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46. Спајања и припајања* 
 

 

МЕТОДИ РАСТА  

Као што смо раније рекли, стратегије се могу остварити на два основна 

начина – органским (интерним) и екстерним растом. Док се органски 

(интерни) раст односи на раст постојећег предузећа кроз повећање његове 

величине, тј. имовине и ово смо детаљније обрадили у претходном 

испитном питању, у овом испитном питању бавимо се екстерним растом, тј. 

мерџерима и аквизицијама (спајањима и припајањима).  

 

Када предузеће прибегава екстерном расту? Екстерни метод раста је увек 

оправдан када постоји прилика која треба брзо да се искористи тј. која је 

значајна за предузеће. Да би овакав вид раста био успешан, неопходно је да 

постоји одређени синергетски ефекат, тј. потенцијал. Екстерни раст се јавља 

у виду:  

➢ аквизиција (припајања) 

➢ мерџера (спајања) 

 

1. АКВИЗИЦИЈА (ПРИЈАПАЊЕ)  

Суштина аквизиције тј. припајања (енгл. acquisition) је да предузеће 

иницијатор припајања преузима контролни удео (>50% управљачког пакета) 

предузећа мете. Претпоставимо да имамо предузеће А и предузеће Б. 

Аквизицију можемо илустровати на следећи начин: 

 

Независно А;  Независно Б
   аквизиција   
→         Матично А;  Зависно Б 

 

У овом примеру аквизиције, предузеће А је иницијатор преузимања (купац), 

док је предузеће Б мета. Након што предузеће А купи предузеће Б, 

предузеће А постаје матично предузеће, а предузеће Б постаје зависно 

предузеће. Практично, предузеће А кроз аквизицију долази до 51% учешћа у 

власништву предузећа Б и тиме постаје матично предузеће.   

 

Оно што је важно истаћи је да задржава правни субјективитет и предузећа А 

и предузеће Б – оба предузећа и даље постоје, с тим што је сада А матично 

предузеће, а Б зависно предузеће које послује у оквиру матичне компаније А. 

Сходно томе, дошло је само до промене власничке структуре предузећа Б.   



СКРИПТЕ ЕКОФ 2020/21.  skripteekof.com 46. Спајања и припајања
                                                                                                                                                                     

© 2021 Скрипте Екоф. Сва права задржана.   -   49   -  skripteekof.com 

Такође, значајно је нагласити аспект финансијског извештавања. Наиме, 

након аквизиције, предузеће А саставља редовни финансијски извештај као и 

предузеће Б, без промена у односу на ситуацију пре аквизиције. Оно што је 

разлика је да се на основу појединачних финансијских извештаја оба 

предузећа формира консолидовани финансијски извештај (на нивоу целе 

групе), у циљу исказивања финансијског стања корпорације као целине. 

 

У наставку дајемо пример једне аквизиције. NIS је преузет од стране Gasprom 

Neft-a, тј. спроведена је аквизиција. И даље постоје обе компаније, само је 

NIS сада у 51% власништву Gasprom Neft-a, а преосталих 49% је у власништву 

NIS-а.   

 

2. МЕРЏЕР (СПАЈАЊЕ)  

Суштина мерџера тј. спајања (енгл. merger) је да предузеће иницијатор 

спајања преузима контролни удео (>50% управљачког пакета) предузећа 

мете, при чему мета губи свој правни субјективитет. Претпоставимо да 

имамо предузеће А и предузеће Б. Мерџер можемо илустровати на следећи 

начин: 

 

Предузеће А;  Предузеће Б
   мерџер   
→       Предузеће А  

 

У овом примеру мерџера, предузеће А је иницијатор преузимања (купац), 

док је предузеће Б мета. Након што предузеће А купи предузеће Б, 

предузеће Б губи свој правни субјективитет. Акције предузећа Б се 

поништавају (ово правно лице се гаси). Предузеће Б постаје организациона 

јединица компаније А, сва његова имовина, капитал и обавезе постају део 

имовине, капитала и обавеза предузећа А. Формално, предузеће Б (мета) 

престаје да постоји.  

 

Што се тиче аспекта финансијског извештавања, с обзиром да је предузеће 

мета угашена, само предузеће А саставља редовне финансијске извештаје. 

Сходно томе, не постоји консолидовани финансијски извештај, јер је у 

питању једно правно лице. 

 

У наставку дајемо пример једног мерџера. Pepsi Co је купио Marbo Product, 

те је Мarbo Product престао да постоји, тј. постао је део Pepsi-ја. 
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МЕТОДИ ПЛАЋАЊА ТРАНСАКЦИЈЕ  

Након што научили суштину аквизиција и мерџера, сагледајмо како се ове 

трансакције књиговодствено евидентирају. У зависности од начина плаћања 

трансакције, постоје два основна метода књиговодственог евидентирања 

мерџера и аквизиција, а то су: 

 

1. Метод куповине  

Уколико се трансакција плаћа у новцу, примењује се метод куповине за 

књиговодствено евидентирања мерџера или аквизиције (енгл. purchase 

method). Он подразумева да се средства и обавезе зависног предузећа 

евидентирају у билансу матичног предузећа према фер тржишној вредности 

(уместо према историјским трошковима у билансима мете). Ова вредност се 

најчешће разликује од набавне вредности предузећа мете, те могу да се јаве 

два случаја:  

➢ ако је набавна вредност предузећа мете мања од фер тржишне 

вредности, ова разлика се евидентира у билансу стања матичног 

предузећа као гудвил (енгл. goodwill). Конкретно, гудвил представља 

разлику између набавне цене и фер тржишне вредности нето имовине.  

➢ ако је набавна вредност предузећа мете већа од фер тржишне 

вредности, постоји негативан гудвил. Зашто би матично предузеће 

било спремно да плати предузеће мету преко фер тржишне 

вредности? Разлог је у потенцијалу да се искористи синергетски 

ефекат. На пример, без обзира што предузеће мета вреди 1 милион 

евра, матично предузеће је проценило да може и више да плати, јер са 

људима и ресурсима које располаже може да направи већу вредност 

(рецимо, да заједничким набавкама може снизити трошкове и 

повећати синергетски ефекат). 

 

2. Метод удруживања удела  

Уколико се трансакција плаћа у акцијама, примењује се метод удруживања 

удела (енгл. pooling of interest method). Матично предузеће плаћа цену 

зависног предузећа сопственим акцијама. Актива и обавезе зависног 

предузећа се додају активи и обавезама матичног предузећа по 

књиговодственој вредности тако да се гудвил не исказује. Овај метод није у 

употреби од 2001. године. 
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МЕТОДЕ ПРЕУЗИМАЊА  

Са аспекта карактера процеса трансакције, разликујемо две основне методе 

преузимања другог предузећа, а то су: 

 

1. Пријатељске (договорене) методе преузимања   

Пријатељска (договорена) метода преузимања подразумева да предузеће 

иницијатор у сарадњи са менаџерима мете спроводи трансакцију, односно 

врши преговоре.   

 

2. Непријатељске методе преузимања   

Непријатељска метода преузимања (енгл. hostile takeover) подразумева да 

предузеће иницијатор покушава да, без дозволе менаџера мете, преузме 

контролу над предузећем тако што прилази власницима. Постоји неколико 

стратегија које предузеће мета може да примени како би се изборило против 

непријатељских преузимања. Ове стратегије обухватају следеће:  

 

а) Стратегија „горка пилула“   

Стратегија „горка пилула“ подразумева да предузеће мета намерно повећава 

ниво својих обавеза како би спречило да их друга предузећа купе (нпр. 

декларисањем дивиденди и других обавеза које ће морати исплатити будући 

власници).  

 

б) Стратегија „разводњавање власништва“   

Стратегија „разводњавање власништва“ подразумева да предузеће мета  

повећа број власника предузећа емитовањем конвертибилних обвезница 

како би носиоци обвезница могли да их замене за акције и постану 

власници. Тиме, предузеће мета отежава другима преузимање, јер је за 

предузећа иницијаторе теже убедити више људи да продају предузеће него 

када их има мање.  

 

в) Стратегија „бели витез“   

Стратегија „бели витез“ подразумева да предузеће мета има пријатељску 

компанију, а која има за циљ да уђе у процес надметања како би се повећала 

цена ако до трансакције дође. Ова компанија је „бели витез“, тј. савезник у 

преговарању да би се остварили бољи услови трансакције. Другим речима, 

када се предузеће већ продаје, циљ је остварити што вишу цену.  
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ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА МЕТЕ  

Питање релевантно при утврђивању цене коју је иницијатор куповине 

спреман да плати је питање вредновања предузећа мете. У том контексту, 

разликујемо: 

➢ процењену вредност 

➢ инвестициону вредност 

➢ трансакциону вредност 

➢ укупну вредност  

 

1. Процењена вредност  

Процењена вредност је она која означава колико предузеће мета вреди само 

за себе, односно то је реална вредност предузећа мете и она је најмања. До 

ове вредности долази се путем различитих приступа, а то су: 

➢ приносни приступ – приступ који подразумева процењивање 

вредности предузећа на основу дисконтованих новчаних токова и 

капитализације дивиденди.   

➢ књиговодствени (корективни) приступ – приступ који подразумева 

процењивање вредности предузећа као кориговане књиговодствене 

вредности сопственог капитала (укупна имовина – обавезе = сопствени 

капитал)  

➢ тржишни приступ – приступ који подразумева процењивање 

вредности предузећа на основу вредности предузећа на тржишту. Ако 

се предузеће котира на берзи, онда је то ову вредност лако утврдити 

преко тржишне вредности, а ако је у питању ДОО (не котира се на 

берзи) онда се гледа колико вреде нека друга слична упоредива 

предузећа. 

Сваки од ових приступа за одређивање процењене вредности даје различите 

вредности. Овом врстом процене (валуације) баве се плаћени консултанти.    

 

2. Инвестициона вредност  

Инвестициона вредност представља збир процењене вредности и 

синергетског ефекта: 

инвестициона вредност = процењена вредност + синергија 

 

Следствено томе, поред процењене вредности потребно је проценити и 

колики ће бити синергетски ефекат (колико ће се кроз трансакцију мерџера 
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или аквизиције увећати приходи и смањити трошкови). Инвестициона 

вредност је максимални износ по којој би предузеће иницијатор смело да 

купи предузеће, јер све преко тога би значило да плаћа више него што ће 

таква трансакција донети. Синергетски ефекат је последица интеграције 

(економија обима, ширине, заједничких канала дистрибуције, предности 

великог купца/добављача, смањења административних трошкова итд.).    

 

3. Трансакциона (тржишна, плаћена) вредност  

Трансакциона вредност је вредност по којој се врши трансакција мерџера 

или аквизиције, тј. цена коју предузеће иницијатор заиста плаћа за куповину 

предузећа мете. Ова вредност се састоји из процењене вредности и премије 

за преузимање (контролу), тј. гудвил.  

 

4. Укупна вредност  

Укупна вредност је трансакциона вредност увећана за трошкове преузимања 

компаније (нпр. укључивање предузећа мете у портфолио предузећа 

иницијатора).    

 

Илустративно, ове врсте вредности можемо приказати на следећи начин:  
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47. Стратегијске алијансе* 
 

 

ОБЛИЦИ КООПЕРИРАЈУЋИХ СТРАТЕГИЈА  

Као што смо раније рекли, стратегије се могу остварити на два основна 

начина – органским (интерним) и екстерним растом. Док се органски 

(интерни) раст односи на раст постојећег предузећа кроз повећање његове 

величине, тј. имовине и ово смо детаљније обрадили у испитном питању 45, 

екстерни раст који смо обрадили у питању 46 се односио на мерџере и 

аквизиције (спајања и припајања). 

 

Међутим, предузећа могу да искомбинују интерни и екстерни раст тако што 

међусобно сарађују (кооперирају). Два основна облика кооперирајућих 

стратегија су: 

➢ тајне стратегије против интереса треће стране 

➢ стратегијске алијансе 

 

1. Тајне стратегије против интереса треће стране   

Тајне стратегије против интереса треће стране (енгл. tacit collusion) 

подразумевају да се два предузећа међусобно договоре или прећутно 

договоре да смање обим производње, а у циљу подизања цене изнад 

конкурентског нивоа. Овакав облик кооперирајуће стратегије је 

карактеристичан за предузећа из исте привредне гране. Притом, овај облик 

кооперирајуће стратегије је нелегалан.  

 

2. Стратегијске алијансе  

Стратегијске алијансе подразумевају сарадњу (кооперацију) више предузећа 

која имају одређену обострану корист, где притом нема редукције обима 

производње. Сходно томе, стратегијске алијансе су комбинација интерног и 

екстерног раста. Овакав облик кооперирајуће стратегије је чешћи у пракси од 

прећутних договора и карактеристичан је за предузећа из више привредних 

грана, која су у својим делатностима комплементарна (допуњујућа), а не 

конкурентска. Мотиви за улазак у одређену стратегијску алијансу укључују 

долазак до ресурса који су потребни предузећу не само ради побољшања 

перформанси, него и да би остварили различите врсте синергије (попут 

економије обима, know-how ефекта, смањених трошкова уласка на 

инострана тржишта и сл.). 

У наставку детаљније ћемо изучити стратегијске алијансе.  
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ТИПОВИ СТРАТЕГИЈСКИХ АЛИЈАНСИ  

Претходно смо научили да стратегијске алијансе подразумевају сарадњу 

(кооперацију) више предузећа која имају одређену обострану корист, где 

притом нема редукције обима производње. У зависности од типа сарадње 

између предузећа, тј. начина на који предузећа сарађују, разликујемо 

неколико типова стратегијских алијанси, а делимо их према два критеријума: 

➢ типа сарадње између партнера 

➢ намере партнера  

 

Према типу сарадње између партнера, стратегијске алијансе могу бити:  

 

1. Некапиталне стратегијске алијансе  

Некапиталне стратегијске алијансе се односе на предузећа која нису 

повезана капитално, већ уговором. На пример, једно предузеће може да 

обавља истраживање и развој са другим предузећем, са трећим може да 

развија нови производ кроз заједнички наступ на страном тржишту и сл. Ово 

је најчешћи облик стратегијских алијанси.  

 

Облици некапиталних стратегијских алијанси укључују: 

➢ франшизинг 

➢ лиценцирање 

➢ аутсорсинг  

Неки од примера некапиталних стратегијских алијанси су сарадња компаније 

HP и Disney, компаније Apple и Sony, Starbucks и United Airlines.  

 

2. Капиталне стратегијске алијансе  

Капиталне стратегијске алијансе (енгл. cross shareholding) се односе на 

предузећа која су повезана капитално. Уместо уговора, једно предузеће 

откупљује одређени део капитала (мањински удео) другог предузећа и 

постаје сувласник. Разлика у односу на мерџер и аквизицију је што је у 

питању мањинско учешће, тј. куповина испод 51% учешћа. Овакав облик 

стратегијске алијансе обично настаје из некапиталне стратегијске алијансе, 

као логичан след даље сарадње (касније ово може довести и до мерџера или 

аквизиције).  
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3. Заједничка улагања  

Заједничка улагања подразумевају да два предузећа улажу капитал у 

потпуно ново, треће правно лице, због чега заједничка улагања више 

подсећају на интерни него на екстерни раст. Следствено томе, оне 

активности које желе заједно да спроводе, спроводе посредством новог 

правног лица. Заједничка улагања су најчешћи облик повезивања предузећа. 

Пример је  Sony Ericsson – компаније су се одрекле свог сопственог назива 

како би искористиле знања и Sony-ја и Ericssona и производили супериорнији 

производ.  

 

Према намери партнера, стратегијске алијансе могу бити: 

 

1. Симетричне стратегијске алијансе  

Стратегијска алијанса је симетрична уколико оба партнера (предузећа) која 

учествују у алијанси имају исту или сличну намеру. На пример, заједничка 

намера може бити повећање тржишног учешћа, остварење економије 

обима, подела ризика и сл. На пример, General Electric Aircraft Engines 

Division и Pratt & Whitney је алијанса оформљена у циљу конкурисања Rolls-

Royce за добијање уговора о производњи мотора за нови Airbus-ов super 

jumbo авион A380. 

 

2. Асиметричне стратегијске алијансе  

Стратегијска алијанса је асиметрична уколико партнери (предузећа) која 

учествују у алијанси имају различите намере. На пример, jедан партнер жели 

да уђе на тржиште другог партнера, а други партнер жели да користи 

технологију првог партнера. 

 

3. Комбиноване стратегијске алијансе  

Стратегијска алијанса је комбинована уколико партнери који учествују у 

алијанси имају неке сличне намере, али и неке различите намере. Другим 

речима, у неким елементима стратегије се разликују, док су у другима 

слични.  
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ПРЕДНОСТИ СТРАТЕГИЈСКЕ АЛИЈАНСЕ   

Главне предности стратегијских алијанси огледају се у следећем:  

➢ избегава се ”удар” антимонополског закона   

➢ задржава се флексибилност уз могућност синергетског ефекта 

 

НЕДОСТАЦИ (РИЗИЦИ) СТРАТЕГИЈСКЕ АЛИЈАНСЕ  

Главни ризик тј. опасност код стратегијских алијанси је могућност да неки 

партнер у оквиру алијансе „вара“. Варање се може испољити на три основна 

начина: 

➢ неадекватан избор – један или више партнера неистинито прикажу 

могућности које имају; 

➢ морални хазард – један или више партнера унесу у сарадњу ресурсе 

мањег квалитета него што је то договорено; 

➢ коришћење позиције – један или више партнера користи инвестиције 

специфичне за трансакцију других партнера. 

 

Најбољи начин да се елиминише овакво опортунистичко понашање јесте 

заједничко улагање са пуним партнерством, што значи да се улаже по 50% да 

би се обезбедила равноправност обе стране у функционисању новог правног 

лица. 
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48. Конкурентске динамике 
 

 

УВОД У КОНКУРЕНТСКЕ ДИНАМИКЕ  

Предузећа улазе у конкурентску утакмицу, где постоји одређена динамика у 

смислу акција и реакција предузећа. Циљ ових акција и реакција предузећа 

је да постигну изнадпросечне приносе, односно да унапреде своју 

конкурентску позицију.  

 

На одржавање конкурентске предности утиче неколико основних фактора: 

➢ гранске динамике  

➢ баријере за имитације  

➢ способности конкурената  

 

1. ГРАНСКЕ ДИНАМИКЕ  

Гранске динамике се односе на тржишну утакмицу предузећа у оквиру 

привредне гране. Одређују их две главне детерминанте: 

➢ темпо развоја технологије (технолошка промена) – Што је бржи темпо 

развоја технологије или што има више прекида, то је за предузеће теже 

да га контролише (и обрнуто). На пример, рачунарски процеси се 

веома брзо развијају те је предузећима из ових привредних грана теже 

да контролишу гранске динамике.  

➢ темпо развоја тржишта (тржишна промена) – Што је већа разлика у 

новом производу у односу на постојећи производ, то је неизвесније 

какав ће бити темпо развоја тржишта (у смислу броја купаца који купују 

тај производ). Следствено томе, што је већа ова разлика, теже је за 

предузеће да контролише гранске динамике.  

Комбиновани ефекат ове две детерминанте може бити различит. 

Илустративно га можемо представити следећом матрицом: 
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У матрицу смо укључили ове две детерминанте (темпо развоја технологије и 

темпо развоја тржишта), и претпоставили да они могу бити спори и брзи. 

Сходно томе, имамо четири различита комбинована ефекта ових 

детерминанти на гранске динамике: 

 

1. „Тихе воде“ (енгл. calm waters)  

Квадрант „тихе воде“ се односи на ситуацију када је и темпо развоја 

технологије и темпо развоја тржишта спор. Ово омогућава дугорочно 

одржавање доминантне позиције пионира на тржишту.  

 

2. „Тржиште води“ (енгл. market leads)  

Квадрант „тржиште води“ се односи на ситуацију када је темпо развоја 

технологије спор, али је темпо развоја тржишта брз. Обично ће конкурентска 

предност стечена по основу првог корака на тржишту бити краткорочна у 

овој ситуацији. Међутим, ово није увек случај – предност може бити и 

дугорочна захваљујући бољим ресурсима (нпр. боља конструкција, 

маркетинг, бренд, производни капацитет).  

 

3. „Технологија води“ (енгл. technology leads)  

Квадрант „технологија води“ се односи на ситуацију када је темпо развоја 

технологије брз, док је темпо развоја тржишта спор. У овој ситуацији, мала је 

вероватноћа да се оствари дугорочна конкурентска предност по основу првог 

потеза, јер брз развој технологије константно привлачи нове конкуренте у 

привредну грану. Ипак, ово је могуће уз значајне финансијске ресурсе и 

улагања у истраживања и развој.  

 

4. „Узбуркане воде“ (енгл. rough waters)  

Квадрант „узбуркане воде“ се односи на ситуацију када је и темпо развоја 

технологије и темпо развоја тржишта брз. У овој ситуацији, пионир на 

тржишту је веома рањив. Да би одржао своју конкурентску предност 

дугорочно, само предуслов је бољи маркетинг, дистрибуција, производња и 

истраживање и развој.  
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2. БАРИЈЕРЕ ЗА ИМИТАЦИЈЕ  

Поред гранских динамика, на одржање конкурентске предности пионира 

утичу и баријере за имитације. Ово се односи на трошкове и потешкоће које 

следбеници имају уколико желе да имитирају предузеће пионира на 

тржишту. У том контексту, важно је имати на уму да је за следбенике много 

једноставније да имитирају материјалне ресурсе него нематеријалне 

ресурсе.  

 

3. СПОСОБНОСТИ КОНКУРЕНАТА  

Поред гранских динамика и баријера за имитације, на одржање 

конкурентске предности пионира утичу и способности конкурената пионира, 

тј. његових следбеника да достигну његову конкурентску предност. Ово 

директно зависи од тога колико је следбеник: 

➢ посвећен постојећој стратегији пословања 

➢ спреман на нове стратегије пословања  

 

РЕАКЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА ПИОНИРА   

Претходно смо објаснили три главна фактора коју утичу на одржање 

конкурентске предности предузећа пионира на тржишту, споменувши да 

доста тога зависи од понашања предузећа следбеника. Међутим, треба 

имати на уму да одржање конкурентске предности значајно зависи и од 

реакција предузећа пионира. Ова реакција може се јавити у три основна 

облика, а то су:  

➢ неодговарање на предност конкурента 

➢ промена тактике 

➢ промена стратегије  

У привредним гранама које смо описали као „узбуркане воде“ и „технологија 

води“, чест је случај да предузеће пионир експлоатише конкурентску 

предност колико год је то могуће, али после развија другу конкурентску 

предност, пре него што су следбеници успели да одговоре на прву. Графички: 
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49. Основни појмови и врсте инвестиција* 
 

 

ПОЈАМ ИНВЕСТИЦИЈА 

Појам инвестиције потиче од латинске речи investitio што значи улагање у 

неки уносан посао или предузеће.  

 

Опште гледано, инвестиција је улагање које не доноси моменталне користи, 

већ користи чији су ефекти одложени. Другим речима, то је жртва која се 

подноси због одрицања од потрошње у садашњости, а како би се остварили 

већи ефекти тј. потрошња у будућности. 

 

Уже гледано, конкретно у пословној економији, инвестиције подразумевају 

улагање у нове пројекте или улагање у постојеће предузеће како би оно било 

веће. 

 

ЗНАЧАЈ ИНВЕСТИЦИЈА 

Значај инвестиција огледа се у следећем:  

➢ инвестирање је материјална основа економског прогреса  

➢ инвестирање обезбеђује просту и проширену репродукцију предузећа 

➢ инвестирање је услов опстанка, раста и развоја предузећа 

 

ЕЛЕМЕНТИ ИНВЕСТИЦИЈА  

Инвестиције укључују четири основна елемента, а то су: 

1. инвеститор (субјект који инвестира) – то је физичко или правно лице 

које може да спроведе инвестицију користећи сопствена или 

позајмљена средства (да ли ће користити сопствена или позајмљена 

средства зависи од финансијског положаја и кредитног рејтинга); 

2. инвестициони пројекат (предмет у који се инвестира) – то је објекат у 

који се инвестира, а који има почетак, завршетак, потребне ресурсе и 

процењени ефекат;  

3. камата (цена одрицања од потрошње) – то је цена жртве, тј. трошак 

финансирања дуга тј. цена банкарског капитала и тиме цена капитала 

неризичног улагања; 

4. дисконтна стопа (вредност једне наде) – цена капитала ризичног 

улагања. 
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ОБЛИЦИ ИНВЕСТИЦИЈА  

Основна претпоставка за планирање инвестиција је формулисана стратегија. 

У том контексту, инвестиције могу бити у различитим облицима. Облици 

улагања обухватају инвестиције у:  

➢ краткорочну активу – као што су нпр. залихе материјала, сировина, 

готових производа 

➢ дугорочну активу – нпр. проширење капацитета, замена опреме и сл.  

➢ финансијску активу – нпр. куповина хартија од вредности (ХоВ)  

➢ нематеријалну активу – нпр. улагање у бренд, патенте, лиценце 

 

ПОДЕЛА ИНВЕСТИЦИЈА  

Код инвестиције се садашњост и будућност повезују поређењем жртве и 

ефеката – смањујући потрошњу у садашњости ствара се могућност за већи 

ниво капитала у будућности. Према томе, инвестиције се деле на оне које 

имају: 

➢ једнократна улагања, једнократне ефекте 

➢ једнократна улагања, вишеструке ефекте 

➢ вишеструка улагања, једнократне ефекте 

➢ вишеструка улагања, вишеструке ефекте 

 

Смисао инвестирања је у остваривању одређених ефеката, али ефекти могу 

бити различити у зависности од врсте инвестиција и циљева које се желе 

остварити, те постоји подела према: 

➢ ефектима који се желе остварити – те имамо инвестиције у циљу 

смањења трошкова, повећања прихода, смањења ризика и слично;   

➢ конкурентској оријентацији – те имамо офанзивне и дефанзивне 

инвестиције;  

➢ облику инвестирања – те имамо инвестиције у опрему, нове 

производе, побољшање тржишне позиције и слично;  

➢ стратегијском утицају – то су инвестиције које немају директне и 

тренутне ефекте, већ се одражавају на побољшање опште 

конкурентске способности предузећа. 
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УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ПРОЈЕКТИМА  

Инвестиције се реализују преко пројеката. Одлуке које се доносе на пројекат 

имају различите врсте аспеката:  

o инвестициони аспект – врши се поређење улагања и ефеката улагања 

ради утврђивања да ли створена вредност одговара очекиваној 

вредности; 

o предузетнички аспект – пројекат заједно са стратегијом и бизнис 

планом омогућава увођење промена у ситуацију; 

o маркетиншки аспект – долази до промене величине и структуре 

продаје након инвестиције; 

o финансијски аспект – за инвеститора (бонитет финансијског положаја и 

вредност) и за пројекат (профитабилност и финансијска конструкција) 

o извршни аспект – имплементација пројекта 

 

Само управљање инвестиционим пројектом представља доношење и 

примену великог броја повезаних одлука на основу једне методологије. 

Најпознатије методологије укључују OECD, UNIDO и методологију светске 

банке. У оквиру методологије припреме реализације инвестиционог 

пројекта, редом се састављају следећи документи:  

➢ прединвестициона студија је први документ у процесу припреме 

реализације инвестиционог пројекта. Он обухвата анализу кључних 

параметара пројекта и стицање брзог увида у његову ефикасност.  

➢ инвестициони програм се саставља после прединвестиционе студије и 

уколико је она позитивна. Он представља основу за доношење одлуке 

о извођењу инвестиционог пројекта.  
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50. Методе за оцену инвестиционих пројеката* 
 

 

ВРЕМЕНСКА ВРЕДНОСТ НОВЦА  

Наравно, веома је важно знати како оценити инвестиционе пројекте тако да 

предузеће изабере да спроведе оне који су најбољи. Пре него што пређемо 

на детаљније изучавање метода за оцењивање инвестиционих пројеката, 

битно је да поновимо шта представља временска вредност новца.  

 

Суштина 

Новац који добијете данас вреднији је од истог износа новца у будућности 

(јер новац који добијете данас можете ставити на штедњу у банку и зарадити 

одређену камату).  

 

Будућа вредност новца (FV = future value)  

С обзиром на претходну тврдњу, колико новац који добијемо данас вреди у 

будућности? На пример, уколико данас добијемо 100 евра и ставимо на 

штедњу у банци, а претпоставимо да је годишња каматна стопа на штедњу 

10%, након годину дана на текућем рачуну у банци ћемо имати:  

𝐹𝑉1 = 100 ∙ (1 + 0,1) = 110 евра 

 

С обзиром да банка обрачунава камату на камату, након још годину дана 

ћемо имати:  

𝐹𝑉2 = 110 ∙ (1 + 0,1) = 121 евро 

 

У општем случају, формула за будућу вредност новца је:  

𝐹𝑉𝑛 = 𝑃𝑉 ∙ (1 + 𝑖)
𝑛 

где је 𝐹𝑉𝑛 будућа вредност новца у години 𝑛, PV садашња вредност новца, 𝑖 

годишња каматна стопа, а 𝑛 број година на које смо оставили износ PV на 

штедњу.  

 

Садашња вредност новца (PV = present value)  

Претпоставимо да нам неко каже да ће нам за 2 године исплатити 121 евро и 

да је годишња каматна стопа 10%. Колико износи садашња вредност овог 

износа? Заменимо ове вредности у формулу за будућу вредност:  

121 = 𝑃𝑉 ∙ (1 + 0,1)2 

𝑃𝑉 =
121

(1 + 0,1)2
= 100 евра 
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У општем случају, формула за садашњу вредност новца је:  

𝑃𝑉 =
𝐹𝑉𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
 

где је 𝐹𝑉𝑛 будућа вредност новца у години 𝑛, 𝑃𝑉 садашња вредност новца, 𝑖 

годишња каматна стопа, а 𝑛 број година. 

 

Овде је важно напоменути да овај процес свођења новчаних токова (НТ) из 

будућности на садашњу вредност назива се дисконтовање. За сваки период 

рачунамо дисконтни фактор. Практично дисконтни фактор је вредност 

којом множимо будућу вредност да бисмо добили садашњу вредност: 

𝑃𝑉 =
𝐹𝑉𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
= 𝐹𝑉𝑛 ∙

1

(1 + 𝑖)𝑛⏟    
дисконтни фактор

 

 

Као што можемо приметити, што је каматна стопа 𝑖 (тј. пондерисана 

просечна цена капитала 𝑊𝐴𝐶𝐶) већа, то је дисконтни фактор мањи. Такође, 

што је број периода 𝑛 већи, то је дисконтни фактор мањи. Додатно, 

приметимо да за нулту годину (𝑛 = 0) дисконтни фактор је увек 1:  

1

(1 + 𝑖)𝑛
=

1

(1 + 𝑖)0
=
1

1
= 1 

 

Као што можемо приметити, у оквиру дисконтног фактора имамо каматну 

стопу, која је заправо дисконтна стопа – захтевана стопа приноса на уложена 

средства свих финансијера. У том смислу, важно је запамтити да: 

➢ за новчане токове после сервисирања дугова, дисконтна стопа је цена 

сопственог капитала  

➢ за новчане токове пре сервисирања дугова, дисконтна стопа је 𝑊𝐴𝐶𝐶 

 

МЕТОДЕ ЗА ОЦЕНУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА  

Након што смо поновили суштину временске вредности новца, прелазимо на 

методе за оцену инвестиционих пројеката. Ове методе делимо у две основне 

групе: 

➢ статичке методе 

➢ динамичке методе 

Основна разлика између статичких и динамичких метода за оцену 

инвестиционих пројеката је у томе што статичке не уважавају временску 

вредност новца, док динамичке методе уважавају временску вредност 

новца.  
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1. СТАТИЧКЕ МЕТОДЕ     

Статичке методе оцене инвестиционих пројеката не уважавају временску 

вредност новца. У ове методе убрајамо: 

➢ рачуноводствену стопу приноса 

➢ период повраћаја   

 

1. Рачуноводствена стопа приноса (ознака: 𝐴𝑅𝑅) 

Рачуноводствена стопа приноса (енгл. ARR = accounting rate of return) 

представља однос очекиваног добитка од пројекта и капиталних улагања у 

пројекат. Математички, ову стопу добијамо као:  

 

𝐴𝑅𝑅 =
просечан годишњи нето профит (добитак)

просечна годишња улагања (инвестиције)
∙ 100 

 

Критеријум за избор инвестиционог пројекта: 

➢ уколико имамо независан инвестициони пројекат – прихвата се онај 

где је рачуноводствена стопа приноса већа од критеријумом утврђене 

стопе приноса (најчешће се за ову стопу узима 𝑊𝐴𝐶𝐶); 

➢ уколико имамо међусобно искључиве инвестиционе пројекте – 

прихвата се онај који има највишу рачуноводствену стопу приноса.  

 

Предности рачуноводствене стопе приноса укључују следеће:  

➢ једноставна је за израчунавање 

➢ разумљива је за менаџере и друге стејкхолдере  

 

Недостаци рачуноводствене стопе приноса укључују следеће:  

➢ потпуно се базира на рачуноводственим подацима (профиту), те 

занемарује новчане токове  

➢ не уважава временску вредност новца  

 

2. Период повраћаја (ознака: 𝑛) 

Период повраћаја (енгл. payback period) је време које је потребно да се 

улагања у неки пројекат надокнаде из прилива готовине из нето економског 

тока пројекта. Нето економски ток пројекта је разлика између прилива и 

одлива готовине.  
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На пример, инвестирано је 200.000 динара у пројекат.  Пројекат ће доносити 

уједначене приливе од 50.000 динара годишње, током наредних 6 година. 

Период повраћаја у овом примеру је 4 године, јер за 4 године приливи су 

200.000 динара и тиме је повраћен цео износ који је инвестиран у пројекат. 

Наравно, уколико приливи нису уједначени као у овом примеру, логика је 

иста – просто их одузимамо из економског тока док се не отплате иницијална 

улагања.  

 

Критеријум за избор инвестиционог пројекта: 

➢ уколико имамо независан инвестициони пројекат – прихвата се онај 

где је период повраћаја краћи од критеријумом утврђеног времена за 

повраћај уложеног капитала;  

➢ уколико имамо међусобно искључиве инвестиционе пројекте – 

прихвата се онај који има краћи период повраћаја.  

 

Предности периода повраћаја укључују следеће:  

➢ једноставан је за израчунавање 

➢ разумљив је за менаџере и друге стејкхолдере  

 

Недостаци периода повраћаја укључују следеће:  

➢ занемарује новчане токове након периода повраћаја (у примеру изнад, 

период повраћаја у потпуности занемарује који су новчани токови 

после 4. године)  

➢ пристрасан је према краткорочним инвестицијама  

➢ не уважава временску вредност новца  

 

2. ДИНАМИЧКЕ МЕТОДЕ  

Динамичке методе оцене инвестиционих пројеката уважавају временску 

вредност новца. У ове методе убрајамо: 

➢ нето садашњу вредност 

➢ индекс рентабилности  

➢ интерну стопу приноса 

➢ дисконтовани период повраћаја 
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1. Нето садашња вредност (ознака: 𝑁𝑃𝑉) 

Нето садашња вредност (енгл. NPV = net present value) је разлика садашње 

вредности нето прилива из новчаног тока инвестиционог пројекта и садашње 

вредности нето одлива из новчаног тока инвестиционог пројекта. 

Математички:  

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐸𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1⏟      
садашња вредност прилива

− ∑
𝐶𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1⏟      
садашња вредност одлива

 

где је: 

𝑡 – економски век трајања инвестиционог пројекта  

𝑖 – дисконтна стопа  

𝐸𝑡 – новчани прилив у периоду 𝑡 

𝐶𝑡 – новчани одлив у периоду 𝑡 

 

Критеријум за избор инвестиционог пројекта: 

➢ уколико имамо независан инвестициони пројекат – прихвата се онај 

где је нето садашња вредност већа од нуле;  

➢ уколико имамо међусобно искључиве инвестиционе пројекте – 

прихвата се онај где је највећа нето садашња вредност (и свакако већа 

од нуле).  

Важно је да у сваком случају нето садашња вредност пројекта буде већа од 

нуле, јер то значи да инвестициони пројекат ствара вредност за власнике.  

 

Предности нето садашње вредности укључују следеће:  

➢ узима у обзир будући нето новчани ток за цео економски век пројекта 

➢ има особину адитивности, што значи да ако имамо пројекат А и 

пројекат Б, важи да је 𝑁𝑃𝑉𝐴 +𝑁𝑃𝑉𝐵 = 𝑁𝑃𝑉𝐴𝐵  – ово омогућава да за 

различите комбинације пројеката израчунамо сумарну нето садашњу 

вредност и изаберемо комбинацију са највећом вредношћу  

➢ уважава временску вредност новца  

 

Недостаци нето садашње вредности укључују следеће:  

➢ унапред је дефинисан фиксни план резултата пројекта, који је базиран 

на пројекцији просечних вредности улазних варијабли, а то не мора да 

резултује вредношћу саме функције  

➢ може се јавити грешка код упросечавања  

➢ занемарује концепт менаџерске флексибилности  
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2. Индекс рентабилности    

Индекс рентабилности (енгл. PI = profitability index) је количник садашње 

вредности нето прилива из новчаног тока инвестиционог пројекта и садашње 

вредности нето одлива из новчаног тока инвестиционог пројекта. Приметимо 

да је ово веома слично нето садашњој вредности, с тим што није реч о 

разлици, већ о количнику. Математички:  

𝑃𝐼 =
∑

𝐸𝑡
(1 + 𝑖)𝑡

𝑛
𝑡=1

∑
𝐶𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=1

 

где је: 

𝑡 – економски век трајања инвестиционог пројекта  

𝑖 – дисконтна стопа  

𝐸𝑡 – новчани прилив у периоду 𝑡 

𝐶𝑡 – новчани одлив у периоду 𝑡 

 

Критеријум за избор инвестиционог пројекта: 

➢ уколико имамо независан инвестициони пројекат – прихвата се онај 

где је индекс рентабилности већи од један;  

➢ уколико имамо међусобно искључиве инвестиционе пројекте – 

прихвата се онај где је највећи индекс рентабилности (и свакако већи 

од 1).  

Важно је да у сваком случају индекс рентабилности пројекта буде већи од 1, 

јер то значи да инвестициони пројекат ствара вредност за власнике.  

 

Предности индекса рентабилности укључују следеће:  

➢ узима у обзир будући нето новчани ток за цео економски век пројекта 

➢ уважава временску вредност новца  

 

Недостаци индекса рентабилности укључују следеће:  

➢ унапред је дефинисан фиксни план резултата пројекта, који је базиран 

на пројекцији просечних вредности улазних варијабли, а то не мора да 

резултује вредношћу саме функције  

➢ може се јавити грешка код упросечавања  

➢ занемарује концепт менаџерске флексибилности  
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3. Интерна стопа приноса  

Интерна стопа приноса (енгл. IRR = internal rate of return) је дисконтна стопа 

при којој је нето садашња вредност једнака нули, тј. при којој се садашња 

вредност прилива изједначава са садашњом вредности одлива. Такође 

можемо рећи да је то дисконтна стопа при којој је индекс рентабилности 

једнак јединици, јер и у том случају важи да је садашња вредност прилива 

једнака садашњој вредности одлива. Математички: 

 

𝑁𝑃𝑉 = 0 

∑
𝐸𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=1

−∑
𝐶𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=1

= 0 

 

или 

 

𝑃𝐼 = 1 

∑
𝐸𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡
𝑛
𝑡=1

∑
𝐶𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡
𝑛
𝑡=1

= 1 

 

Интерну стопу приноса можемо израчунати преко формуле, а и методом 

„покушаја и грешака“ – наравно најлакши начин је коришћењем софтвера.  

 

Критеријум за избор инвестиционог пројекта: 

➢ уколико имамо независан инвестициони пројекат – прихвата се онај 

где је интерна стопа приноса већа од цене капитала;  

➢ уколико имамо међусобно искључиве инвестиционе пројекте – 

прихвата се онај где је највећа интерна стопа приноса (и свакако већа 

од цене капитала).  

Важно је да у сваком случају интерна стопа приноса пројекта буде већа од 

цене капитала, јер то значи да је нето садашња вредност позитивна, тј. да се 

ствара вредност за власнике.  

 

Предности интерне стопе приноса укључују следеће:  

➢ елиминише арбитрарност (непрецизност, пристрасност) у одређивању 

дисконтне стопе  

➢ уважава временску вредност новца  
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Недостаци интерне стопе приноса укључују следеће:  

➢ овај метод претпоставља да власници предузећа могу да 

реинвестирају новац по интерној стопи приноса пројекта – ово није 

тачно, јер интерна стопа приноса није одређена као тржишни 

опортунитетни трошак капитала, за разлику од методе нето садашње 

вредности)  

➢ нема карактеристику адитивности, што значи да код међусобно 

искључивих пројеката може да се деси да интерна стопа приноса не 

доводи до максимизације вредности за власнике предузећа 

➢ може се јавити више интерних стопа приноса за инвестициони пројекат 

истог нивоа ризика, што не би требало да постоји на ефикасном 

финансијском тржишту  

➢ такође, може се десити да не постоји интерна стопа приноса, тј. стопа 

за коју је нето садашња вредност једнака нули  

 

4. Дисконтовани период повраћаја 

Дисконтовани период повраћаја (енгл. discounted payback period) је време 

које је потребно да се улагања у неки пројекат надокнаде из прилива 

готовине из нето економског тока пројекта. Поступак је исти као код 

„обичног“ периода повраћаја као статичке методе – једина разлика је у томе 

што се уважава временска вредност новца, тиме што се приливи и одливи 

готовине прво своде на садашњу вредност, тј. дисконтују, те дисконтовани 

период повраћаја спада у динамичке методе оцене инвестиционих 

пројеката.   

 

Такође, важно је напоменути да је дисконтовани период повраћаја увек 

дужи од „обичног“ периода повраћаја јер су дисконтоване вредности увек 

ниже од пројектованих вредности због временске вредности новца. 

 

Критеријум за избор инвестиционог пројекта: 

➢ уколико имамо независан инвестициони пројекат – прихвата се онај 

где је дисконтовани период повраћаја краћи од критеријумом 

утврђеног времена за повраћај уложеног капитала;  

➢ уколико имамо међусобно искључиве инвестиционе пројекте – 

прихвата се онај који има краћи дисконтовани период повраћаја.  

 

Предности и недостаци су исти као код „обичног“ периода повраћаја, с тим 

што је недостатак неуважавања временске вредности новца елиминисан.  
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51. Битни појмови везани за ризик 
 

 

БИТНИ ПОЈМОВИ ВЕЗАНИ ЗА РИЗИК  

Када говоримо о ризику, постоји неколико битних појмова које је важно 

разумети. Ови појмови укључују: 

 

1. Апетит за ризик  

Апетит за ризик представља ниво до којег менаџери желе да прихвате ризик.  

Другим речима, то је максималан ниво ризика изнад ког се даљи ризик не 

толерише. Као што сам назив каже, то је ниво „апетита“ који менаџера имају 

за ризик. Апетит за ризик се креће у распону чије су крајње тачке склоност ка 

ризику и аверзивност (одбојност) према ризику – у екстремним случајевима, 

менаџери су врло склони ка ризику или врло одбојни према ризику, а 

наравно постоје и умерене варијанте.   

 

2. Изложеност ризику  

Изложеност ризику је део вредности предузећа или његових ресурса који 

може бити изгубљен услед негативног деловања ризика. Као што сам назив 

каже, у питању је ниво до којег је предузеће изложену ризику из окружења. 

Изложеност ризику представља се нивоом резистентности (отпорности) на 

шокове.  

 

3. Капацитет за ризик (капацитет за прихватање ризика)   

Капацитет за ризик представља способност предузећа да поднесе, тј. 

прихвати ризик. Другим речима, капацитет за прихватање ризика говори о 

томе да ли ће предузеће бити у стању да амортизује (умањи) негативан 

утицај ризика и настави са пословањем, односно да ли ће бити у стању да 

обезбеди финансијска средства за покриће евентуалних губитака услед 

негативних дејства ризика. Капацитет за ризик се огледа у финансијској 

флексибилности предузећа, процедурама, компетенцијама и др.  

 

* * *  

 

Оптималан апетит за ризик треба да омогући максимално очување и 

стварање вредности, што се постиже пуним коришћењем капацитета 

предузећа за прихватање ризика. Уколико предузеће намерава да повећа 

апетит за ризик, мора повећати и капацитет за његово подношење. 
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ОДНОС АПЕТИТА ЗА РИЗИК И КАПАЦИТЕТА ЗА РИЗИК  

На хоризонталној оси означавамо вероватноћу испољавања ризика, а на 

вертикалној оси означавамо утицај ризика на перформансе предузећа. У том 

смислу, криве удаљеније од координатног почетка означавају зоне већег 

утицаја ризика, а оне ближе координатном почетку означавају зоне мањег 

утицаја ризика, за исти ниво вероватноће испољавања ризика. Сходно томе, 

разликујемо неколико зона ризика:  

➢ зона комфора – прва осенчена зона благог деловања ризика 

представља зону комфора за предузеће пошто се негативни утицаји 

ризика превазилазе са лакоћом. 

➢ зона опреза – друга осенчена зона у којој се испољава умерено дејство 

ризика представља зону у којој је потребна одређена предострожност. 

➢ зона пажње – трећа осенчена зона представља подручје повећане 

пажње пошто деловање ризика може увести предузеће у финансијске 

неприлике и у крајњем случају проузроковати банкротство  

 

На графикон такође уцртавамо апетит за ризик, као и крајњи капацитет за 

ризик. У том контексту, илустроваћемо умерену аверзивност према ризику и 

ниску аверзивност према ризику (велику склоност ка ризику).  

 

1. Умерена аверзивност према ризику  
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За ово предузеће можемо рећи да је аверзивно ка ризику, али то није добро 

јер предузећа пропушта прилике да оствари већи принос. Апетит за ризик 

говори о оптималној изложености ризику коју дефинише управа предузећа 

на основу одабране стратегије. Уколико је доминантан став аверзивност 

према ризику, оптимална изложеност ће се дефинисати на нивоу који је 

знатно испод капацитета за прихватање ризика, у овом случају у зони 

умереног деловања ризика. 

 

2. Велика склоност ка ризику  

 
 

У овом случају, можемо рећи да је предузеће веома склоно ризику. С 

обзиром да је апетит за ризик већи, већа је и могућност толерисања 

прихватања ризика. Ипак, капацитет за прихватање ризика је мањи и налази 

се у зони умереног деловања ризика. То значи да предузеће прихвата ризик 

који је изнад реалних могућности предузећа. Следствено томе, ако се деси 

неки ризични догађај, овакво предузеће ће банкротирати јер неће имати 

довољно средстава да покрије губитке. 

 

ВРСТЕ РИЗИКА  

Апетит за ризик можемо дефинисати и за одређене врсте ризика. У том 

смислу разликујемо следеће врсте ризика: 
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1. Чист ризик (хазард)  

Чист ризик (хазард) је врста ризика у односу на који предузеће има природну 

аверзивност. У питању је ризик природних катастрофа, људским немаром 

изазваних катастрофа, крађа и сл. Он узрокује само губитак, никада и 

добитак. Предузеће мора да толерише овај ризик јер су високи трошкови 

превенције и осигурања од његових негативних последица. 

 

2. Контролисани ризик  

Контролисани ризик је врста ризика која се прати и толерише ради 

остварења регуларног приноса. Овде је вероватноћа нежељеног догађаја 

мања, што утиче на трошкове праћења и превенције.  

 

3. Спекулативни ризик  

Спекулативни ризик је врста ризика која се прихвата у складу са 

дефинисаним апетитом за ризик ради остваривања изнадпросечног приноса. 

Он је везан за стратегијске одлуке, попут инвестиција. Губитак услед  грешака 

у вези са спекулативним ризиком обично је већи од губитака који настају 

неадекватним управљањем контролисаним ризиком.  
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52. Стопа одрживог раста  
 

 

ДА ЛИ РАСТ ТРЕБА МАКСИМИЗИРАТИ?  

Финансијска стратегија предузећа односи се на финансирање текућих 

активности, финансирање раста и финансирање преструктурирања 

предузећа. Контроверза настаје код финансирања раста, при чему је главно 

питање да ли је раст нешто што треба максимизирати? Одговор на ово 

питање је да раст није нешто што треба максимизирати, јер није сваки раст 

добродошао, већ само онај који доводи до стварања вредности. Штавише, 

раст може довести до ликвидације, јер он мора из неког извора да се 

финансира.  

 

СТОПА ОДРЖИВОГ РАСТА  

Стопа одрживог раста је максимална стопа раста коју предузеће може 

остварити на основу изабране финансијске политике. Другим речима, то је 

стопа раста при којој укупан приход расте без претераног задуживања (без 

удара на ликвидност) и раст који је одржив у дугом року, док за већу стопу 

раста потребно је додатно се задуживати, те трпети утицај на ликвидност.  

 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА  

Без обзира на који начин предузеће расте (путем пенетрације или 

диверсификација, интерно или екстерно), тај раст се мора финансирати из 

одређених извора. Извори финансирања укључују: 

➢ остварени резултат пословања (нераспоређени добитак) 

➢ задуживање (узимање нових кредита)  

➢ емисија хартија од вредности (акција)   

 

Последња опција (емисија хартија од вредности) је најскупља опција, јер, 

иако решава проблем дефицита готовине, настаје проблем губитка 

управљачке контроле, тј. долази до разводњавања власништва те се губи 

управљачка контрола.  

 

ФИНАНСИЈСКИ АСПЕКТИ ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА  

У контексту наведеног, објаснимо финансијске аспекте животног циклуса 

производа којег смо учили раније. Као што знамо, фазе животног циклуса 

производа су фаза увођења, раста, зрелости и опадања: 
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➢ у фази увођења предузеће трпи одређене губитке (услед високих 

трошкова истраживања и развоја, маркетинга и производње);  

➢ у фази раста прелази се из зоне губитка у зону добитка и пре свега се 

користе екстерни извори финансирања;  

➢ у фази зрелости генерише се вишак новчаних токова који треба улагати 

у друге перспективне производе и користе се интерни извори 

финансирања; 

➢ у фази опадања смањује се продаја, долази до недостатка готовине и 

профитабилности.  

 

ИЗВОЂЕЊЕ СТОПЕ ОДРЖИВОГ РАСТА  

Претпоставка  

Као што смо рекли, извори финансирања раста укључују нераспоређени 

добитак, нове кредите и емисију хартија од вредности. Наша претпоставка у 

извођењу стопе одрживог раста биће да се не врши емисија хартија од 

вредности, већ да се раст финансира из: 

➢ нераспоређеног добитка (задржаног профита) и  

➢ нових кредита.   

 

Први извор финансирања је нераспоређени добитак (задржани профит). То 

је добитак који предузеће није расподелило власницима кроз дивиденде већ 

га је задржало. Математички, задржани профит добијамо тако што од 

укупног профита предузећа одузмемо износ који је предузеће исплатило 

власницима кроз дивиденде: 

задржани профит = укупни профит − дивиденде 

 

Разложимо даље ову формулу.  

- Укупни профит представља производ укупног прихода и профитне стопе: 

укупни профит = 𝑆 ∙ 𝑃 

где је 𝑆 укупни годишњи приход предузећа, а 𝑃 профитна стопа.  

- Дивиденде добијамо када помножимо укупни профит са учешћем 

дивиденди у профиту: 

дивиденде = укупни профит ∙ 𝐷 

где је 𝐷 циљано учешће дивиденди у профиту. Када заменимо овде горњу 

формулу за укупни профит, добијамо: 

дивиденде = 𝑆 ∙ 𝑃 ∙ 𝐷 

 



СКРИПТЕ ЕКОФ 2020/21.  skripteekof.com 52. Стопа одрживог раста
                                                                                                                                                                     

© 2021 Скрипте Екоф. Сва права задржана.   -   78   -  skripteekof.com 

Заменимо формуле за укупни профит и дивиденде у формулу за задржани 

профит:  

задржани профит = укупни профит − дивиденде 

задржани профит = 𝑆 ∙ 𝑃 − 𝑆 ∙ 𝑃 ∙ 𝐷 

 

Након што извучемо 𝑆 ∙ 𝑃 као заједнички елемент испред заграде, имамо:  

задржани профит = 𝑆𝑃(1 − 𝐷) 

 

Током пословне године, приход ће порасти са нивоа 𝑆 за одређени износ 

промене укупног прихода, ∆𝑆. Сходно томе, укупни приход постаје:  

𝑆 = 𝑆 + ∆𝑆 

  

Заменимо и ово у формулу за задржани профит:  

задржани профит = (𝑆 + ∆𝑆)𝑃(1 − 𝐷) 

задржани профит = 𝑃(𝑆 + ∆𝑆)(1 − 𝐷) 

 

Други извор финансирања су нови кредити. Циљ је одржати однос између 

кредитног и сопственог капитала (финансијски левериџ). Сходно томе, ново 

задужење добијамо као производ задржаног профита и циљаног 

финансијског левериџа: 

ново задужење = задржани профит ∙ 𝐿 

где је 𝐿 циљани финансијски левериџ.  

 

Заменимо формулу за задржани профит. Добијамо да је:  

ново задужење = 𝑃(𝑆 + ∆𝑆)(1 − 𝐷)𝐿 

 

Извођење стопе одрживог раста 

Као што употребљена готовина мора бити једнака изворима готовине, тако и 

раст активе (средстава) мора бити једнак новим изворима финансирања: 

раст активе = задржани профит + ново задужење 

 

Ово можемо видети и са следећег графичког приказа.  
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Заменимо изразе које смо добили за задржани профит и ново задужење:  

раст активе = 𝑃(𝑆 + ∆𝑆)(1 − 𝐷) + 𝑃(𝑆 + ∆𝑆)(1 − 𝐷)𝐿 

 

Математички, раст активе представљамо као ∆𝑆 ∙ 𝑇, где је 𝑇 однос између 

укупне активе и прихода: 

∆𝑆 ∙ 𝑇 = 𝑃(𝑆 + ∆𝑆)(1 − 𝐷) + 𝑃(𝑆 + ∆𝑆)(1 − 𝐷)𝐿 

 

Одређеним алгебарским сређивањем ове једначине, добија се формула за 

израчунавање стопе одрживог раста, као односа промене укупних прихода и 

прихода: 

∆𝑺

𝑺
= 𝒈∗ =

𝑷(𝟏 − 𝑫)(𝟏 + 𝑳)

𝑻 − 𝑷(𝟏 − 𝑫)(𝟏 + 𝑳)
 

 

Раст продаје (
∆𝑆

𝑆
) подразумева раст активе предузећа јер је потребно 

обезбедити додатне производне капацитете, додатне количине сировина и 

произвести додатне количине готових производа. 

 

Ова стопа је само оријентир у финансијском и инвестиционом планирању. 

Конкретно, не значи да ће предузеће да расте баш по овој стопи, она му 

служи да зна колико је близу, односно далеко од ње. Свако удаљавање од те 

стопе представља одређени ризик за предузеће. 
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53. Однос између стварне стопе раста и стопе 

одрживог раста  

 

   

 

ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ СТВАРНЕ СТОПЕ РАСТА И СТОПЕ 

ОДРЖИВОГ РАСТА 

Стварна стопа раста готово никада се не подудара у потпуности са стопом 

одрживог раста. У тим случајевима, потребна су усклађивања у: 

➢ финансијском плану (тзв. статичко финансијско планирање)  

➢ бизнис плану (тзв. динамичко финансијско планирање)  

Оно што је важно сагледати је да ли је стварна стопа раста већа или мања од 

стопе одрживог раста. Такође, битна ставка је да ли ће предузеће раст 

финансирати краткорочно или дугорочно – ако је краткорочно користе се 

краткорочни извори, а ако је дугорочно користе се дугорочни извори 

финансирања.  

 

1. СТВАРНА СТОПА ВЕЋА ОД СТОПЕ ОДРЖИВОГ РАСТА  

У случају када је стварна стопа већа од стопе одрживог раста, можемо рећи 

да се менаџмент предузећа труди да максимално искористи потенцијале 

предузећа. Ипак, важно је ускладити стварну стопу раста и стопу одрживог 

раста.  

 

У кратком року овај несклад је проблем оперативног карактера и предузеће 

треба да га реши кроз прикупљање средстава из краткорочних извора 

(емисија обвезница, краткорочни кредити и сл.).  

 

У дугом року несклад између стварне стопе раста и стопе одрживог раста је 

проблем стратегијског карактера, за чије решавање су потребни дугорочни 

извори финансирања. Дугорочни извори финансирања укључују:  

➢ емисију нових акција   

➢ раст финансијског левериџа  

➢ промене у политици расподеле  

➢ прилагођавање производње (дезинвестирање)  
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1. Емисија нових акција  

Емисија нових акција је један од дугорочних извора финансирања који 

подразумева издавање нових акција. Прво се емитују приоритетне (посебне) 

акције, а потом обичне (редовне) акције. Разлог за ово је што обичне акције 

носе право управљања, а предузећу није у циљу да разводњава власништво. 

Ову опцију финансирања могу да користе само акционарска друштва.  

Емисија нових акција је најмање преферирани дугорочни извор 

финансирања због бројних ограничења. Ова ограничења обухватају следеће:  

➢ скуп извор финансирања – емисија акција подразумева високе 

трошкове, премије и накнаде које су много веће од камате на кредите  

➢ неизвесност – није сигурно да ли ће предузеће успети да прода цело 

коло нових акција 

➢ синдром негостољубивости тржишта – ово се односи на уздржаност 

тржишта услед високе цене акција. Наиме, инвеститори нису спремни 

да плате акције јер знају да предузеће врши емисију акцију само у 

моменту када је цена акција висока, те сматрају да је тренутна цена 

прецењена и не желе да купе акције  

➢ разводњавање власништва – емисијом акција губи се власничка 

контрола (ту је све више и више власника), а то свакако тренутним 

власницима не одговара  

 

Управо због својих бројних ограничења, ова опција финансирања је на 

последњем месту. Као што смо споменули у оквиру претходног испитног 

питања, редослед по коме користимо изворе финансирања је следећи: 

➢ нераспоређени добитак 

➢ кредити 

➢ емисија акција (хартија од вредности)  

 

2. Раст финансијског левериџа  

Раст финансијског левериџа је други дугорочни извор финансирања. То је 

стратегија финансирања која се базира на расту односа дуга и сопственог 

капитала (финансијског левериџа). Ефекат финансијског левериџа може бити:  

➢ позитиван (ако је ROI > цена капитала → ствара се вредност)   

➢ негативан (ако је ROI < цена капитала → уништава се вредност)   

 

Свако предузеће има капацитет задуживања (све док је ефекат финансијског 

левериџа позитиван, тј. ROI > цена капитала). Задуживање преко овог нивоа 

води негативном финансијском левериџу (ROI < цена капитала).  
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У сваком случају, трошак коришћења кредита тј. задуживања је камата. 

Подсетимо се да у фази раста стопа приноса је изнад каматне стопе и 

коришћење кредита води расту приноса на сопствени капитал, док у фази 

зрелости или опадања трошкови камата доводе до пада профитабилности. 

 

Иако задуживање има своја ограничења (што је кредитна способност 

предузећа), оно је и даље боља опција од емисија акција из више разлога: 

➢ јефтинији извор финансирања – задуживање је јефтинији извор 

финансирања од емисије акција, јер је цена дуга мања од цене 

сопственог капитала (каматна стопа је мања од захтеване стопе 

приноса власника)  

➢ могућност остваривања пореских уштеда – цена дуга је умањена за 

пореске уштеде кроз фактор (1 − 𝑡) 

➢ нема разводњавања власништва – задуживањем се не губи власничка 

контрола, што тренутним власницима свакако одговара  

 

Као што је претходно поменуто, финансијски левериџ може бити и позитиван 

или негативан, али већи левериџ не значи већи позитиван ефекат, већ 

левериџ не треба бити ни премали ни превисоки. Другим речима, треба наћи 

оптимум. Нажалост, оптималан финансијски левериџ не постоји јер је 

ситуација за свако предузеће другачија. Ипак, можемо рећи да финансијски 

левериџ зависи од две основне детерминанте: 

➢ профитабилност предузећа – што је предузеће више профитабилно 

моћи ће да поднесе већи ниво дуга тј. већи ниво финансијског 

левериџа;  

➢ вредност и карактеристике имовине – у зависности од вредности и 

карактеристика имовине предузећа, предузеће ће се сматрати 

ризичним или мање ризичним, те ће варирати могућност за износе 

задуживања и цене задуживања (камате). На пример: 

o ако су средства ликвидна тада предузеће није ризично, док ако 

су средства неликвидна предузеће је ризично; 

o ако је имовина специфична (нпр. везана за неку локацију) онда ју 

је теже продати и тада је предузеће ризично, док ако је имовина 

неспецифична онда ју је лакше продати и тада је предузеће 

мање ризично;   

o ако имамо значајан удео нематеријалне имовине онда ћемо 

најчешће бити сматрани за ризичније предузеће, јер кредитори 

обично имају аверзију према нематеријалној имовини, с 
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обзиром да она није идеалан колатерал – не може се запленити 

и продати. Ипак, нематеријална имовина има високу вредност 

када је предузеће у просперитету и доброј позицији, што може и 

позитивно утицати на кредитну способност предузећа.  

 

3. Промене у политици расподеле резултата 

Трећи дугорочни извор финансирања подразумева промене у политици 

расподеле резултата. Циљ је да предузеће повећа нераспоређени добитак 

како би раст финансирало из интерних извора. Ово се може постићи кроз:  

➢ смањење износа који ће предузеће исплаћивати кроз дивиденде 

➢ одлагање исплате дивиденди   

➢ исплату дивиденди у акцијама  

 

Међутим, смањивање дивиденди може имати негативан утицај на цену 

капитала ако тржиште сматра да је смањивање дивиденди одлика 

неспособности предузећа. Следствено томе, може доћи до пада цена акција. 

Ипак, ако предузеће убеди акционаре да је за њих много исплативије да се 

део профита задржи у предузећу како би финансирали даљу експанзију (да 

би били вишеструки приноси), онда је њима у интересу да се тај новац 

задржи у предузећу. 

 

4. Прилагођавање производње (дезинвестирање) 

Четврти дугорочни извор финансирања је прилагођавање производње 

(дезинвестирање). Наиме, ако предузеће више не жели да се задужује и да 

средства тражи на финансијском тржишту, а ни да мења расподелу добитка, 

онда је једини начин за долажење до средстава продаја дела имовине 

предузећа, тј. дезинвестирање. Практично, код диверсификованих предузећа 

ово значи смањење степена диверсификације.  

 

Међутим, сличан концепт се може применити и код недиверсификованих 

предузећа. Разлика је у томе што недиверсификована предузећа не могу 

продати део имовине, али могу да прилагоде производњу на друге начине, 

као што су:  

➢ елиминација нерентабилних купаца  

➢ елиминација производа са ниским коефицијентом обрта 

Ово доводи до тога да се користи мања актива за исти укупни приход и 

смањује се ниво обртног капитала јер се елиминише кредитирање купаца и 

финансирања залиха са ниским коефицијентом обрта. 



СКРИПТЕ ЕКОФ 2020/21.  skripteekof.com 53. Однос између стварне стопе раста
                                                                                                                                                         и стопе одрживог раста                                                   

© 2021 Скрипте Екоф. Сва права задржана.   -   84   -  skripteekof.com 

 

2. СТВАРНА СТОПА МАЊА ОД СТОПЕ ОДРЖИВОГ РАСТА  

У случају када је стварна стопа мања од стопе одрживог раста, можемо рећи 

да предузеће:  

➢ има проблем недовољно профитабилне употребе капитала 

➢ није спремно да било шта промени јер промена носи ризик 

➢ не користи реалне капацитете и потенцијал предузећа  

 

За оваква предузећа постоји три основне могућности коришћења вишка 

готовине: 

➢ враћање вишка готовине акционарима – кроз дивиденде и откуп 

акција; 

➢ акумулација готовине – доводи до раста ликвидне активе и кредитног 

потенцијала предузећа;  

➢ екстерни раст (мерџери и аквизиције) – овоме се прибегава ако 

предузеће није у могућности да сопственим инвестицијама оствари 

диверсификацију.  
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54. Прикупљање средстава  
 

 

УВОД У ПРИКУПЉАЊЕ СРЕДСТАВА  

Прикупљање средстава је “маркетинг проблем” – финансијски менаџери 

настоје да кроз што већу зарађивачку способност и ликвидност предузећа 

привуку инвеститоре и кредиторе да улажу и позајмљују слободна средства. 

Прикупљање средстава је усмерено на постизање:  

➢ структуре капитала  

➢ структуре финансирања  

 

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА  

Основни извори средстава обухватају следеће:  

 

1. Уплаћени капитал    

Уплаћени капитал представља сопствени извор средстава који је извор 

средстава по основу улагања. Он се састоји од:  

➢ оснивачке главнице – то су средства која су уплатили оснивачи 

предузећа  

➢ накнадно уплаћеног капитала – то су средства која представљају 

разлику између номиналне вредности емитованих ХоВ и тржишне 

вредности по којој су исте продате 

 

2. Кредити  

Кредити представљају туђи (позајмљени) извор средстава који је извор 

средстава по основу позајмљивања. То је уговор између кредитора 

(зајмодавца) и дебитора (зајмопримца) којим је прецизиран номинални 

износ дуга, камата, доспеће, као и план отплате ануитета. Постоје бројни 

начини наплате поверилаца, а један од њих је ликвидација предузећа. 

 

3. Створена средства    

Створена средства се односе на акумулацију (нерасподељену добит тј. 

задржани профит). То су средства створена из пословања која нису 

исплаћена власницима кроз систем расподеле.  

* * *  

Уплаћени капитал и створена средства чине половину до две трећине 

укупних средстава предузећа.  
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КАПИТАЛНИ ДЕФИЦИТ  

Капитални дефицит је разлика између укупних финансијских расхода и 

сопствених средстава предузећа. Предузеће треба да покрије капитални 

дефицит, а ово може постићи користећи екстерне изворе финансирања. 

Средства из екстерних извора финансирања улазе у предузеће на следеће 

начине: 

 

1. Позајмљивање  

Позајмљивање се односи на различите облике (дугорочних и краткорочних) 

кредита.  

 

2. Продаја хартија од вредности (ХоВ)  

Хартије од вредности укључују:  

 

а) Дужничке ХоВ (обвезнице) 

Средства добијена емисијом/продајом дужничких ХоВ нису под пословним 

ризиком, те зато имају обавезу враћања. Ово се најчешће односи на 

обвезнице.  

 

б) Власничке и хибридне ХоВ (обичне и приоритетне акције)  

Средства добијена емисијом/продајом власничких ХоВ су под пословним 

ризиком, те зато немају обавезу враћања. Емисија/продаја обичних акција 

као власничких ХоВ доводи до увећања сопственог капитала. С друге стране, 

приоритетне акције су хибридне ХоВ (имају особине и дужничких и 

власничких ХОВ). 

 

в) Изведене ХоВ (опције и фјучерси)  

Опције су гаранција која власнику даје право откупа акције у периоду до 

дефинисаног датума или на тај дан по унапред дефинисаној цени. Као такве 

могу се емитовати у пакету са другим ХоВ (нпр. опција на конвертибилну 

обвезницу значи могућност њене конверзије у акцију). 

 

3. Допунски извори финансирања   

Допунски извори финансирања, између осталих, обухватају лизинг и 

„спонтано финансирање“.  
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➢ Лизинг је врста кредитног финансирања са могућношћу отказа кредита 

пре саме отплате кредита.  

➢ „Спонтано финансирање“ се односи на разне облике финансирања 

партнера предузећа као што су финансирање од стране добављача, 

купаца, запослених и државе. 

 

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ИЗВОРА СРЕДСТАВА   

За коришћење појединих извора средстава постоје различити услови. На 

пример, предузеће обично иде на емисију новог кола акција у периоду после 

значајнијег раста цене акција. Објашњење ове појаве је то да раст цене 

акција говори о расту инвестиционих могућности предузећа.  

 

Потпуно је јасно зашто предузећа прикупљају додатна средства емисијом 

нових акција, али није јасно зашто то није праћено одговарајућим растом 

кредита. Предузеће би требало да буде спремно на раст кредита пошто раст 

цена акција утиче на раст вредности предузећа, тј. на раст његове кредитне 

способности. У том контексту, коришћење кредита зависи од степена 

постојеће задужености. Задуженост се мери: 

➢ односом  
укупне обавезе

укупна актива
 

➢ односом 
дугорочне обавезе

дугорочне обавезе + сопствени капитал
 

На степен задужености утиче већи број фактора. Један од најважнијих јесте 

профитабилност улагања. Што је већа профитабилност, то је и већи 

потенцијал за задуживање по повољнијим условима.  

 

КУМУЛАНТА ПОТРЕБНОГ КАПИТАЛА  

С обзиром да се позиције активе не набављају одједном већ постепено, 

користан је увид у укупна средства која су потрошена за набавку различитих 

позиција активе. На финансијској страни биланса стања та средства 

представљају тзв. “кумуланту потребног капитала”. Ову кумуланту код 

већине предузећа можемо графички приказати на следећи начин: 
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На хоризонталној оси означавамо време, док на вертикалној оси означавамо 

висину капитала. Као што можемо приметити, како време тече кумуланта 

потребног капитала има растућу тенденцију, јер и стопа одрживог раста има 

растућу тенденцију. Такође, можемо приметити да постоје сезонске 

варијације у линији тренда (крајем године кумуланта потребног капитала 

достиже свој сезонски максимум).  

 

НЕТО КРЕДИТОР И НЕТО ДЕБИТОР  

Поређењем средстава из дугорочних извора са кумулантом потребног 

капитала утврђује се да ли је предузеће у кратком року нето кредитор или 

нето дебитор. Ово се утврђује по следећој шеми: 

➢ Уколико долази до раста средстава из дугорочних извора 

финансирања, предузеће је у улози кредитора; 

➢ Уколико долази до опадања средстава из дугорочних извора 

финансирања, тада је предузеће у улози дебитора. 

 

Тешко је рећи који је оптималан ниво средстава из дугорочних извора за 

задату кумуланту потребног капитала. Постоје два приступа: 

➢ приступ базиран на томе да се дугорочна актива финансира из 

дугорочних извора 

➢ приступ базиран на томе да се дугорочна актива и нето обртна 

средства финансирају из дугорочних извора 


