селекције 

информација 
висока ниска 

5. Дејство на већи број 
корисника 

споро брзо 

ЕФЕКТИ ПРОМЕНА У СТАВОВИМА ПРОМЕНЕ У ЗНАЊУ 

3. МАРКЕТИНГ-МIX 

Елементи МАРКЕТИНГ-MIX-а22 

Основна подела Проширена подела 

Производ Производ 

Цена Цена 

Дистрибуција 

Унапређење продаје 

 

Лична продаја 

Промоција Економска пропаганда 

Сервисирање (као придружени елемент) Услуге 

3.1. ЦЕНА 

3.1.1. Фактори цене  

Цена је једини инструмент квантитативног карактера у маркетинг-миксу предузећа. 
Улога цене је у дефинисању услова робно-новчане трансакције. Цена одражава 
прометну вредност производа и доводи се у везу са платежно способном тражњом. Она 
је једини инструмент који не изазива трошкове, већ их изражава.  
Према Котлеру23, цена се разликује од осталих инструмената маркетинг микса по томе 
што ствара приход, док остали елементи стварају трошкове. Стога компаније настоје да 
подигну цене до највишег степена који њихов ниво диференцијације може да издржи. 
Истовремено, фирме схватају да морају да размотре утицај цене на обим продаје. 
Фирма тежи да оствари одређени ниво прихода (цена пута обим) што, када се одбију 
трошкови, даје највеће профите. 
Цена је инструмент за којег су посебно заинтересовани сви учесници у маркетинг 
процесу. Цене не утичу само на предузеће, већ и на купце који купују производе 
предузећа, као и на кооперанте, добављаче, конкуренте. Највећи број предузећа се 
труди да одржи стабилан ниво цена својих производа. Измене услова на тржишту могу 
да условљавају корекцију цена. У највећем броју случаја, предузећа задржавају 
стабилан ниво цена све док их тржиште прихвата.  

                                                 
22 Izvori: Makarti, Adižes, I., Kotler, P. 
23 Kotler, P. Како креирати, овладати и доминирати тржиштем, Адижес, Нови Сад, 2003. стр. 
127 

Дистрибуција 
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Промене цене нису независне, већ су условљене променом у осталим инструментима 
маркетинга. Фактори који утичу на цену су:  

− трошкови,  
− тражња,  
− конкуренција,  
− економска политика и  
− државна контрола цена.  

Трошкови представљају доњу границу цене, а колика ће конкретна цена бити зависи 
од спремности купца да купи производ по понуђеној цени. За дефинисање цене 
неопходно је познавати просечне трошкове за сваки производ. Информације о односу 
трошкова и цена долазе из рачуноводства.  

Дефинисање политике цена представља основ за избор концепције трошкова која ће се 
користити за одређивање цене конкретног производа. Политика цена је основ за 
одређивање концепције трошкова, док изабрана концепција цене представља 
аналитички оквир за избор метода формирања цена.24 

Посматрано са аспекта предузећа, тражња представља функционални однос који 
указује на количине појединих производа које би се куповале по различитим ценама на 
датом месту и у одређено време. Битно је установити каква је еластичност тражње да 
би се донела правилна одлука о ценама. Ако снижење цене производа доведе до 
повећања укупних прихода, тражња је еластична. Значајно је да ли купци купују 
производ редовно (осетљиви су на промену цена) или нередовно (мање су осетљиви). 
Потребно је знати каква је могућност чувања производа. Ако је производ 
стандардизован, купци су више осетљиви на промену цене, па је слобода промене 
нивоа цена мања. Неопходно је знати да ли је производ супститут или је 
комплементаран са неким другим производима.  

Код доношења одлука о ценама мора се сагледати реакција других предузећа. Другим 
речима, мора се уважавати постојећа, али и потенцијална конкуренција. 
Конкурентски оријентисане цене представљају случај када предузеће промену својих 
цена врши углавном као реакцију на промене цена конкурентских предузећа. Проценат 
промене није толико битан као смер промене и однос према конкурентским ценама. 
Основна карактеристика ових цена јесте да предузеће реагује на промену у цени 
конкурената пре него на промене које се дешавају на тржишту. 

Сматра се да су тактичке одлуке о ценама које су конкурентски оријентисане 
следеће:25 

− ускладити цену са конкуренцијом, 
− цена виша од конкурената, 
− цена нижа од конкурената, 
− иста или виша цена од конкурената, 
− иста или нижа цена од конкурената. 

Уколико је степен диференцијације производа већи, то је већи и степен слободе 
предузећа приликом формирања цена. Када је цена инструмент који треба да обезбеди 
учешће на тржишту, предузеће може да прибегне формирању цена које су ниже од 
тржишних. Уколико производ није диференциран у односу на производе конкуренције, 
није могуће формирати цену која је већа од тржишне. Структура тржишта може да има 
утицаја на формирање цена. Уколико на тржишту послује мањи број већих предузећа, 
свако предузеће повећањем или снижењем својих цена може да утиче на тржишну 
цену. Када на тржишту послује мањи број великих купаца, њихов утицај на цене које 
формира предузеће је већи.  

Тржишни механизам омогућује формирање цена. Међутим, он није савршен. Тржишни 
систем формирања цена има у себи уграђене слабости, које потичу из стихијског 

                                                 
24 Милисављевић, М. Маркетинг, Савремена администрација, Београд, 1987. стр. 254 
25 Милисављевић, М. Маркетинг, Савремена администрација, Београд, 2001. стр.287 



МАРКЕТИНГ – Приручник за вежбе 

 

 
Страна 21 oд 62 

деловања сила на тржишту. Зато овакав систем формирања цена има одређених 
слабости и не може да буде апсолутан за све цене. У том смислу, понекад су потребне 
регулативне акције државе. Мере непосредне државане контроле цена прописују се 
изузетно и имају органичени век трајања. Оне укључују: 

− одређивање највишег нивоа цена, 
− начин образовања цена, 
− давање сагласности на цене, 
− задржавање цена на затеченом нивоу, 
− враћање цена на одређени ниво, итд. 

Регулативне мере у домену тржишта и цена имају за циљ да спрече несавршеност 
тржишних структура. Ово због чињенице да несавршеност тржишних структура у 
појединим гранама утиче на потпуно игнорисање тржишног механизма од стране 
произвођача, при чему долази до поремећаја у еластичности тражње. Економска 
политика државе и државна контрола цена треба да омогуће да се успоставе такви 
услови пословања у којима потрошачи прихватају цене, а предузеће цену прихвата као 
економски критеријум. 

3.1.2. Приступ доношењу одлуке о ценама 

Цена је инструмент маркетинга који на најнепосреднији начин утиче на приходе 
предузећа, па самим тим и на профит. Због тога, питање планирања цена треба да буде 
саставни део финансијског плана предузеће. Посебно је битно извршити правилно 
предвиђање трошкова пословања и процене обима продаје и цена и њихов утицај на 
профит предузећа.  

Према једном схватању26, поступак дефинисања цена подразумева следеће кораке: 

− разматрање сврхе предузећа и маркетинг циљева, 
− дефинисање циљева формирања цена, 
− процена тражње, 
− предвиђање вероватних акција конкуренције, 
− припремање прелиминарне стратегије цена у животном циклусу производа, 
− процена трошкова, прихода и добити, 
− изабор листе цена. 

Приликом доношења одлуке о ценама, увек је потребно сагледати како трошкови и 
тражња утичу на ниво цена предузећа. Одлука о ценама захтева и реалтивно прецизне 
квантификације. У том смислу, посебно је битно установити међусобно деловање обима 
производње, трошкова и цена и њихов ефекат на приходе предузећа. Графикон 
рентабилитета предствља изузетно корисну технику која се користи приликом 
сагледавања напред наведених односа и доношења рационалних одлука о ценама. 

Извештај о приходима треба да покаже профит или губитак у одређеном временском 
периоду, уз детаљан приказ свих прихода, издатака и трошкова. Треба да се израђује 
месечно или квартално, да би пружио увид предузетнику и управљачком тиму о 
успешности пословања. Приходе и расходе треба исказати и у времену, као пројекцију 
прихода и расхода за период реализовања пројекта. Код приказа очекиваних прихода, 
потребно је дати и приказ преломне тачке – тачке у којој ниво продаје (у јединицама 
новца, или физичким јединцама) премашује укупне трошкове. Преломна тачка 
рентабилитета показује онај обим производње, на коме се изједначавају укупни 
приходи од продаје са укупним трошковима. Преломна тачка рентабилитета јесте онај 
ниво искоришћења капацитета код кога предузеће почиње да остварује добит.  

Формула за израчунавање преломне тачке рентабилитета (PTR) у односу на обим 
производње је 

PTR = FT/(C–VT) 

                                                 
26 Милисављевић, М. Маркетинг, Савремена администрација, Београд, 2001. стр. 294 
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где су: 

FT  – укупни фиксни трошкови, 
C  – јединична цена (цена по јединици производа), 
VT  – варијабилни трошкови по јединици производа. 

Графички приказ преломне тачке рентабилитета је дат на следећој слици 

 
Графички приказ преломне тачке рентабилитета 

Преломна тачка рентабилитета посматрано са аспекта вредности продаје у новцу, може 
се добити на основу формуле: 

PTR = FT/(1–VT/C) 

3.1.3. Методи формирања цена 

Опште схватање је да предузеће код метода формирања цена има ограничен избор 
могућности, а он се своди на следеће опције:27 

1. Трошковно усмерене методе: 

− метод трошкови плус, 
− маргинални метод, 
− метод циљне стопе приноса. 

Метод трошкови плус јесте најчешће коришћен метод у пословној пракси 
предузећа због своје једноставности и практичности. Овај метод се заснива на 
концепцији укупних трошкова. Суштина овог метода огледа се у томе да се цена 
производа формира на основу стварних, планираних или стандардних просечних 
трошкова, укључујући и стопу добити коју предузеће третира као нормалну или 
оствариву у планираном временском периоду. На укупне трошкове по јединци 
производа додаје се одређена стопа добити. Проблем код овог метода јесте како 
извршити алокацију општих трошкова на поједине производе и услуге код оних 
предузећа колј имају шири асортиман производа.  

Маргинални метод формирања цена се заснива на маргиналној концепцији 
трошкова и маргиналне добити, за разлику од метода трошкови плус, који се 
заснива на укупним трошковима и нето добити. Примена маргиналног метода 
формирања цена ствара услове да се избегне потреба за утврђивањем кључева за 
алокацију општих трошкова на производе у производном програму. Укупни износ 
фиксних трошкова и нето добит (маргинална добит), зарачунавају се као један 
износ, или стопа (стопа маргиналне добити) на варијабилне трошкове производа, 
узимајући у обзир тржишну позицију појединих производа. Метод се показао као 

                                                 
27 Јовић, М. Међународни маркетинг - од извозног ка глобалном концепту, Trim Soft Trade, 
Београд, Међународна маркетинг агенција, Београд, Институт економских наука, Београд, 1997. 
стр. 485 

n.j. 
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веома добар метод за краткорочно формирање цена. При употреби овог метода 
потребно је познавање варијабилних трошкова и тржишних цена за сваки 
производ. Код маргиналног метода, добит је функција обима производње и 
дефинише се као проценат са фиксним трошковима на поједине производе, а у 
зависности од њихове тржишне позиције.  

Метод циљне стопе приноса јесте варијанта метода трошкови плус. Проценат 
стопе добити се не одређује апроксимативно, већ на основу дугорочног циља, 
стопе добити (приноса) на ангажована средства, која треба да се реализују у 
дужем временском периоду. Према Милисављевићу (3, стр. 298), циљна стопа 
приноса на инвестиције је она стопа коју предузеће треба да одабере као део 
политике цена, која се множи са износом инвестиције и укључује у формулу 
преломне тачке рентабилитета. Код овог метода потребно је познавати ниво 
инвестиција у основна и обртна средства у дефинисаном планском периоду. Метод 
је добар када је предузеће фокусирано на добит као на циљну функцију у 
формирању цене;  

2. Тржишно усмерене методе (које се заснивају на тражњи и конкуренцији): 

Код метода заснованих на тражњи, приликом формирања цене полази се од 
тржишне цене и онда се иде уназад ка трошковима производње и продаје 
производа. Ово је обрнути приступ од метода трошкови плус. Полазно питање код 
овог метода јесте по којој цени би потрошачи прихватили производ. Проблем код 
овог метода је што крива тражње представља реакцију на ценовно деловање од 
стране предузећа која чине понуду – ради се о збиру реакција различитих 
појединаца који имају различиту осетљивост на цене. Предузећа која прихватају 
овај метод формирања цена морају да добро познају тржиште и потрошаче, а 
одлуке о ценама морају да се заснивају на квалитетном разумевању природе и 
степена осетљивости цена које постоје на тржишту.  

Метод заснован на конкуренцији подразумева да предузећа разматрају 
ценовне варијанте у односу на деловање конкуренције. На основу поређења 
пројектоване продајне цене за свој производ, одредиће и цену – која може бити 
иста, виша или нижа у односу на конкурентску. 

3.1.4. Дефинисање политике цена 

Код нових производа, главни фактори који опредељују одлуку о ценама су степен 
диференцираности и степен новости производа.  

Стратегије цена за нови производ могу бити:  

− ексклузивне цене (високе цене, усмерене на брзо скупљање “кајмака”) и  
− пенетрацијске цене (ниске цене, усмерене на што већу продају и зараду по 

основу великог обима продаје и освајања тржишта).  

Код доношења одлуке о дефинисање нивоа цена нових производа, потребно је 
извршити анализу свих релевантих фактора, а посебно сагледати тражњу, 
конкуренцију и трошкове за различите обиме производње. Стратегија почетних 
високих цена омогућује да се у релативно кратком временском периоду изврши 
повраћај инвестираних средстава и да се та средства улажу даље, у нове пројекте. Ову 
стратегију је могуће користити и код ексклузивних и луксузних производа. Стратегија 
ниских почетних цена је рационална када тржишне анализе укажу на чињеницу да 
постоји масовно тржиште са значајним коефицијентом ценовне еластичности тражње. 

Предузећа која имају шири асортиман производа имају релативно мањи степен слободе 
у формирању цена, него предузећа која имају један, или неколико производа у свом 
производном програму. Такво предузеће мора да води рачуна о понашању 
конкуренције, посебно оних предузећа која имају ужи производни програм. Код 
дефинисања цена, у оваквим случајевима, као стандард за поређење приликом 
формирања цена узима се производ који има значајно учешће у структури асортимана 
и велики обим производње и промета.  
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Предузеће може да примењује и стратегију диференцирања цена – да продаје исти 
производ различитим купцима по различитим ценама (ради се о диференцирању 
купаца по различитим основима, нпр. количини куповине, “снази” или куповној моћи, 
лојалности, итд. – то јест о различитим рабатима и дисконтима). Диференцијација може 
бити: 

− просторна,  
− производна, 
− трговачка.  

Према неким схватањима28, степен дискриминације који се остварује по основу 
диференцирање цена је различит, тако да то може да буде основа за класификацију. У 
том смислу, дискриминација може бити: 

− персонална,  
− групна и  
− према производу.  

Персонална дискриминација користи разлику између купаца као основу за 
диференцирање цена. Код групне дискриминације поједине групе, односно 
категорије купаца, су основица за дискриминацију. Код дискриминације производа 
даје се купцима да бирају између производа који се продају диференцираним ценама. 
Групна дискриминација је веома распрострањена појава у маркетингу и код ње се иде 
на прецизно класификовање појединих категорија купаца у тржишне сегменте. Велики 
купци са којима је остварен одређени ниво сарадње имају повољнији третман 
приликом уговарања цена.  
Може се говорити о активној и пасивној стратегији цена. Прва је везана за 
креирање цена, а друга за прилагођавање конкуренцији. 

3.2. ДИСТРИБУЦИЈА 

3.2.1. Појмовно одређење дистрибуције 

Према Котлеру29, сваки продавац се мора определити како ће да учини своју робу 
доступном за циљно тржиште. Дистрибуција подразумева све послове који су 
неопходни да се производ дотури до потрошача.  

Дистрибуција подразумева два основна елемента: 

− канале продаје (дистрибуције) и 
− физичку дистрибуцију (маркетинг логистика). 

Сврха канала продаје јесте да омогући да производи од произвођача дођу до 
потрошача на време, у место и у форми која је погодна за употребу. Канали продаје 
представљају начин повезивања произвођача и потрошача. Физичка дистрибуција 
подразумева све активности које се односе на физичко померање производа од 
произвођача до потрошача. Према неким схватањима30, подсистем физичке 
дистрибуције има две битне компоненте и то: укупни систем транспорта и укупни 
систем складиштења. 

Дистрибуција је инстумент који захтева изузетно пажљиво одлучивање, јер је везана 
за канале продаје који су институционалног карактера. Она је врло нееластичан 
инструмент маркетинга. Да би се створио одговарајући систем дистрибуције, потребно 
је да прође одређени временски период, а изграђене канале продаје није могуће 
променити у кратком периоду.  

 

                                                 
28 Милисављевић, М. Маркетинг, Савремена администрација, Београд, 1987. стр. 280 
29 Kotler, P. Како креирати, овладати и доминирати тржиштем, Адижес, Нови Сад, 2003. стр. 
131 
30 Милисављевић, М. Маркетинг, Савремена администрација, Београд, 1987. стр. 309 
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3.2.2. Канали продаје 

Канали продаје налазе се у непосредној вези са трошковима промета и имају утицај на 
цене и конкурентску структуру на одређеном тржишту. Питања на која предузеће треба 
да одговори су: како ући на тржиште, преко којих канала, како управљати маркетинг 
логистиком. Систем канала дистрибуције одређен је следећим факторима: 
организацијом самог предузећа, већ коришћеним методама или каналима преко којих 
производи долазе на тржиште, начином на који производи стижу до коначног 
корисника.  

Фактори који утичу на избор канала продаје су:  

− особине производа, 
− особине купаца,  
− расположивост посредника,  
− трошкови транспорта,  
− правна регулатива,  
− конкуренција.  

Основна питања на које предузеће треба да одговори у вези са доношењем одлука 
поводом овог инструмента маркетинг микса јесу:  

− како ући на тржиште, 
− преко којих канала продаје, 
− како управљати маркетинг логистиком.  

У оквиру канала продаје постоји више токова између организација које га сачињавају. 
Ти токови су следећи31: 

− физички ток (од сировине до коначног потрошача), 
− ток власништва (од једне организације ка другој), 
− ток плаћања (од потрошача ка произвођачу), 
− ток информација (потребних да се активност обави), 
− ток промоције (коју иницира произвођач). 

Организације које се баве посредовањем (које омогућавају контакт између потрошача 
и произвођача), треба да изврше послове у вези са акумулирањем, сортирањем и 
алоцирањем производа који су набављени од произвођача. Сам процес повезивања 
произвођача и потрошача мора да се обави на ефикасан и економичан начин. Односи у 
одржавању успешних канала дистрибуције приказани су на слици 5.7. 

Приликом одабира канала продаје, предузеће треба да донесе одлуке о броју, типу и 
карактеру посредника који ће омогућити да производи предузећа нађу најефиксанији 
пут до потрошача. Главна одлука је везана за степен директности канала продаје. 
Избор канала продаје зависи од:  

− карактера тржишта,  
− каркатера производа, 
− карактеристика купаца. 

Канали могу бити директни и индиректни. Директни канал продаје подразумева 
такву тржишну ситуацију када произвођач директно продаје своје производе 
потрошачима. Директни канал продаје се још назива и нулти ниво канал. Директна 
продаја потрошачу може да изгледа примамљиво, али је у савременим условима 
пословања, због различитих ограничења на које предузеће наилази, овај вид канала 
продаје исплатив за мањи број предузећа. Овај облик канала продаје је могућ код 
предузећа која производе индустријску опрему намењену другим произвођачима, где је 
тржиште релативно уско и где постоји мањи број купаца, које предузеће може лако да 
обухвати у комуникационом и продајном смислу. С друге, стране, код ових 

                                                 
31 Милисављевић, М. Маркетинг, Савремена администрација, Београд, 2001. стр. 327 
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произвођача, непосредан контакт је неопходан јер се ради о производима високе 
вредности и одређених техничких специфичности, који се продају у мањим 
количинама. 

Индиректни канали продаје подразумевају да између произвођача и потрошача 
постоји барем један или више посредника. Посредници у каналима продаје су 
трговинске организације, које своје пословање базирају на трговинској услузи. Обично 
се ради о следећим облицима трговаца: велепродавци, трговци на мало, агенти и 
брокери, итд. 

Канали продаје су непосредној вези са трошковима продаје и имају утицај на 
ескалацију цена и конкурентску структуру на тржишту. 

Посматрано са становишта интензитета дистрибуције, дистрибуција може бити:  

− интензивна (много посредника),  
− селективна (ограничен број посредника),  
− ексклузивна (један посредник).  

Интензивна дистрибуција значи коришћење највећег могућег броја посредника. 
Користи се код обичних производа широке потрошње.  

Селективна дистрибуција везана је за ограничење броја посредника. Сматра се да 
ова концепција преовладава у међународним размерама.  
Ексклузивна дистрибуција представља давање ексклузивног права дистрибутерима 
за продају производа. У пракси се најчешће сусреће комбинација наведених облика. 

Сарадња произвођача и канала дистрибуције 

Произвођач жели да изгради такав систем канала продаје који ће омогућити 
задовољење потрошача уз максимирање финасијског резултата, а да би то било 
могуће, произвођачи желе да остваре одређени степен утицаја на канале продаје. У 
савременој привреди, која се заснива на све изразитијем заједничком деловању 
различитих интересних група, повезивање и удруживање постаје део свакодневне 
пословне праксе.  

Сматра се да у каналу продаје постоји хоризонтална и вертикална интеграција.32 
Хоризонтална интеграција значи удруживање два посредника истог типа на истом 
нивоу канала, док вертикална интеграција подразумева удруживање предузећа на 
сукцесивним нивоима у производно-прометном процесу. Вертикални маркетинг 
систем се састоји од произвођача, велетрговине и малопродаје који функционишу као 
јединствени систем, било по основу заједничког власништва или по оснвоу франшизинг 
уговора, или због тржишног односа снага. Интеграција између произвођача и 
посредника може да се одигра у два прваца – унапред (када је произвођач иницијатор 
интеграције и има доминантну улогу) и уназад (када је посредник иницијатор 
интеграције и има доминантну улогу). 

Један од изузетно значајних облика вертикалне сарадње у каналима продаје је 
франшизни систем дистрибуције. Франшизинг представља специфични облик 
реализовања уговорног маркетинга. Сам појам потиче од енглеске речи franchize, која 
означава овлашћење или право. Према неким схватањима33, франшизинг, као 
савремена пословна конструкција, у себи садржи и елементе лиценцних односа, 
кооперације, као и јединствени систем, односно модел, производње и пласмана 
одређених категорија производа и услуга. Сарадња између партнера се успоставља на 
основу овлашћења које власник одређених права (заштићених и незаштићених) и 
афирмисаног модела пословања – франшизер - преноси путем уговора на 
потенцијалног корисника – франшизанта – уз прецизно дефинисане услове коришћења 
и одређену инцијалну накнаду. 

                                                 
32 Милисављевић, М. Маркетинг, Савремена администрација, Београд, 1987. стр. 314 
33 Ракита, Б. Међународни маркетинг, Економски факултет Београд, Београд, 1993. стр. 301 
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3.2.3. Физичка дистрибуција 

Физичка дистрибуција или маркетинг логистика, представља други аспект 
дистрибуције као инструмента маркетинга. Сматра се34 да је физичка дистрибуција ужи 
појам од дистрибуције и обухвата: 

− налоге за ток пословних процеса – трансфер власништва и обављање послова са 
папирима (пословном документацијом) у вези са дистрибуцијом, 

− бављење материјалима и складиштењем – чувањем робе пре него што дође до 
финалног потрошача, 

− транспорт – физичко кретање роба од једне до друге локације, 
− контролу залиха – установљавајући који типови производа и колико њих треба да 

буде у складишту пре продаје. 

Маркетинг логистика је у предузећу оријентисана на кретање и складиштење 
производа и снабдевање и практично обухвата следеће поступке:  

− контролу,  
− паковање,  
− складиштење, 
− транспорт,  
− испоруку. 

У току физичке дистрибуције, посебно је важна активност управљања залихама 
производа. Нарочита пажња мора да се обрати на укупне трошкове, који настају по 

основу физичког померања производа, и на рокове испоруке. Систем физичке 
дистрибуције мора да буде стабилно конципиран, али и да поседује динамичке 

каратеристике. 
Управљање физичком дистрибуцијом подразумева планирање, организовање и 
контролу тока готових производа од производа до потрошача. Одлуке које предузеће 
мора да донесе у оквиру овог процеса су одлуке о: 

− локацији погона и складишта,  
− врсти и начину транспорта производа, 
− локацији залиха готових производа, 
− начину комуницирања у целокупном поступку, 
− руковању материјалом, 
− начину паковања, 
− начину контроле.  

Једно од најзначајнијих питања код физичке дистрибуције је питање складишта. 
Уколико се предузеће определи да гради своја складишта, таква одлука има каратер 
инвестиционе одлуке. Грађење сопствених складишта и њихов распоред на одређеним 
географским локацијама тржишно је оправдана у случају када је тржиште довољно 
велико, па је прихватљиво да се залихе лоцирају у непосредној близини потрошача. С 
друге стране, високи трошкови транспорта производа у односу на вредност производа 
који се транспортују могу да утичу на одлуку о подизању складишта близу места 
продаје. Мала, али честа куповина, такође опредељује ка подизању складишта. 
Уколико не постоји економска оправданост за градњу сопственог складишта, предузеће 
може да узме у закуп складиште, или да користи јавна складишта. 

Код одлуке о транспорту посебно треба анализирати однос брзине превоза и трошкова 
превоза, уз анализу евентуалних других трошкова који могу да настану у току 
транспорта производа.  

                                                 
34 Милисављевић, М. Маркетинг, Савремена администрација, Београд, 2001. стр. 339 
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3.3. ПРОМОЦИЈА  

3.3.1. Улога промоције као инструмента маркетинга 

Према Јовићу35, промоција као инструмент маркетинг микса представља део процеса 
интегрисаног маркетинг комуницирања предузећа, чија је основна сврха стварање 
позитивног става о производима, или услугама предузећа, који води њиховом 
фаворизовању у процесу куповине, односно жељеној тржишној позицији производа и 
предузећа. 

Промоција је један од најзначајнијих видова процеса комуницирања предузећа са 
купцима и потрошачима. Аудиторијум у тржишном комуницирању чине потенцијални 
купци, актуелни корисници, доносиоци одлука. Предузеће као пошиљалац поруке мора 
да изврши анализу аудиторијума, која се састоји у процени слике која се формира код 
потрошача о предузећу, његовим производима и услугама, и конкурентима. Циљ 
промотивног деловања је повећање продаје или тржишног учешћа на одређеном 
тржишту. Улога промоције је у обавештавању тржишта о постојању производа/ услуге, 
о њиховим специфичностима, као и подстицање понашања код примаоца поруке које 
ће за пошиљаоца, тј. предузеће, бити позитивно. 

Формирање поруке изискује одговор на неколико питања: 

− какав садржај порука треба да има (односно, шта казати аудиторијуму),  
− како садржај логички саопштити (питање структуре),  
− како симболички уобличити поруку (питање облика) и  
− ко треба да саопшти поруку (питање извора). 

Порука треба да буде прилагођена сваком сегменту и медију којим се преноси. Порука 
мора да се заснива на следећим претпоставкама да би процес комуницирања био 
ефикасан:36 

− порука мора да буде тако обликована и емитована да изазива пажњу прималаца, 
− порука мора да користи знакове који одговарају искуству, 
− порука мора да побуди неки облик потребе код примаоца и да сугерише начин 

задовољавања те потребе, 
− порука мора да сугерише такав начин задовољења потребе који је прихватљив са 

становишта социјалне групе којој прималац припада, или којој жели да припада у 
тренутку када је порука емитована. 

Прва претпоставка подразумева да порука постоји, да је саопштена да изазове пажњу, 
и да је емитована у моменту када код примаоца постоји повољно расположење за њено 
примање. Друга претпоставка везана је за употребу оних симбола који одговарају 
заједничком искуственом пољу пошиљаоца и примаоца. То значи да се у процесу 
комуницирања морају користити симболи који су искуствено заједнички за ова два 
елемента процеса комуницирања. Трећа претпоставка акцентира неопходност 
усмерености поруке на неку одређену потребу која је важна са становишта 
задовољавања од стране примаоца. Последња претпоставка полази од става да је 
човек дефинисан својим друштвеним окружењем и да човек своје понашање усклађује 
са аксиомима понашања који су заједнички за ширу, али и ужу друштвену групу, којој 
он припада; конкретно, то значи да порука мора да буде усклађена са стандардима 
групе којој прималац припада, посматрано са становишта понашања. 

Развој технологије, који је током седамдесетих и осамдесетих довео до нагле 
експанзије масовног комуницирања, у деведесетим је условио измену маркетинг 

                                                 
35 Јовић, М. Међународни маркетинг - од извозног ка глобалном концепту, Trim Soft Trade, 
Београд, Међународна маркетинг агенција, Београд, Институт економских наука, Београд, 1997. 
стр. 546 
36 Врачар, Д. Стратегије тржишног комуницирања, Привредне вести "Еуропублиц", Београд, 
1997. стр. 43 
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комуницирања. Два су фактора утицала на промену схватања у домену 
комуницирања:37 

− окретање фокусираном маркетинг програму, 
− окретање сегментираном маркетингу. 

Први фактор је условљен потребом за изграђивањем бољих односа између предузећа и 
потрошача, а други значајним унапређењима у области информационе технологије. 
Заокрет од масовног маркетинга ка сегментираном маркетингу имао је изузетан значај 
за процес тржишног комуницирања. Развој нових облика медија, усмерених ка 
фокусираној комуникацији, утицао је на креирање високо специјализованих и циљно 
оријентисаних комуникационих напора. Другим речима, предузећа су принуђена да 
данас редефинишу улогу како концепта тржишног комуницирања, тако и појединих 
елемената који сачињавају промотивни микс. 

Услови привређивања у глобалним размерама утичу на све значајније окретање 
интегрисаном маркетинг комуницирању. Према Јовићу38, са аспекта политике и 
стратегије комуницирања у маркетингу данас се може говорити о две комуникационе 
парадигме: 

− линеарној или традиционалној комуникационој парадигми и 
− интегрисаној или интерактивној комуникационој парадигми.  

Код линеарне парадигме тежиште се ставља на предузеће као иницијатора 
маркетинг комуницирања, а основна претпоставка овог приступа је хомогеност 
тржишта, што имплицира једносмерни, линеарни процес комуникационог дејства на 
потрошаче. 

Интегрисана комуникациона парадигма условљена је порастом значаја 
интерактивног комуницирања, који је последица дејства технолошког прогреса у 
последњих 20 година. Ради се о интеграцији различитих комуникационих канала у 
функцији пласирања прецизне, конзистентне и потпуне поруке о предузећу, његовим 
производима и услугама. Интегрисано маркетинг комуницирање омогућује бољу 
конзистентност у процесу комуницирања и веће продајне ефекте. 

Развој информационе технологије и телекомуникација утицао је на креирање 
драстичних промена у домену дистрибуционе и комуникационе компоненте маркетинга. 
Технологија је омогућила да потрошач повећа степен своје укључености у процес 
маркетинг комуницирања, јер не само да више не зависи од информација које му 
произвођач нуди, већ постаје и власник медија. Потрошач се самостално укључује у 
интерактивно комуницирање и врши селекцију и анализу свих расположивих 
информација. 

Интегрисана комуникациона парадигма је унела у комуникациону димензију 
маркетинга две кључне промене: 

− савремени потрошач ће у процесу маркетинг комуницирања све више имати улогу 
пошиљаоца поруке, који кодира своје потребе и жеље, 

− савремене фирме ће све више морати да улажу у маркетинг квалификованост, 
засновану на флексибилности технологије, знања и интегрисаног маркетинг 
комуницирања.  

                                                 
37 Kotler, P., Armstrong, G. Principles of Marketing, Prentice-Hall International, Inc, Englewood 
Cliffs, 1996. str. 485 
38 Јовић, М. Међународни маркетинг - од извозног ка глобалном концепту, Trim Soft Trade, 
Београд, Међународна маркетинг агенција, Београд, Институт економских наука, Београд, 1997. 
стр. 541 
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3.3.2. Облици и координација промотивних активности 

Облици комуницирања могу се класификовати на основу различитих критеријума и то: 
извора поруке, саме поруке, канала комуницирања, примаоца поруке.39 Извор поруке 
може бити појединац, група, или одређена институција. Уколико се као основ 
класификације узме сама порука, односно карактер информације коју она садржи, 
може се говорити о тржишном комуницирању у култури, политици, итд. 

Уколико је критеријум канал (медиј) комуницирања, реч је о директном комуницирању 
(ако се употребљава говор) или о комуницирању путем штампе (ако се за пренос 
поруке користи штампа) или о комуницирању путем електронских медија (ТВ, радио). 

Када је критеријум примаоц информације, комуницирање се дели на појединачно или 
масовно комуницирање.  

Код појединачног комуницирања, реч је о прецизно идентификованом примаоцу поруке 
посматрано са становишта познавања комуникационих карактеристика. Карактеристике 
директног комуницирања су: појединачни извор поруке и мали број прималаца, 
специфични медији путем којих се преноси порука (глас првобитно, сада и сервиси 
Интернета итд.), ограниченост са становишта времена, простора и броја учесника у 
процесу комуницирања. Овај облик комуницирања је изузетно ефикасан, због 
могућности непосредне контроле процеса комуницирања. 

Код масовног комуницирања реч је о гурпи мање или више идентификованих 
комуникационих карактеристика на основу којих се може хомогенизовати порука, тако 
да одговора хомогенизованим карактеристикама аудиторијума. За преношење порука 
се употребљавају различита техничка решења да би број прималаца поруке био већи. 
Овај облик комуницирања смањује трошкове, али је зато сам процес комуницирања 
дужи (временски посматрано), контрола је отежана, а порука постаје општија. 

Маркетинг комуницирање може се поделити у две групе: 

− Прву групу чине оне активности код којих се купац налази у непосредној вези са 
производом, или произвођачем, или посредником. Ове активности чине: 
непосредна лична продаја, сајмови, изложбе, демонстрације, односно унапређење 
продаје. Производ је најактивније средство комуницирања код ове групе 
комуникационих активности; 

− Што се тиче друге групе комуникационих активности, она обухвата активности 
код којих долази до презентације информација маси потрошача. Активност 
комуницирања се одвија одвојено од производа у физичком смислу, али садржи 
представу коју преноси потрошачу, Ове актиности чине: привредна пропаганда, 
публицитет, и, шире посматрано, односи са јавношћу, као специфичан вид 
комуницирања. Овде се заправо ради о активностима масовног комуницирања.  

Промоција, као инструмент комуникативног карактера у оквиру маркетинг микса, може 
се одвијати кроз неколико облика активности. Према Врачару40, данас постоје пет 
облика маркетинг комуницирања, у које спадају: 

1. привредна пропаганда,  
2. лична продаја,  
3. унапређивање продаје,  
4. публицитет и  
5. односи са јавношћу. 

Јављају се и нови мешовити облици комуницирања - спонзорство и директни 
маркетинг, који прете да замене неке од постојећих. 

                                                 
39 Врачар, Д. Стратегије тржишног комуницирања, Привредне вести "Еуропублиц", Београд, 
1997. стр. 46 
40 Врачар, Д. Стратегије тржишног комуницирања, Привредне вести "Еуропублиц", Београд, 
1997. стр. 29 
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3.4. ТРЕНДОВИ У МАРКЕТИНГУ  

3.4.1. Утицај окружења на маркетинг активност 

Развој технологије, који је резултовао информационим друштвом и умреженошћу 
савременог света (у комуникационом смислу), омогућио је поспешивање процеса 
глобализације људског друштва. Сматра се да су два фактора утицала на 
глобализацију друштва: технологија и хомогенизација понашања људи (која је 
последица технолошког напретка).41 Глобализација представља економско, политичко, 
технолошко, комуникационо и културно обједињавање људског друштва у целину која 
функционише по стандардним принципима. Глобализам се огледа кроз прожимање свих 
сфера егзистенције људске заједнице и повезивање до скоро неспојивог у свету, а на 
општу корист човечанства. 

Информационе технологије омогућиле су изузетно повећање продуктивности привреде 
и отварање неслућених развојних могућности, поготову у области комуницирања, а са 
друге стране допринеле унапређивању у свим областима управљања предузећем.  

Оно што је посебно уочљиво у деведесетим годинама јесте да свет постаје јединствено 
тржиште. Све је већи број фирми које извор свог раста и развоја могу да нађу једино у 
глобалним размерама. Према Котлеру42, деведесете године двадесетог века 
представљају прву декаду у којој фирме широм света морају да почну глобално да 
размишљају. Производи развијени у једној земљи, производе се и налазе купце широм 
света. 

Услед развоја система комуникација, транспорта и финансијских токова, поједини 
делови светског тржишта постају све доступнији, а степен међузависности између 
појединих тржишта постаје све израженији. Национална тржишта у савременим 
условима глобалног пословања, не могу бити изолована од дејства спољне 
конкуренције и не могу се узети као репер за тржишни развој. 

Сматра се да постоји неколико фактора који су условили глобализацију тржишта. Ти 
фактори су следећи:43  

1.  пораст сличности између тржишта, 
2.  смањивање царинских баријера, 
3.  стратегијска улога технологије. 

Захваљујући развоју инфраструктуре на глобалном нивоу, све већи број производа и 
услуга је доступан свуда у свету. Процес глобализације тржишта је добрим делом 
условљен управо развојем међународне трговине у последњих 50 година. Смањивање 
или отклањање царинских баријера кроз различите билатералне и мултилатералне 
уговоре поспешило је процес светске трговине. Као резултат дејства поменутог 
процеса, долази до стварања услова за снажнију интеракцију и комуницирање између 
блиских тржишта (нпр. хомогенизација техничких стандарда, уједначавање стандарда 
квалитета пословања, хомогенизација потреба потрошача, итд.). 

Развој технологије није утицао само на развој одређених индустрија, већ и на 
хомогенизацију тржишта. Посебан утицај на процес хомогенизације тржишта имало је 
формирање глобалних медија, који су омогућили да се поспеши тражња за одређеним 
маркама и производима широм света. 

Сам процес глобализације огледа се у низу различитих феномена, као што су:44 пораст 
off shore финансијских тржишта, експанзија куповине и спајања фирми, убрзана 

                                                 
41 Ракита, Б. Међународни маркетинг, Економски факултет Београд, Београд, 1993. стр. 72 
42 Kotler, P., Armstrong, G. Principles of Marketing, Prentice-Hall International, Inc, Englenjood 
Cliffs, 1996. str 629 
43 Subhash, J. International Marketing management, South-Western College Publishing, 
Cincinnati, Ohio, 1996. str. 377 
44 Porter, M. The Competitive Advantage of the Nations, The Free Press, A Division of Macmillan 
Inc, New York, 1990. str. 35 
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хомогенизација потрошача, укуса и стандарда производње и пословања, померање 
нивоа доношења економских одлука са нивоа националне економије на глобални ниво. 

У савременом глобалном пословању посебно место добија пораст улагања у 
истраживачко-развојну активност и унапређивање квалитета пословања, а у функцији 
перманентног повећања продуктивности пословања, као основне детерминанте 
конкурентске предности. 

Глобализација тржишта резултује појавом глобалних фирми и глобалних индустрија. 
Према Котлеру45, глобална индустрија је она у којој стратегијска позиција конкурената 
на датом географском или националном тржишту зависи од позиције фирми у другим 
земљама у свету. Глобално предузеће је предузеће које послује у више од једне земље, 
користећи предности у домену истраживачко-развојне активности, маркетинга, 
производње и финансија, које нису доступне домаћим конкурентима. Организација 
глобалних предузећа је заснована на централизованом приступу, са концентрацијом 
доношења одлука на глобалном нивоу. 

Глобализација тржишта утиче на промену улоге државе у укључивању у светске 
економске токове. Према Јовићу46, држава треба да буде иницијатор и координатор 
акција предузећа да би се остварили задовољавајући пословни резултати на 
међународном тржишту. Портер47, сматра да се нова улога државе у међународним 
економским односима огледа у преношењу и појачавању сила које уобличавају 
конкурентску предност, као и у унапређењу самих детерминанти. Конкретно, улога 
државе у савременом пословању мора да се испољава у охрабривању предузећа за 
глобално пословање и повећавању аспирација предузећа у односу на светско тржиште. 

Промене које су се догодиле током деведесетих година попримају континуални 
карактер, а такође је изражено и повећање брзине самих тржишних промена. Јасно је 
да предузеће не може бити индиферентно према променама које се дешавају у његовом 
окружењу. Предузећа која желе да успешно послују на глобалном тржишту морају да 
изграде способност да брзо реагују на промене у окружењу, уз што мање трошкова. У 
том смислу, предузеће мора не само да прати промене, него и да их сагледава унапред, 
као и да користи све предности по основу њих, уколико жели успешно да послује. 

3.4.2. Седам P 

Осим уобичајених 4P, маркетинг услуга посебно, захтева још додатна три елемнта, што 
је укупно седам елемената, познатих као проширени маркетинг микс. То су: 

− Људи/Кадрови (People) – Свако ко на било који начин долази у контакт са 
потрошачима може утицати на његово задовољство. Без обзира јесу ли укључени 
као подршка у пружању услуге или у укупну услугу, односно у постпродајне 
активности, људи су посебно значајни јер су пред “очима потрошача”, који их, у 
крајњој линији, поистовећују са услугом која им се пружа. Они су, генерално, 
практично неодвојиви од укупне услуге која се пружа потрошачима. Као резултат 
овога, кадрови морају имати одговарајуће личне карактеристике, морају проћи 
одговарајући тренинг (обуку) и бити мотивисани да раде свој посао. 

− Процес (Process) – То су процеси кроз које се каналише услуга и понашање 
кадрова, што може бити од изузетне важности за задовољство корисника.  

− Физички доказ (Physical evidence) – За разлику од поизвода, услуга се не може 
пробати пре испоруке, што је чини неопипљивом, што опет у очима потенцијалних 
потрошача ствара одређену дозу неповерења у оно што им се кроз услугу пружа. 
Да би се смањило ово неповерење, често је од виталног значаја потенцијалним 
потрошачима понудити прилику да виде како услуга изгледа. То пружа физички 

                                                 
45 Kotler, P., Armstrong, G. Principles of Marketing, Prentice-Hall International, Inc, Englenjood 
Cliffs, 1996. str 631 
46 Jović, M. Meñunarodni marketing, Trim Soft Trade, Beograd, 1997. str 31 
47 Porter, M. The Competitive Advantage of the Nations, The Free Press, A Division of Macmillan 
Inc, New York, 1990. str. 681 
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доказ о пружању услуге и често се реализује кроз студије случајева, тестирања 
или демонстрације..  

3.4.3. Нових 4P 

Оригинални 4P концепт осмишљен је да помогне маркетерима у управљању 
најважнијим аспектима маркетинга. Појавом Интернета, маркетери су морали да усвоје 
нову, свеобухватнију и стратешки оријентисану перспективу у погледу на ове елемнте, 
у супротности са досадашњом уском и тактичком. Аутор и консултант И. Мути (Idris 

Mootee) наводи концепт модела “Нових 4P”48 као допуну традиционалном моделу: 

Прво “P” је једноставна идеја о персонализацији (“Personalization”) која сада поприма 
потпуно другачије значење, кроз кастумизацију производа и/или услуга путем 
Интернета. 

Друго “P” је концепт укључивања (“Participation”), нудећи могучност потрошачима да 
учествују у креирању бренда, производа или пропагандне поруке, што је вођено, до 
сада још у потпуности практично неостваривом, идејом да свако може да креира оно 
што жели да носи, чита или слуша итд. 

Треће “P” је “Peer-to-Peer” које је упућено на корисничке мреже и заједнице, где се 
пропаганда и врши. Историјски проблем маркетинга је наметљивост (interrupting), што 
је најочитије на ТВ, где се идеје о бренду натурају а да се за то потрошачи ништа не 
питају. Овакав пасивни наступ мења се у активни у корисничким заједницама. 

Последњи “P” је предвидиво моделовање (“Predictive Modeling”), што упућује на 
алгоритме неуонских мрежа (експертне системе) досада већ успешно употребљене у 
решавању маркетинг проблема. 

3.4.4. Изван 4P – Ресурси, односи и бизнис модели 

Маркетинг је у прошлости угланом базирао на концептима ко што је 4P, примарно на 
психо-социолошким аспектима понашања потрошача. Конкурентска предност грађена 
је директним одговором на потребе, жеље и понашање потрошача. Успешан маркетинг 
у основи је почивао на идеји о потреби да се креира бољи бренд, или оствари нижа 
цена. Маркетинг будућности биће више стратешки и предузетнички оријентисан у 
креирању конкурентног маркетиншког успеха. Маркетери ће стално градити и 
алоцирати ресурсе, односе (повезаност) и бизнис моделе, што ће им донети предност 
над осталим компанијама. Ово не значи да је 4P приступу “одзвонило”, већ да ће бити 
употребљен у једном ширем контексту. 

Ресурси – Компаније са више ресурса, финансијских (новац и новчане резерве), 
физичких (фабрика и опреме), људских (знање и вештине), правних (робне марке и 
патенти), организационих (структура, компетенција кадрова, политика) и 
информационих (сазнања о корисницима/потрошачима и конкуренцији), више ресурса 
од конкуренције, лакше ће се борити на тржишту. Логично произилази да ће, у 
алокацији ресурса, мале компаније имати лошију позицију у односу на велике. 

Односи (повезаност) – Као и у животу, и у бизнису успех зависи од односа које 
остварујете са људима. Што агресивнији наступ у изградњи односа са потрошачима, 
корисницима, дистрибутерима, партнерима чак и конкурентима, то је већа шанса за 
тржишни успех. Постоје четири типа односа: (1)win-win, (2)win-lose, (3)lose-lose, 
(4)lose-win. 

Бизнис модели – Концепт производ vs. производ у конкурентском маркетингу, 
полако уступа место концепту бизнис модел vs. бизнис модел. Иновације на бизнис 
моделу могу конкурентски производ учинити потпуно незанимљивим и пружају 
могућност да се промени “игра”, уместо да се стално “игра” на истом нивоу. 

                                                 
48 Mootee, I. High Intensity Marketing, SA Press 2001. 
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3.4.5. Усредсређеност на купца 

Многе компаније данас су фокусиране (усредсређене, оријентисане) на купца, што 
имлицира да компанија усклађује своје активности и производе према захтевима 
купаца. Два су кључна начина за ово:  

1. Купцем-вођен (customer-driven) приступ – жеље купаца су смернице за 
одлучивање на стратешком маркетинг нивоу; свака донета стратегија прво 
пролази тест истраживања захтева корисника. Сви аспекти понуде, укључујући и 
карактеристике самог производа, вођене су потребама потенцијалних купаца, 
односно почетна тачка је увек купац. Образложење за овакав приступ је да нема 
смисла трошити средства на истраживање и развој (R&D) производа које нико не 
би купио. Историја показује примере многих производа који су, иако 
окарактерисани као технолошки пробоји у својој области, доживели комерцијалну 
пропаст. 

Формални приступ овом купцу-оријентисаном маркетинг наступу познат је као 
SIVA (Solution, Information, Value, Access) – решењa, информисање, вредност, 
приступ – што је алтернативна верзија 4P модела, и суштински је усредсређена на 
то како купци виде трансакцију:49 

производ →→→→ решења – колико решење производа одговара потребама купаца; 

промоција →→→→ информисање – да ли је купац упознат са понуђеним решењем и 
како, у општем случају, утицати на њега да се одлучи на куповину; 

цена →→→→ вредност за купца – да ли је купац упућен у праву вредност 
трансакције (да ли зна коју вредност добија кроз купљени производ); 

дистрибуција →→→→ приступ – на који начин купац може доћи у контакт са 
решењем и купити га, односно на који начин му може бити дистрибуирано. 

2. Усредсређеност на иновирање производа – компанија је усредсређена на 
иновације на производу, а затим на покушаје да развије тржиште за тај производ. 
Водиља процеса су иновације на производу, а маркетинг истрживања су упућена 
у правцу да обезбеде и/или пронађу профитабилан тржишни сегмент(е) за 
иновацију. Образложење за овај приступ је да се не може очекивати да купци 
сами антиципирају све могућности онога што ће се куповати у будућности. 

3.4.6. Други аспекти 

− Настајућа област изучавања и праксе усредсређена је на унутрашњи маркетинг, 
односно на питање како су запослени тренирани и вођени да испоруче бренд, на 
начин који има позитиван утицај на усвајање (прихватање) и памћење купаца. 

− Дифузија иновација – истраживања која упућују на разлоге како и зашто људи 
прихватају нове производе, услуге и идеје. 

− Релативно нови облик маркетинга користи Интернет, па се назива интернет 
маркетинг, или чешће e-marketing, маркетинг “усвајања” (affiliate marketing), 
desktop advertising или “онлајн” маркетинг (online marketing). Некад се зове и 
персонализовани маркетинг због прецизно дефинисаних мета или публике којој је 
намењен. 

− Са ерозијом жеље, потребе и пажње купаца које су спремни да усмере на 
пропагандне поруке, маркетери се окрећу форми “сагласног” маркетинга 
(permission marketing), као брендирању и reality маркетингу. Итд. 

                                                 
49 Dev, C. S., Schultz, D. E. In the Mix: A Customer-Focused Approach Can Bring the Current 

Marketing Mix into the 21st Century, Marketing Management v.14 n.1 January/February 2005. 
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4. МАРКЕТИНГ-СТРАТЕГИЈЕ У РАЗЛИЧИТИМ ФАЗАМА ЖИВОТНОГ 
ЦИКЛУСА ПРОИЗВОДА (ЖЦП) 50 

4.1. УВОД 

Током животног циклуса производа компанија ће неколико пута морати да 
преформулише своју маркетинг-стратегију у складу са променљивим условима на 
тржишту.  

 
Маркетинг-сатратегија у функцији фазе ЖЦП, конкурентског положаја компаније на 

тржишту и привредне климе 

4.2. КОНЦЕПЦИЈА ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА ПРОИЗВОДА 

Животни циклус производа одговара настојању да се идентификују фазе у развоју 

продаје производа. 

Према многим истраживањима развој продаје типичног производа следи криву С-
облика са четири фазе: 
− Увођење: фаза лаганог раста продаје, након што је производ уведен на тржиште. 

У овој фази не остварује се профит због високих издатака за увођење; 
− Раст: фаза брзог прихватања производа на тржишту и повећања профита; 
− Зрелост: фаза успоравања раста продаје. Профит од производа се стабилизује 

или лагано пада због повећаних издатака за маркетинг, којим се производ настоји 
одбранити од конкуренције; 

− Опадање: продаја показује тенденцију пада што резултује падом профита. 

                                                 
50 Према: Котлер, П., Управљање маркетингом, Информатор, Загреб, 1988. г. 
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Животни циклус продаје и профита 

Дужина ЖЦП као и појединих фаза различита је и зависи од тога којој врсти производ 
припада. 

 

Животни циклус за категорију, облик и марку производа 

Теоријска основа 

Концепција животног циклуса производа, посебно S-облик криве заснива се на социо-
психолошкој теорији дифузије и прихватања иновација (нових производа). На бази 
истраживања извршена је статистичка подела усвојилаца иновација на пет категорија 
са одређеним процентуалним учешћем у укупној маси (емпиријском скупу) купаца 
неког производа51: 
1. Иноватори са процентуалним учешћем до 2,5%. За иноваторе катактеристичан је 

авантуристички дух и опседнутост иновацијама па лако прихватају сваку новину 
која се појави на тржишту; 

2. Рани усвојиоци (“промишљени” усвојиоци) чине 13,5% и карактерише их већа 
социјална интеграција и уважавање, па самим тим и утицај у локалним 
заједницама којима припадају; 

3. Претходна већина – чини 34% емпиријског скупа и карактерише је слобода 

акције. Интензивно комуницира са раним групама али ретко у њима има врхунски 
статус. Треба им времена да се “усуде”, не воле ни да предњаче ни да касне; 

                                                 
51 Izvor: Đurić, V., INOVACIJE U DRUŠTVU, Gradina, Niš 1975. g. 
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4. Потоња већина (скептици) – 34% субјеката усваја иновације како због 
сопствене потребе, тако и због пресије социјалне средине (што је пресудно); 

5. Оклеваоци – 16% субјеката карактерише традиционалистичка вредносна 
оријентација, оријентација на прошлост и социјална изолованост. 

4.3. ОБЛИЦИ ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА ПРОИЗВОДА 

Осим S-облика, појављују се као карактеристични још неки узорци криве животног 
циклуса производа: 

 
− Циклично-рециклични узорак, са 

рецик-лусом који обично има мању 
амплитуду и краће траје од примарног 
циклуса, а проузрокован је потицајем 
промоције у фази орадања; 

 
 
 
 
 
 

 
− Таласасти узорак, састоји се од низа 

животних циклуса који се заснивају на 
откривању нове примене, карактеристика 
или корисника производа. (Пример: 
најлон – падобрани, чарапе, кошуље, 

теписи) 
 
 
Посебни животни циклуси карактеришу стил, моду и хит. 
1. Стил – представља основни и јасно одређени начин изражавања који се јавља у 

подручју људских потреба. Једном уведен стил може трајати генерацијама – 
улазити и излазити из моде, па је за њега карактеристичан циклично-рециклични 
облик са више раздобља обнављаног интереса. (Примери: архитектура, уметност, 
одевање...) 

2. Мода – представља тренутно прихваћени или популарни стил у наком подручју 
примене. Мода следи карактеристичну С-криву и пролази кроз 4 фазе: 

− Фаза особености – купци показују интерес за нешто ново, серије производа су 
ограничене или се израђују по наруџби; 

− Фаза супарништва – купци показују интерес за производима у жељи да опонашају 
модне лидере, продаја расте; 

− Фаза масовне моде – модни узорци постају изузетно популарни, произвођачи 
повећавају производњу; 

− Фаза опадања – интерес купаца за постојеће производе опада, они се окрећу 
другом модном узорку. 
Трајање модног циклуса зависи од: мере којом мода задовољава аутентичну 

потребу, колико је у складу са осталим трендовима у 
друштву, колико задовољава друштвене норме и 
вредности, технолошких ограничења. 

3. Хит – представља моду коју јавност брзо запажа и 
прихвата, при чему сам хит достиже брзо свој 
врхунац. Хит тежи привлачењу само ограниченог 
броја следбеника и то оног који тражи узбуђење, 
разлог да се разликује од осталих или нешто о чему 
ће причати другима (слика поред). 
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Међународни животни циклус производа – омогућава компанији да продужи живот 
постојећем производу (или производима) тако што их пласира у иностранство. Његове 
фазе су: 
− Јачање извоза – након што иновација (производ) заузме неко место на домаћем 

тржишту, почиње извоз у друге земље; 
− Страна производња – почиње производња страних поризвођача за сопствена 

тржишта. Производња почиње на бази лиценци, заједничког улагања или 
копирања производа извозне фирме, све уз помоћ Влада које уводе царине или 
квоте за увоз одређеног производа; 

− Конкурентност стране производње – страни произвођачи временом стичу искуство 
и снижавају трошкове по јединици производа, па почињу са извозом; 

− Увозна конкуренција – страни произвођачи извозе и директно кункуришу 
првобитном произвођачу – извознику. 

4.4. МАРКЕТИНГ-СТРАТЕГИЈЕ У ФАЗАМА ЖЦП  

4.4.1. Фаза увођења 

Карактеристике ове фазе су: 
− У овој фази профити су негативни због високих издатака за дистрибуцију и 

промоцију (да би се: (1) обавестили потрошачи о новом и непознатом производу, 
(2) подстакло испробавање производа и (3) осигурала дистрибуција у мрежи 
продаје); 

− На тржишту може постојати слаба конкуренција, али сви са основном верзијом 
производа; 

− Фирме се усредсређују на купце са вишим примањима јер су најспремнији да 
купују (тј. пробају производ); 

− Цене производа теже да буду високе због:  
1) високих трошкова који су последица високих стопа оутпут-а,  
2) технолошких проблема производње којом се још није овладало и  
3) потребна је висока добит да би се покрили издаци за промоцију, 

неопходни да би се остварио раст продаје. 

При избору маркетинг-стратегија код лансирања новог производа, менаџмент 
компаније се може определити за висок или низак ниво било ког елемента маркетинг-
миx-а (при чему се производ посматра кроз његов квалитет и функционалност). 

Посматрајући само цену и промоцију намећу се четири стратегије. 

 

Маркетинг-стратегије у фази увођења 

Компаративни приказ полазних основа (претпоставки) за примену ове четири 
маркетинг-стратегије дат је у следећој табели. 

 

 

Strategija brzog 
ubiranja plodova 

Strategija brzog 
prodiranja 

Strategija sporog 
ubiranja plodova 

Strategija sporog 
prodiranja 

Cena 

Visoka 

Niska 

Promocija 

Visoka Niska 
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Стратегија брзог 
убирања плодова 

Стратегија спорог 
убирања плодова 

Стратегија брзог 
продирања 

Стратегија спорог 
продирања 

 
Тржиште је 
ограничено по 
величини 

Тржиште је велико Тржиште је велико 

Велики део 
потенцијалног 
тржишта није упознат 
са поризводом 

Већи део тржишта је 
упознат с 
производима 

Тржиште није 
упознато с 
производом 

Тржиште добро 
познаје производ 

Они који познају 
производ спремни су 
да плате тражену цену 

Купци су спремни да 
плате високу цену 

Већина купаца је 
осетљива на цену 

Тржиште је осетљиво 
на цену 

Фирма жели остварити 
предност за своју 
марку производа 

Нема непосредне 
опасности од 
конкуренције 

Постоји јака 
потенцијална 
конкуренција 

Постоји нека 
потенцијална 
конкуренција 

  

Трошкови по јединици 
производа опадају 
(повећани обим 
производње и стечено 
производно искуство) 

 

НАПОМЕНА УЗ ТАБЕЛУ: Код избора стратегије (генерално) треба узети у обзир и 
дугоричне и краткоричне циљеве компаније. 

4.4.2. Фаза раста 

Карактеристике фазе раста су: 
− Нагли успон потражње и продаје – раним усвојиоцима допада се одређени 

производ, па већина просечних потрошача следи њихов пример; 
− Појава конкуренције на новом тржишту – конкуренцију привлачи могућност велике 

производње и профита; 
− Уводе се нове карактеристике производа што још повећава тржиште; 
− Због појаве конкуренције разгранава се дистрибутивна мрежа; 
− Цене остају на истом нивоу или лагано 

падају; 
− Ниво издатака компаније за промоцију остаје 

на истом или чак вишем нивоу (да би се 
одбио напад конкуренције); 

− Расте профит – повећана продаја; трошкови 
производње по јединици производа се 
смањују узимајући у обзир криву учења 
(слика→). 

 
Да би подржала раст тржишта компанија може 
применити следеће стратегије: 
− Побољшање квалитета производа и додавање 

нових производних карактеристика и модела; 
− Продор на нове тржишне сегменте; 
− Ширење дистрибуције кроз нове канале; 
− Преусмеравање пропаганде са стварања сазнања о производу на подстицање 

интереса за производ и његову куповину; 
− Снижавање цена производа да би се привукли купци осетљиви на цену. 
 
4.4.3. Фаза зрелости 
 
Како се највише производа налази у фази зрелости, највећи део управљања 
маркетингом бави се зрелим производом. 
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Фаза зрелости може се поделити у три подфазе: 
− Раст зрелости – стопа раста продаје почиње да опада због засићености 

дистрибутивних канала, иако се неки неодлучни купци још појављују; 
− Стабилна зрелост – продаја се усклађује с бројем станвника, на будућу продају 

утичу раст становништва и потреба за заменом (поновном куповином) производа; 
− Зрелост у опадању – купци се почињу окретати другим производима и 

супститутима. 

Опште карактеристике ове фазе су: 
− Успоравање стопе раста продаје изазива прекапацитираност индустрије што 

доводи до интензивне конкуренције. Стога: 
− Снижава се цена и утврђују попусти за производ; 
− Произвођачи повећавају пропаганду и послове са трговином и потрошачима; 
− Повећавају се буџети за I&R – резултат су побољшане верзије производа. 

− Долази до пада профита – слабији конкуренти отпадају. 
− У одређеној делатности остају само јаки конкуренти чији је основни циљ 

постизање конкурентске предности. 
 
Маркетинг-стратегије у фази зрелости односе се на: модификацију тржишта, производа 

и маркетинг-миx-а. 
 
Модификација тржишта 

Обим продаје = Број корисника марке производа x Стопа коришћења по кориснику 
        (годишња потрошња) 

Повећање броја корисника марке производа могуће је извршити: 
− Преображавањем некорисника у кориснике (Пример: авио-саобраћај); 
− Откривањем нових тржишних сегмената (географски, демографски...), који користе 

одређени производ али не и одређену марку (Пример: Johnson&Johnson – дечији 
шампон за одрасле особе); 

− Привлачењем купаца конкуренције (Пример: Pepsi-Cola – Coca-Cola). 

Повећање годишње потрошње одређене марке производа остварује стратегијама: 
− Чешћа употреба; 
− Количински већа употреба; 
− Нова и различита употреба (Пример: произвођачи хране често на паковању 

наводе више употреба – рецепата за примену – свог производа). 
 
Модификација производа 

Стратегија модификације производа може имати више облика: 
− Стратегија побољшања квалитета – трајност, поузданост, успешност, укусност... 

Нове осовине посебно се наглашавају у рекламним кампањама. Ова стратегија 
зависи од тога колико купци (постоји ли довољан број купаца) уопште желе бољи 
квалитет и колико верују да се ради о бољем квалитету; 

− Стратегија побољшања карактеристика – величина, тежина, материјал, додаци, 
прибори... Предности побољшаних карактеристика су: 
− стварају имиџ прогресивности и лидерства компаније, 
− нове карактеристике се могу лако усвојити или одбацити уз мале издатке, 
− новим карактеристикама може се стећи прврженост нових тржишних 

сегмената, 
− могу донети бесплатан публицитет компанији, 
− повољно се прихватају код дистрибутера и продаваца. 
Недостатак стратегије побољшања карактеристика: побољшане карактеристике 
може лако имитирати конкуренција. 

− Стратегија побољшања стила – естетска привлачност производа. Овом стратегијом 
се могу привући нови купци и стећи јединствени тржишни идентитет, али постоји и 
контраефекат одбијања старих купаца којима се не свиђа нови стил. 
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Модификација маркетинг-миx-а 

Следе карактеристична питања која треба поставити (која треба да постави маркетинг-
менаџмент компаније) приликом модификације елемената маркетинг-миx-а. 

Цена. Да ли ће снижење цене привући нове купце? Да ли цене снизити по ценовнику, 
посебним снижењима, дати попуст на количину или прву куповину? Да ли осигурати 
бесплатну доставу, повољне кредитне услове? Да ли повећати цену да би се стекао 
утисак о бољем квалитету производа? 

Дистрибуција. Може ли ући у нове канале дистрибуције? Може ли се ући у више 
продавница, може ли се добити више простора за излагање производа? 

Пропаганда. Треба ли улагати више у пропаганду? Треба ли променити пропагандну 
поруку или оглас, медије на којима се порука оглашава, термине, учесталост или опсег 
огласа? 

Продаја. Трговачки аранжмани, попусти, рабати, гаранције, поклони, наградне игре? 
Треба ли модификовати (обуком или повећањем броја) или наградити продајно 
особље? Како и када организовати распродаје? 

Услуге. Може ли се убрзати испорука? Може ли се пружити више техничке помоћи 
купцима? 

НАПОМЕНА: Пропаганда се, врло често, погрешно сматра трошком, уместо улагањем! 

4.4.4. Фаза опадања 

Продаја производа се своди на нулу или задржава на одређеном, ниском нивоу више 
година. 

Разлози опадања продаје могу бити: технолошки напредак, промене у укусима 
потрошача, присуство домаће или стране конкуренције.  

Последице смањене продаје су прекапацитираност, снижавање цена и пад профита – 
слабе се будући темељи компаније. 

Производи у фази опадања стварају многе сктивене трошкове: 
− Управљање на такве производе троши сувише много времена – прилагођавање 

цена или залиха; 
− Производе се у малим серијама, упркос скупом времену за припрему; 
− Пропаганда и продаја троши време и пажњу на погрешне производе – фаворизују 

се “јучерашњи хранитељи” у односу на “сутрашње хранитеље”. 
 
Процес доношења одлуке о напуштању производа има следеће фазе: 
1. Идентификација слабих производа – прате се трендови величине тржишта, 

учешћа на тржишту, цена, трошкова и профита; 
2. Одређивање маркетинг-стратегија. На располагању је неколико стратегија: 

− повећање улагања – због доминације или конкурентског положаја, 
− станд бy – задржавање нивоа улагања док се не разреши ситуација на 

тржишту, 
− селективно смањивање улагања – одбацују се неперспективни и јача позиција 

на перспективним сегментима тржишта, 
− убирање плодова – без додатних улагања (Пример: Два пословна човека из 

Минесоте су 1969. г. од компаније Bristol-Myrs купила лиценцу за производњу 

једне врсте зубне пасте. Без улагања у промоцију, у првих седам месеци 
продали су робе у вредности од 250.000$) 

− укидање производа; 
3. Одлука о напуштању производа: (1) да ли одређени производ продати, некоме 

га уступити или потпуно угасити, (2) да ли производ напустити постепено или 
брзо, (3) колико сервиса и резервних делова задржати због опслуживања ранијих 
купаца. 
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4.5. ПРИМЕНА И КРИТИКА КОНЦЕПЦИЈЕ ЖЦП 

Концепција животних циклуса производа има примену: 
− Као инструмент предвиђања – мање је корисна због разноврсности производа и 

законитости које следе, фазе су различитог трајања; 
− Као инструмент планирања – указује на најважније елементе које маркетинг 

стратегије треба да следе; 
− Као инструмент контроле – омогућава компанији компарацију перформанси 

производа са сличним производима у прошлости. 

Критичари теорије ЖЦП наводе неколико аргумената: 
− сувише велика разлика у узроцима ЖЦП чија су последица различити модели; 
− фазе немају предвидиво трајање, 
− често се не може прецизно утврдити у којој се фази налази производ – производ се 

може учинити зрелим, а да је заправо достигао само привремени ниво у фази 
раста, 

− продаја не следи природан неизбежан циклус као живи организми – ЖЦП резултат 
је а не узрок маркетинг-стратегија које је одабрала компанија. 
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КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ПРОДАЈА Ниска продаја Брзо растућа 
продаја 

Највећа продаја Опадајућа 
продаја 

ТРОШКОВИ 
Високи 

трошкови 
Просечни 
трошкови  

Ниски трошкови 
по купцу Ниски трошкови  

ПРОФИТИ Негативни Растући  Високи Опадајући 
КУПЦИ Иноватори Рани усвојиоци Средња већина Оклеваоци 

КОНКУРЕНТИ Мало Растући број 
Устаљен број, 
касније опада Број у опадању 

МАРКЕТИНГ-ЦИЉЕВИ 

 Испитивање 
производа, 
креирање 
препознат. 

Максимирати 
удео на тржишту 

Максимирати 
профит бранећи 
удео на тржишту 

Смањити 
издатке и 

“измусти” марку 

СТРАТЕГИЈЕ 

ПРОИЗВОД 
Основни 
производ 

Допуна 
производу, 

услуге, гаранција 

Разноликост 
производа 

Напуштање 
слабих 

производа 

ЦЕНА Коришћење 
“cost-plus” 

Цена ради 
продирања на 

тржиште 

Цена у складу са 
конкурентима 

Снижавање 
цене 

ДИСТРИБУЦИЈА 
Изградња 

селективне 
дистрибуције 

Изградња 
интензивне 

дистрибуције 

Изградња 
интензивне 

дистрибуције 

Селективно 
одбацивање 

непроф. канала 

ПРОПАГАНДА 

Изградња 
препознат-

љивости код 
купаца и 

продаваца 

Препознат. и 
заинтересо-
ваност на 
масовном 
тржишту 

Истицање 
разлика и 
предности 

Смањивање на 
неопходан ниво 

да би се 
задржали 

стални купци 

УНАПРЕЂЕЊЕ 
ПРОДАЈЕ 

Унапређење 
због 

подстивања на 
пробу 

Смањивање – 
искориштавање 

потражње 
потрошача 

Повећање због 
подстивцања 

оријентације на 
марку 

Смањивање на 
минималан ниво 

5. МАРКЕТИНГ-СТРАТЕГИЈЕ ЗА ТРЖИШНЕ ЛИДЕРЕ, ИЗАЗИВАЧЕ, 
СЛЕДБЕНИКЕ И ТАМПОНЕРЕ 

5.1. УВОД 

Компаније ће показати само просечне или испод просечне резултате уколико следе 
“middle-оf- the- road” стратегију – радити од свега понешто, а ништа целовито. 
 

Време (t) 

Увођење 

Rast Zrelost Opadanje 
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Приказ конкурентског стања у индустрији тешких теретних возила САД (Напомене: 
подаци су из 1980. г.; проценат на слици приказује стопу добити од улагања; 
White Motor је касније купио Volvo, a Freightliner је касније купио Mercedes) 

Маркетинг-стратегија зависи од величине сваке поједине фирме и њеног конкурентског 
положаја у одговарајућој делатности. 

Према једној од подела (Arthur D. Little consulting) фирме могу заузети једну од шест 
конкурентских позиција у својој делатности: 
− Доминантна – фирма контролише понашање осталих конкурената и има шиток 

избор стратешких опредељења; 
− Јака – фирма може предузимати самосталне акције, а да не угрози своју дугорочну 

позицију и задржати своју дугорочну позицију без обзира на акције конкурената; 
− Повољна – компанија је довољно снажна да би се определила за неку од 

стратегија и располаже с надпросечним могућностима за побољшање своје 
позиције; 

− Одржива – компанија остварује задовољавајући ниво пословања, али је под 
притиском доминантне конкуренције и располаже исподпросечним могућностима за 
побољшање своје позиције; 

− Слаба – предузеће нема задовољавајући ниво пословања, али постоје могућности 
за побољшање, стога мора доћи до промена – у супротном предузеће пропада; 

− Неодржива – фирма нема задовољавајући ниво пословања и нема могућности за 
побољшања. 

Према заступљености на тржишту фирме се могу сврстати у једну од следеће четири 
категорије52: 
− лидер – фирма са највећим уделом на тржишту (40% хипотетичког тржишта), 
− изазивач – фирма која се против лидера и конкуренције бори за већи удео на 

тржишту (30% хипотетичког тржишта), 
− следбеник – жели задржати постојећу позицију и не излагати се ризику (20% 

хипотетичког тржишта), 
                                                 
52 Према: Котлер, П., УПРАВЉАЊЕ МАРКЕТИНГОМ, Информатор, Загреб, 1988. г. Постоји још 
једна значајна подела, мада у смислу предузетничких стратегија (Према: Drucker, P., 
ИНОВАЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО – Пракса и принципи, Грмеч, Београд, 1996. г.), на: 
1. Бити “први али истовремено и најбољи”, 
2. “Погоди тамо где не очекују”, 
3. Заштићене области, 
4. Промењене вредности и карактеристике. 
Ове две поделе су највећим делом компатибилне, а у том смислу карактеристике (и примери) 
како их наводе аутори. 
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•••• White Motor 4,7% 

International 

•••• Harvester 9% 

 

General Motors 22% •••• 

•••• Freightliner 12,9% 

•••• Mack 19,9% 

•••• Ford 25% 

•••• Paccar 30,7% 
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− тампонер – опслужује мале тржишне сегменте за које нису заинтересоване велике 
фирме (10% хипотетичког тржишта). 

5.2. СТРАТЕГИЈЕ ТРЖИШНИХ ЛИДЕРА 

Лидер је призната оријентациона тачка за конкуренте – компанија коју конкуренти 
изазивају, опонашају или избегавају; компанија која предводи остале у променама 
цена, увођењу нових производа, покривању дистрибуције и интензитету промоције. 
(Примери: General Motors, Kodak, US Steal, IBM, Xerox, Procter & Gamble, Caterpilar, 

Coca-Cola, McDonald's, Gillette, Intel, Microsoft)53 

Уколико не ужива легални монопол, лидер има много проблема. Доминантним фирмама 
је циљ да задрже позицију NO 1, што захтева борбу на три фронта: експанзија на 
укупно тржиште, заштита удела на тржишту и експанзија удела на тржишту. 

5.2.1. Експанзија на укупно тржиште 

Лидер би за своје производе требало да тражи: нове потрошаче, нове примене и више 
употребе. 

Нови потрошачи – Свака врста производа има моћ да привуче купце којима је 
производ или непознат, или му се одупиру због цене или недостатка извесних 
својстава. Овде су у употреби три стратегије: стратегија пенетрације на тржиште, 
стратегија новог тржишта и стратегија географске експанзије. 
(Пример: Johnson & Johnson је шампон за децу понудио и одраслима – ново тржиште) 

Нове примене – откривање и промоција нових примена производа. У много случајева 
су сами купци заслужни за откривање нових примена (према Von Hippelovom 
истраживању купци су предложили више креативних предлога о новим производима 
него центри за I&R компанија). 
(Примери: Nylon компаније Du Pont – синтетичко влакно за падобране, влакно за 
женске чарапе, материјал за блузе и кошуље, примена у производњи аутомобилских 

гума...; Вазелин – првобитно средство за подмазивање машина, касније под утицајем 
потрошача: маст за кожу, лековито средство...) 

Више употребе – уверавање купаца да употребљавају више одређеног производа у 
свакој прилици његове употребе. 
(Примери: Шампон Head & Shoulders фирме Procter & Gamble; Michelin Tire Company 
– компанија је иницирала идеју о степеновању француских ресторана по систему три 
звездице, при чему су највеће оцене добили ресторани на југу Француске. Мицхелин је 

објавио и аутокарте са водичима за путовање. Ово је Парижане навело на 
размишљање о викенду аутомобилом на југу Француске. Замка за потрошаче: више 
пређених километара – чешћа промена гума – већа продаја гума за Michelin) 

5.2.2. Заштита удела на тржишту 

Најконструктивнији начин – непрекидна иновација (напад је најбоља одбрана). 

Постоји шест дефанзивних војних стратегија које доминантна фирма може употребити у 
одбрани свог удела на тржишту (Котлер у овом делу наводи војне теоретичаре: Sun-
Tsu, Mushashi, von Clausewitz и Liddell Hart) – slika koja sledi. 

                                                 
53 Drucker наводи као карактеристичне примере: Хофман-ЛаРош – витамини, Дипон – најлон, 
“Apple” – персонални рачунари, Виљем фон Хумболт – Универзитет (творац Универзитета какав 
сада познајемо), клиника Мејо – организовани рад стручњака и специјалиста на пољу медицине.  
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Стратегије за одбрану удела на тржишту 

 
(1) Одбрана позиције – Основна замисао је у стварању неосвојивог утврђења 
(статичке одбране) око нечије територије. 
Ограничење и замка – одбрана само нечијег актуелног положаја или нечијег производа 
облик је кратковидости. (Примери: Maginot линија; заблуда Хенрија Форда у вези Т-
модела довела је компанију, која је на свом врхунцу располагала са 1 милијардом $ 
готовинске резерве, на руб финансијског краха) 

(2) Бочна одбрана – Бок може послужити: као осматрачница, за слабљење главног 
напада непријатеља или као потенцијална база за противнапад. 
Ограничење – бочна позиција је од мале вредности ако је толико уочљива да је 
противник може разбити с малим снагама, док се његове главне формације несметано 
крећу. 

(3) Превентивна одбрана – Агресивни одбрамбени маневар којим се покреће напад 
на непријатеља пре него што овај започне свој напад на компанију. Циљ је стратегија 
подржавања високог притиска у непрекидном задржавању иницијативе и сталном 
држању конкуренције у дефанзиви. 
Варијације у узроку/стратегији: 
− напад на конкурента чији се удео на тржишту приближава одређеном опасном 

нивоу (на пр. 10 или 20%);  
− герилска акција на тржишту (ограничени удар на више конкурената);  
− великотржишно окружење (Пример: Seiko са својих 2.300 модела сатова 

дистрибуираних широм света);  
− фронтална баражна ватра;  
− психолошки напад (блеф, “варка телом”) – најава снижења цена или изградње 

новог постројења на пр. Блеф се може употребити само неколико пута;  
− препуштање иницијативе – довољно снажне компаније могу себи дозволити да 

“намаме” опонента у скуп и, дугорочно гледано, неисплатив напад. 

(4) Противофанзивна одбрана – лидер на тржишту не сме остати пасиван према 
снижењу цене конкуренције, изненадној промоцији, побољшању производа или 
освајању продајне територије. 
Варијације у стратегији: 
− мања повлачења пре узвраћања удара, да се омогући потпун развој офанзиве; 
− тренутни застој и уочавање пукотине у заштити нападача; 
− стезање обруча око нападача (Пример: сукоб на тржишту водке 60-их година, 

актери: Heubleini и Wolfschmidt. Wolfschmidt је на тржиште изашао са производом 
јефтинијим за 1$ од водке Smirnoff, а, како се тврдило, истог квалитета. Heublein је 
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подигао цену водке Smirnoff за 1$ и истовремено појачао две друге марке, једну – 
која је по цени требала да се супротстави категорији Wolfschmidt, и другу – која је 
по цени била јефтинија од производа фирме нападача); 

− продор на главнину територије нападача (напад на производ/услугу који нападачу 
доноси највећи профит). 

(5) Покретна одбрана – проширење подручја лидера на нове територије које могу 
послужити као будући центри одбране и напада. 
Варијације у стратегији: 
− ширење тржишта – захтева да компанија пребаци пажњу са текућег производа на 

темељну изворну потребу и покрене I&R са укупном технологијом која је у вези са 
том потребом (Пример: захтев да се “петролејске” компаније преобразе у 

“енергетске”).  
Ограничење у стратегији представља поштовање два начела: начела циља (тежити 
јасном и докучивом циљу) и начела концентрације (концентрисати се на слабе 
тачке непријатеља); 

− диверзификација тржишта у несродним делатностима. 

(Пример: Компанија Coca-Cola кренула је на тржиште вина, основала фирме за 
производњу воћних сокова, почела се бавити десалинизацијом опреме и пластичних 

маса)  

(6) Сужавање одбране (стратешко повлачење) – планирано сужавање одбране не 
значи напуштање тржишта, већ напуштање слабијих подручја и концентрацију снага на 
централне позиције. Најчешће се односи на смањење броја модела/варијација 
производа/услуга, или на повлачење са неког, мање профитабилног дела (сегмента) 
тржишта. 

5.2.3. Експанзија удела на тржишту 

Компаније се могу развијати и повећањем удела на тржишту. Важно је, међутим, имати 
у виду следећа три чиниоца: 
− Могућност изазивања акције против монопола; 
− Економска калкулација – цена даљњег повећања тржишног удела, након што је 

већ постигнут велики тржишни удео, може брзо расти и смањити профит (купци и 
даље не желе производ који им се нуди, или су на неки начин везани за 
конкурентску фирму; конкурентска фирма поставља своју одбрамбену стратегију – 
лакше се бранити, него нападати; трошкови правних послова, односа са јавношћу 
и утицаја лобиста расту са уделом на тржишту...) 

− Могућност примене погрешне стратегије маркетинг-миxа. Према неким 
истраживањима (PIMS – Profit Impact of Management Strategies) компаније 
повећавају удео на тржишту: увођењем нових производа у асортиман, повећањем 
квалитета, повећањем трошкова маркетинга; супротно очекивању, драстичним 
снижавањем цена у односу на конкуренте не постиже се значајније повећање 
удела на тржишту. 

Генерално, већи удео на тржишту резултира повећањем профита у два случаја: 
− Трошкови по јединици производа опадају са повећаним уделом на тржишту – 

уштеде у произв. трошковима преносе се на купце путем нижих цена (стратегија 
Хенрија Форда); 

− Компанија нуди највиши квалитет производа и формира цену изнад нивоа, тако да 
покрива трошак понуде већег квалитета (IBM, Caterpilar, Michelin, Intel). 

5.3. СТРАТЕГИЈЕ ТРЖИШНИХ ИЗАЗИВАЧА 

Компаније које на тржишту заузимају друго, треће или неко ниже место могу се 
назвати водећим или компанијама које следе позанти пут. (Примери: Colgate, Ford, 
Avis, Pepsi-Cola, AMD)54 

                                                 
54 Drucker наводи као карактеристичне примере: 
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Ове компаније могу, мање или више агресивно, нападати лидера и/или остале 
конкуренте (тржишни изазивачи), или могу сарађивати и радити без ризика (тржишни 
следбеници). 

5.3.1. Избор стратешког циља и опонента 

Стратешки циљ већине тржишних изазивача је повећање учешћа на тржишту (уз 
предпоставку да ће веће тржишно учешће довести до веће профитабилности) – 
поштовање “начела циља”. 

За разлику од реалне ратне ситуације, где је непријатељ “одређен”, изазивач мора 
изабрати свог опонента, што могу бити три типа фирми: 
− Напад на тржишног лидера – врло рискантна стратегија, која се може 

вишеструко исплатити. Потреба, важно подручје или читав сегмент тржишта који 
нису намирени или су слабо намирени, нуде се, у овом случају, као стратешки 
циљ; 

− Напад на компаније исте величине којима не иде посао и које немају довољно 
финансијских средстава; 

− Напад на мале локалне и регионалне компаније којима не иде посао и које 
немају довољно финансијских средстава – гутање “ситне рибе” или “луталица”. 

За избор противника и циљева напада компаније пресудна је системска анализа која 
мора дати одговоре на следећа питања: 
− Ко су конкуренти? 
− Какво је стање продаје и тржишног удела, односно финансијско стање сваког 

конкурента? 
− Чему тежи сваки конкурент? 
− Која је стратегија сваког појединог конкурента? 
− Које су снаге и слабости сваког конкурента? 
− Шта су у својој стратегији спремни да измене поједини конкуренти, у складу са 

променама у окружењу, конкуренцијом и унутрашњим развојем? 

5.3.2. Избор стратегије напада 

Полазна тачка при избору стратегије је војно “начело концентрације” – надмоћна 
борбена снага се мора концентрисати у одређено време и на одређено место за 
коначну одлуку. 

Овде је карактеристично пет стратегија напада – слика која следи. 

                                                                                                                                                             
− PC – IBM je oд Apple преузео тржиште понудивши купцима софтвере (олакшао коришћење) 

као и начин куповине (систем малопродаје прилагођен просечном потенцијалном 
кориснику); Seiko – употреба полупроводника у масовној производњи сатова (тачнији, 
квалитетнији, јевтинији, велики избор). 

− Sony – купио је од “Белових Лабораторија” патент за полупроводник (за 25000 $), 

искористио га и направио мали транзисторски пријемник. Када се појавио на тржишту САД у 
почетку омаловажаван, од фирми које су производиле класичне “лампаше” је преузео 
тржиште, квалитетом, ценом, поузданошћу. Слична прича поновила се ТВ пријемницима. 
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Стратегије напада 

(1) Фронтални напад – Војна доктрина за успешни фронтални напад на добро 
утврђеног противника, или противника који надзире “високе положаје” захтева да 
снаге нападача, у ватреној моћи, морају имати надмоћ од најмање 3:1. 

Нападач директно напада основне снаге противника (обухваћен комплетан маркетинг-
мix), пре него његове слабе тачке. Исход зависи од тога ко је јачи и издржљивији. (Од 
“цифара” које се издвајају за маркетинг може да заболи глава!?!) 

Модификовани фронтални напад на конкурентску фирму изводи се најчешће 
снижавањем цене, у два појавна облика: 
− Упоређивање понуде лидера са осталим показатељима (компаративни прикази 

квалитета, поузданости...), а затим напад нижом ценом. Примена је у случајевима: 
када се лидер не освећује снижењем цене, кода нападач успе да увери тржиште да 
је његов производ једнак производу његовог конкурента, или да је стварна 
вредност производа она по нижој цени; 

− Нападач интензивно улаже у I&R како би снизио трошкове производње, а затим на 
основу цене напао конкуренте (Пример: Јапански продор на тржиште са 

производима по нижим ценама од конкурентских, по основу снижења трошкова). 

(2) Бочни напад – концентрација снаге против слабости. Бочни напади су у 
маркетингу посебно атрактивни за нападача који располаже с мање средстава него 
опонент. 

Стратешке димензије бочног напада: 
− Географска димензија – нападач открива подручја у земљи (средња или мала 

локална тржишта на пр.) или свету у којима противник не показује висок ниво; 
− Тржишни сегменти – тржишне потребе које не подмирују лидери. (Пример: 

Немачки и Јапански произвођачи аутомобила напали су Америчко тржиште у 
сегменту малих аутомобила, с малом потрошњом горива – за који се готово 

веровало да не постоји) 

Бочна стратегија је други назив за идентификацију помака у тржишним сегментима, за 
попуњавање празнина и њихово развијање у јаке сегменте – у складу са сврхом 
маркетинга: открити потребе и задовољити их. 

(3) Обухватни напад – представља настојање да се продре у територију непријатеља 
из више праваца (с фронта, бочно и у позадину). Подразумева ванредан губитак 
новаца, док битка траје, повраћај следи уколико довољно купаца прихвати марку 
напдача. (Пример: Seiko са својих 2.300 модела сатова дистрибуираних широм света) 
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Могућност сегментације је основа за избор правца индиректног напада. 

(4) Заобилазни напад – представља заобилажење конкурентске фирме и напад на 
слабија тржишта да би се проширила основица. 

Три начина реализације заобилазног напада: 
− Диверзификација на несродне производе (Пример: Colgate се у нападу на P&G 

усредсредио на текстилне и болничке производе, козметику, тржиште спортске 
опреме и прехрамбених производа); 

− Диверзификација постојећих производа на нова географска подручја; 
− Технолошко убацивање – често примењивана стратегија у технолошки развијеним 

индустријама (на пр. тржиште видео-игара). Нападач стрпљиво истражује неку 
нову технологију за предметну област, и када је задовољан њеном надмоћношћу, 
креће у напад – при чему борбу преноси на своју територију. 

(5) Герилски напад – састоји се од извођења малих (ограничених) напада на махове, 
на различита подручја опонента. При томе исцрпљивање непријатеља мора бити 
несразмерно веће од властитог.  

Циљ је узнемиравање и деморализација опонента, евентуално запоседање сталног 
упоришта.  

Методе у пословном свету: селективно снижење цена, спречавање снабдевања, 
препади на извршни кадар у привреди, жестоке експанзије промоције, легалне акције 
против конкурента (акције које имају потпору у законским актима). 

Герилски напад успешнији је ако се изводи континуирано, на мала, изолована, слабо 
брањена тржишта, него ако се изводи на велика тржишна упоришта. 

Герилски рат је само припрема за рат и треба га подупрети јачим нападом, уколико 
нападач жели да уништи конкурента. 
 
Неке стратегије напада погодне за тржишне изазиваче 

1. Стратегија дисконтне цене – понуда производа који се може поредити с 
производом лидера, али уз нижу цену. Претпоставке: купци се морају уверити да 
је производ (услуга) једнак ономе кога нуди лидер; купци су осетљиви на разлику 
у цени; лидер одбија да снизи своју цену. (Примери: напад компаније Fuji на 
компанију Кодак на тржишту фото-папира; стратегија фирме Texas Instruments – 
тржиште калкулатора) 

2. Стратегија јефтиније робе – тржишту се нуди производ просечног или нижег 
квалитета по знатно нижој цени. 

3. Стратегија престижа робе – производ већег квалитета са ценом вишом од цене 
лидера. 

4. Стратегија пролиферације производа – лансирање великог броја верзија 
производа, купцима се пружа могућност већег избора. 

5. Стратегија иновације производа. (Примери: компаније Polaroid и Xerox у 
областима фото-апарата односно копирања) 

6. Стратегија побољшања услуга. (Пример: напад Avis-a нa Hertz-a с поруком “Ми 
смо само други. Више се трудимо” темељио се на обећању испоруке чистијих 
аутомобила и брже услуге) 

7. Стратегија иновације у дистрибуцији – на пример усавршавање непосредне 
продаје од врата до врата. 

8. Стратегија снижавања трошкова производње. (Пример: јапански продор на 
тржиште) 

9. Унапређење економске пропаганде – значајни издаци за промоцију. Ова 
стратегија није погодна све док производ или пропагандна порука не покажу неку 
надмоћ над конкуренцијом. 
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5.4. СТРАТЕГИЈЕ ТРЖИШНИХ СЛЕДБЕНИКА 

Борба на тржишту може се лоше завршити по обе фирме – у случају да изазивач нема 
могућности да тржишни удар започне битно иновираним производом или продором 
дистрибуције, често се радије опредељује да следи лидера него да га напада. 

Стратегија следбеника честа је појава у капитал-интензивним индустријама 
(производња челика, хемијских производа...) – овде су мале могућности за 
диференцијацију производа или имиџа, обично је квалитет услуга подједнак и 
изражена је осетљивост купаца на цене. 

Следбеник мора:  
− знати како да задржи купце и освоји задовољавајући број нових купаца; 
− на свом циљном тржишту да оствари изразите предности (локацију, услуге, 

финансирање); 
− задржати ниске трошкове производње и висок квалитет производа и услуга; 
− улазити на нова тржишта након њиховог стварања; 
− јасно одредити свој развојни пут, али такав да не изазове освету конкуренције. 

Следбеник представља главни циљ напада изазивача. 

Стратегије следбеника генерално зависе од тога којој групи припадају: 
− Непосредни следбеници – следбеник је “сенка” лидера (у што је могуће више 

подручја сегментације тржишта и маркетинг микса), али га озбиљно не омета. Неки 
од следбеника су практично паразити јер врло мало улажу у подстицање тржишта 
и верују да ће преживети на улагањима тржишног лидера. 

− Следбеници на растојању – на већем тржишту следе лидера у иновацијама 
производа/услуга, нивоу цена и дистрибуцији. Лидер дозвољава уплитање оваквих 
фирми (до неког нивоа), јер су му од користи у избегавању одговорности за 
монополизацију. Следбеник на растојању постиже властити раст придобијањем 

мањих фирми у одређеној делатности. 
− Селективни следбеници – у неким подручјима следи лидера, а делом иде 

властитим путем. Овакве компаније често прерастају у будуће изазиваче. 

Профитабилност следбеника може бити чак и већа од профитабилности тржишних 
лидера. 

5.5. СТРАТЕГИЈЕ ТРЖИШНИХ ТАМПОНЕРА 

Тржишни тампонери су компаније (или неке мање службе већих компанија које нису у 
стању да постигну значајнији положај у својој делатности) које се специјализују за 
послове у вези са тржиштем, купцем, производом или маркетинг-миx-ом, избегавајући 
сукобе са већима од себе. Оне попуњавају празнине на тржишту које су веће комапније 
превиделе или обациле.55 

Карактеристике идеалне празнине на тржишту: 
− Празнина је довољне величине и куповне снаге да буде профитабилана; 
− Постоји могућност раста; 
− Безначајна је за веће конкуренте; 
− Фирма располаже довољним знањем и средствима да ефективно задовољи 

конкретну празнину; 
− Фирма која заузме празнину може се бранити од напада већег конкурента 

(наклоност купаца). 

Карактеристике фирми са малим уделом на тржишту су: 
− Многи профитабилни послови са малим уделом налазе се на постојаним тржиштима 

ниског раста. Фирме не мењају често своје производе; 
− Уско усмерење; 

                                                 
55 Drucker наводи као карактеристичне примере: 

− Компанија која производи заштитнике против експлозије на нафтним бушотинама 
− Бош (Bosch) –првобитно специјализован за електронику у аутомобилској индустрији... 
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− Најчешће уживају углед високог квалитета по средњој или ниској цени; 
− Имају ниске трошкове по јединици производа због уске специјализације и малих 

трошкова за I&R, увођење новог производа, економску пропаганду, унапређење 
продаје и помагање продајне силе. 

Профили тржишних тампонера: 
− Стручњак за производе крајње потрошње – задовољавање потреба једне 

врсте купаца производа крајње потрошње. (Пример: правна фирна за кривично, 

грађанско или привредно право) 
− Стручњак за вертикално усмерење у процесу производња – дистрибуција. 
− Стручњак за величину купца – циљ оваквих фирми су мали, средњи или велики 

купци, односно купци које занемарују велике компаније. 
− Стручњак за посебног купца – фирма се ограничава на продају производа 

једном или неколицини већих купаца. 
− Стручњак за географско подручје. 
− Стручњак за производ или линију производа. (Пример: фирма која производи 

само микроскопе или чак само сочива за микроскопе) 
− Стручњак за карактеристику производа. (Пример: агенција “Rent-a-Wreck” из 

Калифорније изнајмљује “демолиране а способне за вожњу” аутомобиле) 
− Стручњак за радионички посао – производе се само производи које је наручио 

купац. 
− Стручњак за квалитет/цену. 
− Стручњак за услуге – једну или више врста услуга. 

Пазнина на тржишту може пресушити или је може напасти нека већа фирма, стога 
тампонерске фирме најчешће следе стратегију вишеструког попуњавања празнина. 

6. МАРКЕТИНГ ПЛАН56 

План маркетинга одређује правац акције предузећа на тржишту. Њиме се 
квалитативно и квантитативно изражавају задаци које треба остварити у планском 
периоду. Маркетинг план укључује дефинисање продајне стратегије, као и тактичких 
варијанти за опслуживање тржишта и борбу са конкуренцијом.  

Купци, односно потрошачи и корисници јесу прва и последња карику у ланцу 
пословних активности предузећа. Врхунски циљ савременог пословања јесте 
постизање пословне изврсности и достизање светске класе производа и 
услуга, а то се може остварити једино по основу континуалног задовољења 
потреба И захтева корисника. Према новој верзији међународних стандарда за 
управљање квалитетом, ISO 9000:2000, пословнаје организације се заснива на 
испуњењу 8 менаџмент принципа, од којих је први принцип организација окренута 
купцу. Принцип организације окренуте купцу подразумева да организације зависе од 
својих купаца и стога морају разумети тренутне и будуће потребе купаца, задовољити 
захтеве купаца и тежити да се превазиђу очекивања купаца.  

Фазе процеса планирања маркетинга 
 

Процес планирања маркетинга се одвија кроз следеће фазе: 
Дијагноза - где је предузеће сада и зашто?  
Прогноза - где предузеће иде? 
Циљеви - где предузеће треба да иде? 
Стратегија - који су најбољи начини да се тамо стигне? 
Тактика - које специфичне акције треба предузети, од кога и када? 
Контрола - која мерила применити да би се видело да ли је план успео? 
 
Извор: Милисављевић Момчило, Маркетинг, Савремена администрација, Београд, 2001. 

 
                                                 
56 У потпуности проузето из: Ђорђевић Д., Анђић, Ж., УВОД У ПОСЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ – Бизнис 
План, Технички факултет “Михајло Пупин” Зрењанин, 2003. г. 
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Маркетинг план се састоји од следећих елемената: 

1. циљно тржиште, 
2. производи и услуге, 
3. ценовна стратегија, 
4. план продаје и дистрибуције, 
5. план промоције. 

Код циљног тржишта је неопходно схватити величину тржишта, као и профил купца, 
односно потрошача. Потребно је описати величину и број директних конкурената на 
тржишту, као и преглед главних трендова на тржишту. Део плана који се односи на 
дефинисање циљног тржишта треба да да приказ следећих елемената: 

− одређење циљног тржишта, укључујући демографске каратеристике (пол, старост, 
знимање, место боравка, приход), као и психографске карактеристике, 

− процене укупне величине циљног тржишта у односу на укупну продају и број 
јединица прдатих производа и услуга, 

− дефинсати који трендови утичу на циљно тржиште (дешавања у индустрији, 
социоекономски трендови, политика владе, демографски утицаји), 

− дати приказ конкуренције, укључујући њихов тржишни удео, као и њихову 
финансијску снагу, компарацију сопствених производа и услуга са конкурентским 
(у односу на квалитет, цену, услуге, опасности, и миx). 

ПОЗНАВАЊЕ КУПАЦА 

 
Познавати купца значи знати шта Ваш купац заиста жели. Можда је то Ваш 
производ, а можда нешто друго: признање, поштовање, позуданост, брига, услуга, 
осећај сопствене важности, пријатељство, помоћ - а све су то ствари до којих нам је 
као људским бићима више стало него што је то случај са тржним центрима или 
ковертама. 

 
Извор: Мацкаy Харвеy, Пливати са ајкулама, Младост, Београд, 1990., стр. 20. 

Део који се односи на производе и услуге предузећа треба да пружи одговоре на 
следећа питања: 

− шта чини производ и услуге предузећа једниственим у односу на конкуренцију, 
− које су остале карактеристике које производ/услуга поседују (нпр, паковање, 

квалитет, цена, специфична услуга, итд), 
− које су користи које потрошачи имају од куповине производа предузећа или 

коришћења његових услуга (уштеда новца, боље се осећају, научили су нешто). 

Део који се односи на дефинсање ценовне стратегије предузећа у односу на 
производе и услуге који с е нуде на тржишту, треба да пружи одговоре на следећа 
питања: 

− која се основна цена и како се дошло до тог износа (уз приказ свих фиксних и 
варијабилних трошкова), 

− какав је однос цене производа предузећа у односу на сличне производе (ако су 
цене више дати разлог зашто су више и ко ће куповати производ по њима; ако су 
ниже дати разлог зашто су ниже и да ли је то на уштрб квалитета), 

− шта укључују трошкови предузећа, 
− да ли предузеће нуди попусте за специфичне групе потрошача (студенти, старији) 

или за одређене облике плаћања (готовинско плаћање), 
− какав је повраћај средстава по основу реализације конкретне инвестиције. 

План продаје и дистрибуције треба да пружи одговоре на следећа питања: 

− како ће производа бити дистрибуиран (велетрговци, агенти, трговци на мало, 
продаја преко Интернета, итд), 

− као потрошачи могу да плате производ (кредитни услови, попусти, рабати, 
укључујући и пенале због кашњења плаћања), 
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− какав је став предузећа у односу на постпродајне услуге (гаранција, сервис, 
замена производа, наплата услуга сервиса по истеку гарантног периода, итд). 

План промоције предузећа у односу на конкретни производни програм треба да 
садржи следеће елементе: 

− опис пропагандног деловања, укључујући и врсте медија које ће да буду 
коришћене (директна пошта, Интернет, радио, ТВ, новине, магазини, билбордови), 
цене њиховог закупа и користи од оглашавања, 

− дати приказ активности у односу на деловање у области односа са јавношћу (који 
облици активности, који медији), 

− дати приказ врсте пропагандних материјала који ће се користити (каталози, 
проспекти, брошуре, радио и ТВ спотови, новински огласи, плакати, њеб сајт), 
цене производње и креативну стратегију, 

− дати приказ промотивног деловања предузећа у односу на остале елементе 
промотивног деловања (изложбе и сајмови, лична продаја, наградне игре, 
телемаркетинг, итд). 
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Prilozi 
 

PRILOG 1 

MARKETING PLAN 

Proizvodnja anatomskih stolica  

 

"NINA - L" iz Smedereva svoju marketinšku strategiju zasniva prvenstveno na zadovoljenje 
potreba i želja kupaca, odnosno bazira se na principima savremenog poslovanja, čime se 
dobija svetška klasa proizvoda i usluga. Budućnost kompanije zavisi od toga koliko su naši 
proizvodi zadovoljili želje i potrebe kupaca, pa se iz tog razloga teži prevazilaženju 
očekivanja kupaca. Naše načelo je da se mi okrećemo kupcu, a ne oni nama. 

1. Ciljno tržište 

Industrijskom revolucijom, novom i inoviranom tehnologijom process materijalne i 
nematerijalne proizvodne u visokom stepenu postaje automatizovan. Čovek upravlja 
mašinama uglavnom u sedećem položaju, čak i vreme odmora provodi u sedećem položaju. 
Kičmeni stub se deformiše izazivajući bolove zbog otpora koji godinama pruža neudobnoj 
stolici. Iz tog razloga čovekova radna funkcija se smanjuje. Naš proizvod poboljšava 
kvalitet života, a i kvalitet ljudske produktivnosti. 

Naši proizvodi su uglavnom zastupljeni kod nas i u susednim zemljama. Plasmanom naših 
proizvoda van granica Srbije i Crne Gore osvajamo nova tržišta. Tržište koje pokrivamo 
trenutno, zainteresovano je za usluge koje nudimo. 

Planirani plasman proizvoda po tržištima na kojima smo zastupljeni, sa sadašnjim kvalitetom 
i kapacitetom. Kapaciteti prodaje posle jedne godine prikazani su u sledećoj tabeli: 

Tržište SCG BiH Madjarska Bugarska Rumunija Hrvatska Ostali EU 

Potrebe tržišta 
(kom/god) 40000 25000 55000 35000 31000 38000 45 000 

Planirana prodaja 
(kom/god) 

14000 5000 3500 4500 3000 4500 3000 

 

Zahvaljujući dobroj poslovnoj politici, menadžmentu preduzeća, i visokom stepenu učešća 
radnika iz proizvodnje u procesu inoviranja proizvoda i tehnologije, kao i 
najsavremenijim mašinama imamo vodeću poziciju na domaćem tržištu. Na inostranom 
tržištu smo konkurenti zbog visokog kvaliteta, niskih cena i dizajna proizvoda koji prati 
svetski trend. 

Jedini problem kod plasmana naših proizvoda je socijalno i ekonomsko stanje u kome se 
zemlja nalazi. Politika predhodnog režima u periodu od 1990 do 2000 godine je 
okarakterisana ratom tako da su ljudi jedino rešavali probleme vezane za egzistenciju. 
Politika nove vlade ušpesno otvara vrata novih tržišta, kako domaćih tako i stranih. 

Povećanjem broja mašina ostvarićemo veće kapacitete proizvodnje. Zaposlenjem visoko 
stručnog kadra unapredićemo proizvod i proces proizvodnje. Povećanjem broja sopstvenih 
vozila, kao i saradnjom sa većim transportnim preduzećima poboljšali bismo brzinu 
isporuke, i proširili trziste. Češćim reklamiranjem i anketama u medijima ostvarićemo bolji 
odnos izmedju kupca i proizvoñača. Planira se i otvaranje prodajnih mesta u većim 
gradovima u zemlji i kasnije u inostranstvu. 

Analiza konkurencije 
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 NINA-L 16.oktobar Jugovo 3M MERKUR Ostali 
Finansijska podrška 5 4 3 3 2 3 

Ekskluzivnost 
potrošača 4 4 2 3 1 2 

Distributivni kanali 4 3 4 2 3 1 
Proizvod 3 2 4 3 1 3 
Servis 4 3 3 4 2 4 

Pozicija životnog 
ciklusa 5 4 3 2 3 3 

Posvećenost 
tehnologiji 4 5 2 3 1 2 

Cenovna struktura 4 3 3 2 2 2 
Prodajni potencijal 5 4 4 3 3 3 

Ukupno 43 32 28 25 18 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Marketing-mix proizvoda 

Epitet naših proizvoda je kvalitet, udobnost, funkcionalnost, neograničen rok trajanja, 
niske cene, raznoliki dizajn, usklañenost sa svetskim trendovima i standardima, pa kao 
takvi imaju visok rejting na domaćem i svetskom tržištu. Testiranje se vrsi od strane svetske 
zdravstvene organizacije, koja je naš proizvod ocenila najvišom ocenom. Takodje se vrši 
najstroža kontrola mehaničkih uticaja na materijale od kojih se stolica izrañuje i drugih 
uticaja. Do dolaska na tržište proizvod mora zadovoljiti kvalitet po merilima svetskih 
standarda. 

Neprestanim anketiranjem kupaca dobijeni su rezultati koji su u skladu sa našim 
zamislima i očekivanjima. Kupci su veoma zadovoljni našim proizvodima, jer za nisku cenu 
dobili su kvalitetan problem kojim su rešili mnoge svoje probleme. Praktični su, pa ih može 
koristiti cela populacija bez obzira na starosno doba. Senzori koji oblikuju sloj plute na 
stolici i prilagodjavaju je obliku covekovog tela otklanjaju bol koji je u stvari opiranje tela 
neudobnoj podlozi, omogućavaju da višečasovno sedenje postaje relaksirajuće, što 
doprinosi povećanju koncentracije. Boje naših proizvoda su kataloske, ali se i specifične 
želje kupaca uvek ispunjavaju, i sto je važno ne utiču na promenu cene. Ukolko nisu 
zadovoljni našim proizvodom mogu ga u roku od sedam dana vratiti. U proteklom periodu 
nije zabelezen ni jedan slučaj reklamacije. Uz svaki naš proizvod kupac dobija katalog 
ostalih naših proizvoda. Nakon kupovine deset naših proizvoda, uz račun koji glasi na 
njegovo ime pri sledecoj kupovini dobija 10% popusta za proizvod čija cena iznosi 
najmanje 1/3 deset kupljenih proizvoda. 

Osnovni model proizvoda su stolice koje se anatomski oblikuju prema obliku tela, a mogu 
biti: 
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- stolice za decu : - stolice za odrasle 

1. sa nepokretnom osovinom 1. sa nepokretnom osovinom 

2. sa pokretnom osovunom 2. sa pokretnom osovinom 

Definisanje cenovne strategije 

Cene su više za one potrošače do kojih su troškovi transporta i porez na proizvod veće. U 
tu cenu uračunati su carina i kilometraza. Ovo se uglavnom odnosi na strane kupce koji uz 
sklopljene ugovore pristaju na promenu klauzule. Za bliža prodajna mesta cena je niža, a 
kvalitet u oba slučaja ostaje nepromenjen. 

Popusti se daju nakon kupovine deset proizvoda od 10%, uz račune koji glase na ime 
kupca, za iznos koji pokriva 1/3 cena prethodno kupljenih proizvoda. Specifičnoj grupi 
potrošača, kao sto su deca i osobe starije od 65 godina uvek se daje popust od 5%. 

Plan prodaje i distribucije 

Distribucija proizvoda se vrsi u svim našim prodajnim mestima I predstavništvima u zemlji 
i inostravstvu, i to : 

− Smederevo ul. Karadjordjeva 21, tel. 026/214- 979 
− Beograd  ul. Plantaska 16, tel. 011/453-896 
− Novi Sad  ul. Skadarska 5, tel. 021/932-070 
− Nis  ul. J.Ducica 8/6, tel. 018/389-600 
− Leskovcu  ul. Partizanska 158, tel. 016/848-706 
− Holandija,  Amsterdam, str. Bellasting nmbr 14 tel. 9931 20 5440847 

Naša kompanija nudi narudžbinu i kupuvinu preko interneta na adresi www.nina.l.co.yu i 
sve informacije kupcima na adresu nina.l@ptt.yu. 

Uz sve naše proizvode kupci dobijaju katalog sa svim našim proizvodima, i njihovih 
osnovnih osobina, kao i načinu upotrebe i efektima korišćenja. 

Uslovi plaćanja pored gotovinskog su i na odloženo čekovima, kreditnim karticama ili 
kreditima. 

Plan promocije 

Zbog širokog spektra kupaca reklamiranje se vrsi na način koji obuhvata sve interesente. 
Podaci o proizvodima se nalaze u katakozima koji se potrošačima dostavljaju putem pošte 
ili uz kupljene proizvode. 

Promociju vršimo u magazinima "Kuca-stil", "Uradi sam", "Lepota i zdravlje", "Mama", koji 
izlaze jednom mesečno, kao i u dnevni listovima "Večernje novosti" i "Blic". Jednom 
nedeljno prezentiramo naše proizvode na 3 najgledanije TV stanice u SCG, a jednom 
mesecno dodeljujemo i nagradu (nas proizvod) gledaocima koji pošalju kupon za 
nagradnu igru koji se može dobiti (uz njega ide i katalog) u našim prodajnim mestima. 

U većim gradovima SCG na bilbordima se mogu videti naši proizvodi. 

Najbolji vid prezentacije ostvarujemo na sajmovima gradjevinarstva, kako domaćim tako i 
inostranim. Ti sajmovi se održavaju u Beogradu, Novom Sadu, Holandiji, Austriji, SAD - u. 
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PRILOG 2 

MARKETING PLAN 

Proizvodnja plastičnih saksija brizganjem 

 

1. Marketing ciljevi: 

− Osvajanje i široko prisustvo na tržištu Srbije i Vojvodine, 

− Sklapanje ugovora sa firmama iz Mañarske, Rumunije i Hrvatske sa ciljem 
obezbeñenja kanala za ulazak na njihova trista i garanciju za ispunjenje zahteva 
distribucije na nacionalnom nivou i mogućnost šireg prihvatanja našeg prouzvoda uz niži 
finansijski poslovni rizik, 

− Proširivanje proizvodnog programa i 

− Ostvarivanja značajnije prodaje. 

2. Ciljno tržište: 

Prema prirodi našeg proizvoda on predstavlja proizvod koji se koristi u ogromnim 
količinama i obzirom na veličinu tržišta na koje planiramo da plasiramo proizvod, mogućnost 
naših proizvodnih kapaciteta bi bio u potpunosti pokriven, i čak ne bi zadovoljavao 
celokupne potrebe tržišta. 

Planirani plasman proizvoda po tržištima, sa sadašnjim kapacitetima, i kapacitetima posle 
pet godina prikazanje u sledećoj tabeli: 

Tržište Vojvodina Srbija Mañarska Rumunija Hrvatska 
Potrebe tržišta 

(kom/god) 
3.000.000 5.000.000 15.000.000 8.500.000 10.000.000 

Planirana prodaja 
(kom/god) 2.500.000 1.500.000 / / / 

Planirana prodaja kroz 
5 godina (kom/god) 2.500.000 1.500.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 

 

Kupovinom dodatnih mašina povećaćemo kapacitete i ostvariti veća zadovoljenja potreba 
tržišta i stupiti na inostrano tržište. 

Konkurentski tržišni udeo takoñe ne zadovoljava celokupne potrebe tržišta, tako daje tržište 
nedovoljno pokriveno ovom vrstom proizvoda. 

Kupci naših proizvoda mogu, ali ne moraju biti i korisnici, pa ih stoga delimo u dve grupe: 

1. Kupci - korisnici. Predstavljaju privatna lica ili organizacije koje se bave proizvodnjom 
biljnih rasada i cvećarstvom. Takoñe ciljna grupa su i domaćinstva, tj. ženski pol starosti 
izmeñu 15 i 80 godina, koje koriste ove proizvode za sopstvene potrebe, kao što 
je dekorisanje domaćinstva, dvorišta, bašte i si. 

2. Kupci - ali ne i korisnici. Predstavljaju maloprodajne i veleprodajne trgovinske 
organizacije koje u svojim prodajnim objektima vrše prodaju naših proizvoda. 

Zajedničko za sve potrošače naših proizvoda je da se organizovano i naveliko bave svojim 
poslovanjem, a naš proizvod im predstavlja značajan deo u njihovom poslovanju zbog 
njegove neophodnosti u pogledu funkcionisanja njihove prodaje. 

3. Marketing-mix 

Proizvod. Naš proizvodni program obuhvata ekskluzivne familije plastičnih saksija 
kategorisanih prema obliku i veličini. 
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Korišćenjem savremenih alata i mašina obezbedili smo visok kvalitet i estetiku proizvoda 
izrañenih od najkvalitetnijih materijala, koji potrošaču daju veliku upotrebnu vrednost i 
pouzdanost, uz naravno nezaobilazan moderan dizajn. 

Prednosti našeg proizvoda ogledaju se u njegovom materijalu izrade - polipropilenu, koji je 
otporan na termičko opterećenje sunca i druge spoljne vremenske uticaje, a ujedno 
obezbeñuje i veliku elastičnost i čini naš proizvod mehanički stabilnijim. Osnovne 
fizičke karakteristike materijala našeg proizvoda su sledeće: 

− materijal je izrañen na bazi polimera, 
− gustina materijala je 900 kg/m3, 
− apsorpcija vode 0,01 - 0,03% (24h, 23°C, 3mm), 
− temperatura topljenja 165 - 170°C, 
− postojanost prema toploti 100 - 125°C, 
− temperaturna stabilnost oblika pri opterećenju od 1,8N/mm2 je 55 - 65°C, 
− prekidna čvrstoća 30 - 39N/mm2, 
− izduženje pri kidanju 200 -700%, 
− savojna čvrstoća 42 - 56N/mm2, 
− tvrdoća po Rokvelu 80 - 110 HRC. 

Predviñene boje u kojima će se naš proizvod izrañivati su crna, bela i braon, ali će se boje 
moći menjati u zavisnosti od zahteva kupaca i potrošača. 

Proizvod će zadovoljavati potrebe potrošača u smislu njegovog korišćenja za ukrasno i 
baštensko cveće? sobno cveće, razni rasadi biljaka, povrća, cveća. 

Osnovni model proizvoda su klasične saksije sa kružnim i kvadratnim poprečnim presekom, 
koje su sa svojim veličinama prikazane u sledećoj tabeli: 

 

Cena. Cena našeg proizvoda je formirana na osnovu uticaja dva faktora: troškova 
proizvodnje i tržišta. 

Cenovna strategija biće dovoljno ubedljiva korisnicima da kupuju efikasan i proizvod 
visokog kvaliteta. 

Pošto su primarna istraživanja pokazala daje ciljno tržište osetljivo na visinu cene, stoga je 
to faktor koji ograničava gornju vrednost cene proizvoda, dok troškovi proizvodnje 
definišu minimalnu cenu proizvoda. 

Naša cenovna strategija biće snižavanje troškova proizvodnje da bi se na taj način snižavala 
i krajnja prodajna cena proizvoda. 

Cene naših proizvoda su odreñene posebno za maloprodaju i veleprodaju. Prema tome, 
veleprodajna cena jedinice našeg proizvoda iznosi 9,00 dinara, dok je cena za 
maloprodaju 10% viša, odnosno ona iznosi 9,90 dinara. Veleprodajom se smatra svaka 
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prodaja proizvoda koja prelazi količinu od 60.000 komada, dok se za količine ispod 60.000 
primenjuje maloprodajna cena. 

Plaćanje se vrši preko našeg žiro računa po izvršenoj isporuci proizvoda. 

Distribucija. Naši proizvodi će do svojih potrošača stizati na sledeći način: 

− Proizvodi će biti dostupni kupcima u prodavnicama plastičnih proizvoda, gde će 
potrošači kupovati proizvode po maloprodajnim cenama. Na tržištu Srbije i Vojvodine će 
se pored partnerskih prodajnih objekata nalaziti i naši maloprodajni objekti. 
Maloprodajni objekti naših partnera u kojima se biti dostupni naši proizvodi su 
sledeći: s.t.r. ''Vukica komere'' - Zrenjanin, s.t.r. ''Domaćin'' - Kraljevo, s.t.r. ''Sigma'' - 
Beograd i s.t.r. ''Nešković'' - Subotica. 

− Distribucija će biti olakšana korišćenjem kanala inostranih partnera. Ovi partneri 
pokrivaju tržište na svom nacionalnom nivou. Distributivni kanal koji će biti 
korišćen za distribuciju proizvoda na teritoriji Mañarske je Mañarski lanac 
veleprodajnih i maloprodajnih objekata „PIKE,, iz Budimpešte. 

U svakom slučaju, distribucija naših proizvoda do potrošača obezbeñena je našim 
transportnim sredstvima i o našem trošku. 

Promocija. U cilju upoznavanja potrošača sa našim proizvodom predviñena je promocija 
koja će početi još pre početka proizvodnje. 

Ulazak proizvoda na tržište biće podržan kampanjom čiji je cilj zauzimanje odgovarajuće 
tržišne pozicije, i ono obuhvata sledeće: 

− identifikovanje i kontaktiranje sa osobama koje predstavljaju potencijalne kupce 
naših proizvoda, 

− slanje propagandnog materijala kao što su katalozi, prospekti, brošure potencijalnim 
kupcima, 

− javno oglašavanje putem TV medija na TV Pink-u, kao i održavanjem odnosa sa 
javnošću kao što su intervjui, članci, prigodni pokloni itd, 

− takoñe se predviña učešće i izlaganje proizvoda na izložbama i meñunarodnim 
sajmovima, kao i sponzorisanje javnih manifestacija, takmičenja i si. 

Dijagram toka aktivnosti promocija prikazanje na sledećoj slici: 
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