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ПРЕДГОВОР 

Скрипта Финансијски менаџмент у систему здравстене заштите написана   је 

према наставном плану и програму истоименог предмета за студенте четврте године 

студија Високе медицинске школе у Приједору. Финансијски менаџмент у систему 

здравстене заштите данас представљају модерну теоријску и практичнау дисциплину 

која проучава финансијско управљање у здравственим установама. Због тога, у 

скрипти је заступљен управљачки приступ изучавању финансијског менаџмента који 

је карактеристичан за савремене услове. Садржај скрипте упознаје студенте са 

основним елементима који чине систем финансијског управљања, а који је 

конципиран и приказан у свијетлу систематског разматрања проблема финансијске 

функције здравствених установа преко које се и остварује систем управљања 

финансијама  здравствених установа. 

Начин и стил излагања, као и терминологија која је коришћена у овој скрипти 

прилагођени су студијама четврте године студија Високе медицинске школе у 

Приједору, с тим што ће због различитих специфичности појединих области које 

скрипта садржи, студенти моћи да се упознају и са читавим низом нових појмова и 

садржаја који су овдје обрађени на сасвим примјерен начин.  

Респектујући значај проблема који спадају у домен финансијске функције 

здравствених установа аутор је приступио задатку да изложи циљеве, принципе, 

методе и мјере којима се финансијска функција служи у процесу управљања 

финансијама здравствених установа. Због тога, скрипта може послужити и свима 

онима који се на било који начин баве проблематиком финансијског менаџмента 

уопште. Скрипта начелно третира само фундаменталне, односно трајне основе 

финансијског управљања у здравственим установама, па се стога корисницима овога 

штива препоручује да за допуну користе и одговарајуће приручнике. 

Прво издање скрипте увијек носи и одређене слабости. Свјестан тога, аутор ће са 

захвалношћу прихватити сваке даљње сугестије и добронамјерне критике које би 

могле доприњети томе да ова скрипта у својим наредним издањима још више испуни 

сврху којој је намијењена. 

 

Приједор, јануара 2018. године                                                

    Аутор 
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УВОД  

Финансије представљају широку и динамичну научну област, као посебан дио науке о 

економији привредних друштава. Често се дефинишу као   наука о управљању новцем. 

Ова научна дисциплина обухвата три повезане области: област новца и тржишта 

капитала, инвестирање и финансије привредног друштва. 

Финансије привредних друштава чине најширу област финансија. Оне су оријентисане на 

проблематику управљања финансијама једног. привредног друштва. Уобичајен назив за 

тај дио финансија су пословне финансије или финансијски менаџмент.  

Пословне финансије представљају релативно нову научну дисциплину Њихов почетак се 

везује за почетак 20. вијека. Као академски предмет, у савременом смислу, оне су почеле 

да се развијају тек негдје крајем педесетих година 20. вијека. Тај развој је био врло 

динамичан и буран. Његову битну карактеристику чини, прије свега, све изразитики 

прелаз од апстрактног ка аналитичком начину размишљања и излагања; од чисто 

дескриптивног до превасходно методолошког приступа проблемима доношења 

пословно-финансијских одлука. Због тога је неопходно објаснити, најприје, шта то чини 

основну преокупацију пословних финансија у привредном друштву и чиме оне треба да 

се руководе приликом доношења поменутих одлука. 

За успјешно управљање финансијама, привредног друштва неопходна су знања из 

економике привредног друштва, рачуноводства, финансијске математике и 

организације привредног друштва. Од посебне важности су подаци рачуноводства, 

односно књиговодства. За њих се често каже да су језик финансија. 

1.  ПРЕДМЕТ ИЗУЧАВАЊА ПОСЛОВНИХ ФИНАНСИЈА 

Почетком 20. вијека издвојено је, из опште проблематике управљања новцем, посебно 

подручје изучавања које је окренуто токовима вриједности новца у једном привредном 

друштву. То подручје изучавања названо је финансијама привредног друштва. Развој 

финансија привредног друштва је инициран практичним разлозима. Појавили су се 

проблеми у усклађивању и контроли два паралелна тока вриједности: робног и 

новчаног. Почетак процеса производње захтијева набаву матријалних фактора 

производње (сировина, материјала, основних средстава, радне снаге), односно приливе у 

робном току привредног друштва. У тржишним условома набавка фактора производње 

подразумијева располагање новчаним средствима за њихово плаћање. Односно, без 

одлива новчаних средстава нема прилива у робним токовима привредног друштва. На 

прилив новчаних средстава предузеће може рачунати тек послије завршеног циклуса 

производње и продаје производа и услуга – добијених од набављених фактора 

производње. Иако се робни и новчани ток у процесу активности привредног друштва 
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одвијају истовремено, не постоји практична могућност синронизације та два тока у 

времену или у правцу кретања. Из те чињенице произлази да је обезбјеђење новчаних 

средстава гаранција за покретање робних токова у привредном друштву (набавка, 

производња и продаја). 

Новчана средства неопходна за покретање процеса активности привредно друштво 

може набавити из сопствених   и туђих извора. За разлику од сопствених извора, сваки 

прилив новца у привредно друштво изван редовних робних токова намеће привредном 

друштву прецизну и чврсту обавезу враћања примљених новчаних средстава и плаћања 

његове цијене (камате). Уколико покриће тако формираних обавеза према изворима 

превазиђе примања из текућих прилива од реализације (одлив из робних токова) 

привредно друштво се суочава са неусагласношћу у својим новчаним токовима (више 

доспијелих обавеза од расположивог новца), која може да превазиђе или прибављањем 

нових екстерних извора или прекидом пословне активности и растурањем привредног 

друштва. Неопходност одржавања финансијске равнотеже, као услова дугорочне 

егзистенције привредно друштво, намеће обавезу непрекидне контроле и усмјеравања 

токова новца у привредном друштву, односно управљање финансијама привредног 

друштва. 

1.1.  Традиционално схватање предмета пословних финансија 

Прве деценије 20. вијека обично се везују за појаву пословних финансија. Њих 

каарактерише велика концентрација капитала и стварање великих привредних 

друштава у области производње челика, нафте итд. Економска наука тог периода је 

углавном усмјерена на изучавање раста привредних друштава, односно проблеме 

конституисања корпорација. Велике потребе за капиталом у таквим привредним 

друштвима иницирале су оријентацију финансија привредних друштава на изучавање 

проблематике потенцијалних извора финансирања, инструмената обезбјеђења 

потребних финансијских средстава и институција тржишта капитала. Поред 

инструмената и функционисања финансијског тржишта значајна пажња је посвећена 

сагледавању правила финансирања, законске и пореске регулативе, правних и 

финансијских односа измеђ привредних друштава и извора финансирања.  

Доношењем антимонополских закона 20-их година у Америци је означило крај 

неконтролисаног раста кроз монополизацију привреде. Та нова ситуација у жижу 

финансија доноси проблеме ''умјереног'' развоја привредних друштава у  складу  са  

приликама   на   тржишту  и  окружењу. Проблеми обезбјеђења потребног капитала на 

тржишту форсирају изучавње хартија од вриједности, берзе и берзанских посредника. 

Велика економска криза 30-их година у Америци  на пољу финансија привредних 

друштава  у први план избацују проблеме очувања капитала, банкротства и  

реструктуирања  привредних друштава, као и питања одржавања ликвидности. 
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Примаран проблем у финансијским односима постаје заштита повјерилаца. Повећана је 

државна контрола пословања. привредних друштава. 

Поред претежне оријентације на проблематику финансирања (пасива биланса стања), 

традиционално схватање подручја пословних финансија карактерише: 

- позиција екстерног посматрача, пошто на догађања у привредном друштву више 

гледа очима кредитора, него онога ко доноси одлуке  о конкретним улагањима, 

- претјерана окренутост акционарским привредним друштавима и догађањима  

која су врло ријетка (спајања, консолидације, реструктуирање), што је имало за 

посљедицу маргинализовање осталих облика организовања и проблема са којима 

се привредна друштва свакодневно суочавају и 

- изразита дескриптивност и апстрактност у приступу проблемима.  

1.2.  Савремено схватање предмета пословних финансија 

Средина 50-их година 20. вијека се често означава као прелом у развоју финансијаског 

мишљења, односно као крај традиционалног схватања подручја пословних финанансија. 

Пословне финансије полако почињу да прерастају у активног креатора пословних 

одлука. Из данашње перспективе може се идентификовати неколико разлога који су 

условили другачији приступ управљању финансијама привредних друштава: 

- немогућност традиционалног приступа да понуди рјешења на низ важних и 

свакодневних питања, као што су: колико су намјеравана улагања сигурна? да ли 

ће улагања донијети задовољавајуће приносе? шта су трошкови финансирања? 

- брзи економски раст послије другог свјетског рата, промјене у технологији и 

заоштрена конкуренција намеће потребу пажљивог  бирања алтернатива у које ће 

бити уложен ограничен капитал привредних друштава  

- развој финансијских тржишта и законске регулативе која штити   потенцијалне 

инвеститоре. 

Све је ово повећало  број интересних група, директно и индиректно, заинтересованих за 

пословни успјех привредних друштава: акционари, кредитори, запослени, држава, купци, 

добављачи. У том контексту, за успјешно управљање финансијам привредних друштава  

више није довољно наћи адекватне изворе финансирања, већ се посебна пажња поклања 
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питањима: гдје ограничени капитал уложити и који се ефекти од тих улагања очекују. То 

значи, да у овој фази традиционалан задатак обезбјеђења потребног капитала за 

несметано одвијање процеса активности привредних друштава бива допуњен са још 

двије димензије: 

- алокација расположивог капитала на алтернативне потребе и 

- управљање капиталом. 

Наравно, до ових промјена није дошло одједном, већ су  оне постепено инкорпориране у 

финансијско мишљење: 

- средином 50-их година 20. вијека почињу да се користе различите аналитичке 

технике са циљем да се ограничени капитал привредних друштава алоцира на 

улагања која обећавају највеће ефекте. На бази тих анализа доносе се одлуке о 

капиталним улагањима, структури капитала, политици расподјеле, управљању 

обртним средствима итд., 

- од касних 60-их година 20. вијека интезивно се изучава веза ризик-принос са 

циљем да се открије како максимирати принос за дати ниво ризика. Истовремено 

се траже начини да се редуцира ризик: оптимално структуирање активе и пасиве, 

портфолио теорија и слично, 

- инфлација 70-их 20. вијека је смањила профитабилност привредних друштава, 

увећала дугове и изазвала смањење сопственог капитала, чиме је битно повећан 

финансијски ризик. Таква ситуација је наметала потребу да се  ранији проблем 

максимирања вриједности предузећа укључе и ефекти инфлације, односно да се 

редефинишу модели за пословно одлучивање и прилагоде инфлаторним 

условима, 

- 80-те године 20. вијека су због дејства инфлације у претходном периоду познате 

по рекордном броју банкростава. У циљу заштите од повећаних ризика 

банкротства у фокусу пословних финансија су приноси, односно пажња се 

концетрише на високо профитабилне производе из производног програма. То 

практично значи преструктуирање  или  редукцију капацитета, 

- на пословне финансије 90-их година 20. вијека посебно утиче дерегулација  
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финансијских институција. Истовремено су присутне и двије глобалне   

тенденције: глобализација тржишта, односно све већеи утицај глобалног свјетског 

тржишта на пословну активнос привредних друштава,  рапидан пораст значаја 

комуникационих технологија и брз улазак компјутера у подручје финансијске 

анализе и одлучивања. 

Управљање финансијама привредног друштва обухвата три подручја: 

- набавку капитала :финансирање, 

- употребу капитала : инвестирање и 

- управљање капиталом : одржавање ликвидности. 

Три су кључна питања на која одговаре треба да пружи финансијски менаџмент 

привредног друштва: 

- колика треба да буду улагања у привредно друштво? 

- каква структура улагања треба да буде?  

- како та улагања треба да буду финансирана? 

Наведена питања су међусобно повезана и одговор на њих подразумијева координацију 

са осталим функцијама (набавном, производном и продајном), чије несметано 

функционисање треба да обезбиједи финансијска функција. Одговори на ова питања 

претпостављају постојање теоријски и аналитички верификованих критеријума за 

доношење рационалних одлука о улагању у пословна средства и начину финансирања 

тих улагања. Стварање такве основе за пословно одлучивање подразумијева: 

- јасно дефинисан циљ финансијског управљања и 

- разрађену аналитичку апаратуру: 

   а)  планирање потребних улагања у основна и обртна средства  

   б) избор финансијских стандарда помоћу којих се може мјерити   

        и рангирати ефективност појединих алтернатива. 

Пословне финансије (финансијска функција привредног друштва) су, историјски 

посматрано, еволуирале од сервиса који испуњава захтјеве набавке, производње и 

продаје за капиталом у засебну функцију привредних друштава, која прожима и лебди 

над осталим функцијама привредног друштва. 
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2.  ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ДРУГЕ ФИНАНСИЈСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 

Финансије су веома разуђена и динамична област и оне директно утичу на живот сваког 

појединца и организације, без обзира да ли се ради о финансијакој или нефинансијској 

организацији, приватној или јавној, великој или малој о профитној или непрофитној. 

''Финансије се могу дефинисати као умјетност  и наука управљања новцем. Практично, 

сви појединци и организације стичу новац, троше га или улажу. Финансије се баве тим 

процесима, затим институцијама, тржиштима и инструментима, укључујући и трансфер 

готовине између појединаца, привреде и државе.'' (Амерички економист, Проф. др 

Гитман). 

Наведени аутор сврстава финансије према алтернативама за запослење, у двије велике 

групе: финансијске услуге и менаџерске финансије. У финансијске услуге убраја банке, 

финансијске компаније, штедионице и кредитне асоцијације, кредитне уније и сл. Затим 

говори о личном финансијском планирању, гдје су финансијске институције: брокерске 

фирме, компаније за животно осигурање, консалтинг фирма и др. Заинтересоване за 

коришћење услуга појединаца способних да пруже стручне савјете корисницима у вези 

са управљањем њиховим личним  финансијским пословима. Такође су значајни 

финансијски послови у вези са инвестирањем, као што су брокер хартија од вриједности, 

аналитичар хартија од вриједности у брокерској фирми, компанији за животно 

осигурање или некој другој финансијској институцији.  

На крају се говори о пословима, као што су агент за продају непокретне имовине, посао у 

хипотекарној банци и сл. 

Менаџерске финансије се односе на послове финансијског менаџера у пословној фирми 

као што су: управљање готовином, финансијско планирање, кредитна администрација, 

инвестициона анализа, прибављање средстава и сл. Финансијски менаџери могу 

управљати финансијским пословима и другим финансијским пословима и у другим 

финансијским и нефинансијским организацијама, приватним или јавним, профитним 

или непрофитним и  сл. 

Амерички економист, Проф. др Г.А. Арагон у књизи Финансијски менаџмент говори о 

области студија финансија: ''На примјер, студирање финансија корпорације односи се, 

прије свега, на пословне, инвестиционе и финансијске активности нефинансијских 

организација. Јавне финансије се баве активностима влада:студирање непрофитних 

организација односи се на активности образовних институција, болница, добротворних 

удружења исл. Студирање личних финансија односи се на пословне инвестиционе и 

финансисјске активности појединаца. Студирање финансијских институција и тржишта 

односи се на активност банака, компанија за животно осигурање , пензионих фондова и 

др. Студирање међународних финансија односи се на пословне инвестиционе и 

финансијске активности мултинационалних компанија. И на крају, аспекти финансија 
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који се односи на инвестирање бави се процјеном хартија од вриједности за потребе 

улагача.'' Послије тога, аутор истиче да су финансијсе широка научна област, које се, у 

суштини, односи на новац и кад год се говори о новцу, онда се сигурно ради о 

финансијама. 

Детаљније објашњење појединих области финансија даје амерички економист, Проф. др 

Хамптон и та излагања систематизује овако: 

1. Јавне финансије 

- користе се у федерацијама, државама и локалним владама 

- проучавају порезе и друге приходе 

- теже непрофитним циљевима 

2. Институционалне финансије 

- проучавају банке, осигуравајуће компаније и пензионе фондове   

- студирају штедњу и информације о капиталу 

3. Хартије од вриједности и инвестиционе анализе 

- користе их индивидуални и институционални инвеститори 

- мјере ризик у трансакцијама са хартијама од вриједности 

- мјере очекивани принос 

4. Међународне финансије 

- студирају економске трансакције између држава и појединаца на међународном 

плану 

- односе се на токове између држава 

5. Пословне финансије (финансијски менаџмент) 

- студирају финансијске проблеме индивидуалних фирми 

- тражи изворе јефтиних средстава 
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- тражи рентабилне пословне активности 

Према томе, пословне финансије, као научна дисциплина, помажу привредном друштву 

да лакше рјешава проблеме који се јављају у вези са прибављањем и оптималном 

алокацијом финансијских средстава. Развијене су многе методе, инструменти и технике, 

као помоћ менаџеру у доношењу одлука, које ће изискивати мање трошкове капитала и 

условити повећање приноса на уложена средства. 

3.  ЦИЉЕВИ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА 

У најопштијем смислу могло би се рећи да се циљеви финансијског управљања 

исцрпљују се у захтјевима за: 

 максимирањем рентабилности  

 одржавање задовољавајућег степена ликвидности.  

Ликвидност представља релативно једноставан концепт. Она означава способност 

привредног друштва да извршава доспјеле новчане обавезе уз одређивање потребног 

обима и структуре обртних средстава  за обављање текућег пословања и очувања доброг 

кредитног бонитета. Рентабилност, међутим, није могуће дефинисати на тако 

једноставан начин. Због тога ћемо овом проблему посветити више пажње кроз расправу 

о власничком и пословном концепту привредног друштва. 

3.1.  Власничка теорија привредног друштва 

Власничка теорија привредног друштва изведена је из карактера и понашања приватног 

привредног друштва у коме су функције власништва и предузетништва 

персонифициране у истом лицу, односно лицима. Према тој теорији, укупна пословна 

средства сматрају се својином власника који иступа истовремено у својству 

предузетника, односно управљача  пословном активношћу због које је то привредно 

друштво основано. Аналогно томе и сви дугови привредног друштва представљају личну 

обавезу власника, односно предузетника, за чије измирење он гарантује како пословном 

тако и личном имовином. Таква привредна друштва оснивају се, по правилу, у облику 

инокосних и ортачких фирми.  

Инокосно привредно друштво се налази у власништву једног лица које се истовремено 

јавља и у улози предузетника. Власник улаже капитал у пословну имовину, односно 

активу, са намјером да обављањем одређене активности максимира добитак као принос 

на сопствени (инокосни) капитал. Периодично остварени добитак се може изузети из 

привредног друштва за потребе личне потрођње или акумулирати, односно 
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реинвестирати у привредно друштво према сопственом нахођењу. У пасиви биланса 

стања вриједност његовог улагања у привредно друштво приказује се обично на личном 

рачуну капитал (Рн власника '''А''). Та вриједност се састоји од износа почетног улагања 

увећаног за периодични добитак и умањеног за периодични губитак и повремена 

изузимања новчаних средстава за задовољавање личних потреба. Вриједност 

ангажованог сопственог капитала, као и остварена перспективна рентабилност одређују 

пресудно кредитни бонитет таквог привредног друштва, с тим што за преузете дугове, 

дугорочне и краткорочне, одговара искључиво власник својом укупном имовином, 

пословном и личном. 

Ортачко привредно друштво се разликује од инокосног само по томе што умјесто 

једног има више власника. Уговором о ортаклуку власници утврђују износ почетног 

улагања капитала сваког од њих, предузетничке плате и друге накнаде, начин 

расподјеле добитка  и покриће губитка, као и друге односе који могу бити од значаја за 

заједничко вођење послова. На страни извора финансирања, у пасиви биланса стања 

интереси сваког ортака представљени су посебним позицијама (Рн ортака ''А'', ''Б'', ''В'') 

које су готово идентичне рачуну власника у инокосном привредном друштву. Пошто 

заједнички дијеле ризик привређивања, пословни и финансијски, ортаци и за дугове 

свога привредног друштва одговарају солидарно, цјелокупном својом пословном и 

личном имовином. 

Срећу се, међутим, и ортачка привредна друштва са ограниченом одговорношћу,. 

Карактеристике таквог привредног друштва су у томе что један или више ортака 

ограничавају своју одговорност за дугове и губитке на износ почетног улагања капитала 

што практично значи да у случају инсолвентности привредног друштва повјериоци не 

могу посегнути за њиховом личном имовином. Због тога што предузимају далеко мањи 

ризик, ортаци са ограниченом одговорношћу обезбјеђују, по правилу, и релативно мање 

учешће у добити привредног друштва и ограничено, или никакво, право у управљању и 

вођењу послова. 

Код власничког привредног друштва периодични резултат јавља се просто као износ 

нето добитка или губитка из пословања које води сам власник, или се обавља у његову 

корист посредством организације, средства и особља коју је сам основао и одржава је 

сопственим одлукама. Окосницу структуре власничке теорије чини, због тога, концепт 

чисте имовине или ’’нето вриједности.’’ Основни мотив пословања према томе треба 

тражити у билансној једначини: 

УА – УО = НВ 

То значи да укупна средства (УА) власника умањена за укупне обавезе – дугове (УО) дају 

његову вето вриједност у сваком тренутку. Пошто је циљ власника да максимира своју 

нето вриједност сви послови привредног друштва везани су за ову једначину. 

Полазећи од таквог начина размишљања, изгледало је логично да се у пасиви биланса 
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стања подвоје интереси власника од интереса повјерилаца, што је довело до 

конфронтације сопствених и позајмљених извора финансирања као основних 

детерминанти финансијске структуре власничког привредног друштва.. Унутар секције 

сопственог (власничког) капитала није било, и нема реалне, сем можда аналитичке, 

потребе да се прави разликовање између почетног улагања у привредно друштво и 

периодичног прираста ''нето вриједности'' из пословања из простог разлога што се код 

власничких привредних друштава. не прави разлика између пословне и личне 

потрошње, пословних средстава и личне имовине  власника с обзиром да су једна и друга 

подложне ''извршењу'' у случају инсолвентности или ликвидације. Другим ријечима, 

успостављање разумних односа између поменутих квантитета одувијек је било и остаје, 

искључиво у компентенцији власника као предузетника, што зависи, прије свега, од 

његових индивидуалних склоности према потрошњи и акумулацији. 

Разуман власник, у функцији предузетника, треба да свакако води рачуна о степену и 

структури задужености привредног друштва. Као такав, у секцији позајмљеног капитала 

он мора одвојено да билансира и контролише краткорчне обавезе и дугорочне дугове и 

њихов релативни однос, с обзиром да ти извори нису подједнако подобни за све облике 

улагања у пословна средства. Степен укупне задужености привредног друштва зависио 

би од склоности власника према рентабилности и ризику ликвидности и сигурности, док 

однос краткорочног и дугорочног дуга мора да буде стављен у зависност од рочности 

улагања у пословна средства чијем функционисању су намијењени. 

3.2.  Теорија ентитета привредног друштва 

Мада власничка привредна друштва, инокосна и ортачка, бројчано данас преовлађују у 

савременим привредама, њихово релативно учешће у укупном друштвеном производу и 

националном дохотку тих земаља је релативно скромно. У савременим условима 

привређивања, наиме, водећу улогу имају привредна друштва, ентитети која 

представљају осмостаљене привредно-правне субјекте у којима је дошло до подвајања 

функције власништва на средствима за производњу, односно пословним средствима, од 

функције предузетништва  која се огледа у компентенцији и одговорности за доношење 

добрих и рационалних пословних одлука, развојних и текућих. 

Појам ентитета привредног друштва везује се за настанак корпорација као првобитног 

облика привредног друштва са јавном одговорношћу. За разлику од инокосних и 

ортачких привредних друштаава., корпорације су омогућиле и поспјешиле 

подруштвљавање и концентрацију расположивог капитала, чиме је енормно подстакнут 

њихов раст и развој и водећа улога у привредама развијених земаља.  

Може се посебно запазити да та привредна друштва немају у финансијкој структури 

изворе сопственог капитала у власничком смислу, с обзиром да се њихови власници, 

макар у теоријском смислу, налазе изван њих у лицу акционара.  Због тога би се за тако 



Финансијски менаџмент у систему здавствене заштите 

 

Висока медицинска школа Приједор Страница 14 

 

компликовану пасиву биланса стања прије могло рећи да изражава укупне обавезе ових 

привредних друштава, што је реципрочно праву повјерилаца и власника на укупна 

пословна средства којима се та привредна друштва користе за сврхе привређивања. 

Међутим, веома често се појмови ''акцијски'' и ''сопствени'' капитал у финансијској 

структури привредног друштва ентитета поистовјећују. Таква поистовјећивања нису 

суштински значајна све док привредно друштво успјешно послује и егзистира као 

привредни субјект. Ипак, разлика између тих појмова постаје јасна и битна у тренутку 

ликвидације привредног друштва када оно за пословна улагања, послије подмирења 

интереса повјерилаца, мора  да поднесе рачун екстерним власницима капитала. 

Емисијим акција, обичних и преференцијалних, формира се акцијски, односно легални 

капитал као трајни екстерни извор финансирања пословних средстава привредног 

друштва, који се јављају у пасиви његовог биланса стања. Посебно ваља истаћи да се на 

атрибуту трајности уложеног капитала инсистира са становишта привредног друштва, а 

не њихивих акционара. Пошто акције не гласе на име, него на доносиоца, сваки 

акционар, поготово у условима развијеног тржишта капитала, може да прода акције које 

посједује а да при томе не угрози континуитет корпорације као привредног друштва. Ако 

корпорација емитује акције са утврђеном номиналном вриједношћу, акцијски капитал у 

активи биланса стања привредног друштва биће једнак номиналној вриједности акција у 

оптицају. Пошто је уобичајена пракса да се номинална вриједност акција утврђује 

релативно ниско, а да се оне продају по далеко већој цијени, логично је да ће акцијски 

капитал у пасиви бити валоризован испод реалног повећања пословних средстава у 

активи које потиче од стварног новчаног прилива од продатих акција. Ради 

уравнотежења активе и пасиве, акцијски капитал се билансира на сљедећи начин: 

       Акцијски капитал: 

              -  номинална вриједност капитала 

     -  додатно уплаћени акцијски капитал 

Пошто тако прибављена средства, односно капитал, не представљају сопственост 

корпорације као ентитета, већ њних екстерних сувласника, логично је да њихов физички 

вриједносни интегритет не смије да буде угрожен. Шта више, привредно друштво које 

има амбиције и могућност да расте и развија се мора да води рачуна о томе да се та 

средства стално повећавају кроз интерни прираст који се остварује на бази редовне 

пословне активности. То значи, дословно, да се при расподјели остварених периодичних 

резултата паметно и стимулативно одреди пропорција између дивиденде и акумулације. 

Политика те расподјеле је врло деликатна с обзиром да од дивиденде и акумулације 

зависи не само тржишна вриједност акција у оптицају, него и способност привредног 

друштва да, путем сталног јачања акцијског капитала, прибавља дидатни капитал, како 

из трајних, тако и позјмљних извора. 
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Легално уписани акцијски капитал, увећан за периодично нераспоређене - односно 

акумулиране добитке, одређује пресудно, уз остале релевантне факторе, кредитни 

бонитет привредног друштва од којег зависи и способност њговог дугорочног и 

краткорочног задуживања. Полазећи, наиме, од достигнутог учешћа трајног капитала у 

укупним пословним средствима, респектујући, посебно, неопходност одржавања 

жељеног нивоа ликвидности и логичну тежњу за максимирањем рентабилности, уз дати 

степен изложености пословном и финансијском ризику, привредном друштву остаје 

мање или више простора да се задужује. Сходно том простору, корпорација може, за 

финансирање улагања у стална и трајна обртна средства, да емитује и продаје обвезнице 

као дугорочни дуг или да улази у дугорочне кредитне аражмане са банкама, другим 

финансијским институцијама и пословним привредним друштвима. Међутим, у погледу 

прибављања краткорочних средстава остају јој на располагању спонтани извори 

финансирања: добављачи и укалкулисане обавезе на терет трошкова, краткорочни 

банкарски и други кредити и сл. 

Све то говори да финансијска структура инкорпорираног привредног друштва може да 

буде веома разуђена и флексибилна, што је посебно значајно за секцију акцијског 

капитала, чиме се објашњава атрактивност овог облика привредног друштва са 

становишта прибављања додатног капитала. Та атрактивност се објашњава сљедећим 

аргументима. 

1. Ограничена одговорност акционара. Акционар, наиме, не сноси личну одговорност 

за дугове корпорације у коју улаже. Повјериоци могу тражити наплату својих 

потраживања од привредног друштва као самосталног правног лица и не могу 

посегнути за личном имовином акционара изнад износа легално уплаћеног дијела 

акцијског капитала. Непостојање личне одговорности сматра се важним фактором 

који охрабрује и мале улагаче да купују акције великих и успјешних корпорација. 

2. Преносивост права власништва. Власници акција привредног друштва (поготово 

оних која су чланице берзе хартија од вриједности) могу своје улагање врло лако 

конвертовати у готовину уколико им је она неопходно потребна. Поред тога, ако 

привредно друштво успјешно послује и развија се, тржишна вриједност његовоих 

акција ће током времена расти, што омогућује власнику да њиховом каснијом 

продајом оствари капитални добитак, као разлику између износа уплаћеног дијела 

акцијског капитала и тржишне вриједности акција у тренутку продаје. Релативна 

ликвидност улагања у привредно друштво, уз могућност атрактивне зараде, није 

ништа значајан фактор за привлачење капитала од ограничене одговорности 

акционара. 

3. Континуитет пословања привредног друштва. Корпорација је самостално правно 

лице са неограниченим вијеком трајања, за разлику од њених власника, 

преференцијалних и резидуалних, чији је животни вијек ограничен. Међутим, 
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преосивост права власништва омогућава да улагања постојећих власника без икаквих 

потешкоћа пређу у посједовање њихових наследника. 

4. Подвојеност функције упрвљања од власништва. Привлачењем капитала од 

великог броја екстерних улагача и избором органа управљања и менаџерског тима на 

бази њихове професионалне способности, корпорације су оствариле завидан ниво 

рационалне алокације капитала која се одразила ина ефикасност националних 

привреда у цјелини. 

Уколико је пословна корпорација привлачила већи број акционара, који директно не 

учествују у управљању, утолико је захтјев за адекватним системом рачуноводствене 

контроле пословних операција и финансијских трансакција постојао све актуелнији у 

намјери да се заштите интереси тих одсутних и удаљених власника. Покушало се, 

наравно, по добро познатој интуицији професионалниг начина мишљења, да се 

постулати и методи рачуноводствене контроле и извјештавања који су иманентни 

власничкој теорији привредног друштва буквално пресаде на пословну фирму као 

самостални ентитет. То пресађивање, међутим, није успјело из простог разлога што је 

појам власништва о ''нето вриједности'' у инокосном и ортачком смислу, буквално расуо 

на велики број аутономних акционара као сувласника привредног друштва. 

Због тога је, за разлику од власничког привредног друштва, тешко тврдити да су 

пословна средства корпорација сопственост обичних акционара као коначних власника, 

с обзиром да су законом загарантована приоритетна права повјерилаца и других 

преференцијалних улагача на та иста средства. Акцијски, односно стално уписани 

капитал од стране акционара иступа тако у функцију трајног фонда за заштиту интереса 

укупних повјерилаца. То је довело до потребе строгог подвајања капитала и 

периодичног резултата на такав начин који простији облици организације привредног 

друштва нису захтијевали. Схватање да је периодични добитак просто прираштај 

власничког капитала, морало је да уступи ширем концепту резултата у којем је требало 

признати укрштање и сукобљавање више различитих интереса. Изузимање добитка за 

личне потребе, које код инокосног и ортачког привредног друштва није стварало 

никакве проблеме, нашло је на законске рестрикције и формалности у вези са 

декларисањем и исплатом дивиденди, као и контролом износа расположивог новца за ту 

сврху. 

Са појавом корпорације настају, такође, и нови проблеми у периодичном извјештавању. 

Теоријски, бар, органи управљања корпорацијом морају бити одговорни акционарима за 

своје одлуке с обзиром да их поставља одбор директора кога бира скупштина акционара. 

Међутим, дифузија власништва на различите врсте акција са посбним карактеристикама 

и ограниченим правом гласа, као и дјељење једне те исте врсте власништва у мале 

сегменте (акције) које посједује велики број различитих људи, од којих многи нису 

активни у пословима привредног друштва, довели су до тенденције да се све више 

продубљује јаз између власника капитала и корпорације у којој је тај капитал уложен. 
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У таквим условима, рачуноводствене информације о пословању привредног друштва 

добијају све више у значају. Заправо, присуство одсутних власника, законска регулатива 

понашања привредног друштва корпоративног тима, уз њихов све већи раст и 

сложеност послова, имали су за посљедицу да периодични рачуноводствени извјештаји 

постану неопходан инструмент информисања заинтересованих о финансијском положају 

и прогресу привредног друштва. Међутим, пошто су извјештаји намијењени прије свега 

субјектима изван привредног друштва (власницима акција, повјериоцима, државним и 

законским институцијама) инститирање на одговорности привредног друштва за 

употребу ресурса које су му други повјерили постало је неминовно и изванредно 

значајно. 

Вршење те одговорности, међутим, даље се компликује чињеницом да корпоративно 

власништво репрезентује група акционара која се стално мијења. Сваки ационар може 

продати или купити акције неког привредног друштва на тржишту капитала по 

сопственој процјени атрактивности тог посла. Корпорација у тим трансакцијама не 

учествује, нити мора бити обавјештена о тржишној цијени по којој је та купопродаја 

акција обављена. Због тога и тржишна вриједност власништва неког акционара може 

бити потпуно различита од инцијалног улагања у привредно друштво које је 

регистровано у његовим књигама, сем уколико сваки фактор који дјелује на тржишну 

цијену акција није евидентиран у књигама привредног друштва, ''нето вриједност'' 

акцијског капитала по билансу не може да буде једнака тржишној вриједности акције у 

оптицају. Акционар који купи акције на секундарном тржишту, нема никаквог реалног 

основа да на бази периодичних извјештаја корпорације оцјењује да ли је учинио добар 

посао или не с обзиром да се његов издатак и не региструје као улагање у књигама 

привредног друштва. 

Поставља се, отуда, сасвим разумно питање: како, коме и за шта привредно друштво 

одговара, уколико се већ на тој одговорности инсистира? Сматра се да је ''Гордијев чвор 

свих тих комплексности пресјечен теоријом ентитета. Теорија ентитета заснива се на 

законској фикцији да је корпоративно привредноо друштво личност са сопственим 

правима. Средства и дугови припадају корпоративном ентитету, а тај ентитет одговара 

својим конституентима (акционарима, повјериоцима, запосленима и јавности) на сличан 

начин као што повјерилац одговара сопственику. Корпорација одговара за ресурсе који 

су јој повјерени путем својих финансијских извјештаја о трошковима и прихидима, 

финансијским трансакцијама и расподјели резултата. Мада се у њима интереси  

различитих конституената подвајају, не постоји покушај да се мјери ''нето вриједност'' у 

смислу власничког права. Десна страна биланса стања изражава, према томе, обавезе 

корпорације у смислу законитих и правичних права на средства. Лијева страна биланса 

стања приказује средства изражена у трошковима, не у тржишним вриједностима, с 

обзиром да једино за трошкове одговорност може бити везана. Добитак као разлика 

између прихода и  расхода је резултат привредног друштва, а његова расподјела је ствар 
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корпорације у границама поштовања законских и праведних интереса међу којима су 

интереси обичних акционара једни од многих. Цјелокупна идеја о ''нето вриједности''  

стварно је напуштена, а рачуноводствена једначина своди се просто на модел 

изражавања одговорности  по принципу да су укупна средства једнака праву на средства. 

Другим ријечима: 

А = П 

гдје ''А'' означава пословну активу процијењену у висини трошкова, а ''П'' укупну пасиву 

изражену номиналним износима улагања повјерилаца и власника. 

У контексу теорије ентитета посебно је значајан концепт финансијског резултата и 

његове детерминанте – приходи и расходи. Тест за признавање прихода је прибављање 

нових средстава путем окончања трансакција са купцима. Те трансакције настају на бази 

извршења услуга или испоруке производа које корпорација обавља, с обзиром да 

власништво нема мјесто у теоријои ентитета. Приходи су просто повећање укупних 

пословних средстава  (у готовини или правима на готовину) које потиче од продаје 

производа и услуга из свакодневне пословне активности привредног друштва. 

Са преласком од власничке теорије на теорију ентитета привредног друштва, промјенио 

се и концепт расхода. У власничком смислу расходи носе несрећну конотацију личне 

жртве власника која смањује његову ''нето вриједност'' било да потичу из смањења 

средстава или укалкулисаних обавеза. У духу теорије ентитета, међутим, расходи су 

просто трошкови који су проузроковани стварањем прихода. Пословно привредно 

друштво (ентитет) је само један од огромног механизма производње и расподјеле 

производа и услуга. Да би се ти производи и услуге произвели и ставили на располагање 

купцима, у привредном друштву, неминовно могу настати извјесни трошкови 

производње, продаје па, чак, и администрације. Сразмјеран дио тих трошкова који се 

односи на производе и услуге испоручене купцима сматра се расходима истог периода у 

ком су регистровани и приходи од њихове реализације. Нереализовани дио трошкова 

који нема своје покриће у оствареним приходима, третира се и билансира као средство 

односно актива привредног друштва. 

Према томе, извјештавање о пословању у духу теорије ентитета ставља нагласак на 

периодични резултат корпорације, изражен кроз разлику прихода и насталих рсхода. То 

је резултат који се не остварује у корист акционара или власника, него у корист 

привредног друштва. Корпоративни добитак се на тај начин дефинитивно ослобађа 

типично власничке конотације према којој је прираст сопственог капитала или нето 

вриједности власника једини и пресудни мотив привређивања. 

Због тога се, умјесто максимирања добитка за власника капитала, заступа теза о 

максимирању рентабилности пословних улагања као примарном циљу финансијског 

управљања. У вези с тим Е.Соломон каже: ''Неопходно је правити разлику између 

добитка и рентабилности. Први је власнички оријентисан концепт. Он се односи на 
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износ и дио националног дохотка који одлази онима који снадбјевају привредно 

друштво сопственим капиталом. Њега интересује стварање максималног богаства за 

власнике и симултана расподјела тога богаства њима лично или на њихов рачун у 

књигама привредног друштва. 

Рентабилност је пословни концепт који је искључиво концентрисан на производњу или 

стварање новог богаства. У овом више рестриктивном значењу потенцијална 

рентабилност различитих курсева акције служи као критеријум економског коришћења 

друштвених ресурса, док је максимирање добитка просто захтјев за економском 

ефикасношћу. Она може, али не мора да садржи било какву информацију о томе шта се 

догађа са користима које потенцијално повећање добитка и богаства до којих она доводи 

треба да буде распоређено. 

Максимирање добитка у првом смислу довело је до већине постојећих контраверзи и 

многих неслагања која су до сада изречена. Концепт да привредно друштво нема други 

циљ нити признаје иједан други мотив за акције сем да максимира износ богаства својих 

акционара очито је нереалан, а многи аргументи који су подигнути против таквог 

концепта вјероватно су оправдани. 

Ако погледамо на друго тумачење захтјева за максимирање добитка, многи од тих 

приговора отпадају. Рентабилност постоји када има могућност за употребу ресурса која 

даје веће економске вриједности него што је заједничка вриједност потребних инпут 

фактора. Рентабилност као критеријум за акцију и максимирање добитка у том смислу 

представљају просто селекцију оних средстава, пројеката и одлука који су рентабилни и 

одбацивање оних који то нису. Сврха тог критеријума је да се обезбиједи коришћење 

оптималног обима и комбинације ресурса у циљу максимирања економске вриједности 

коју ствара привредно друштво. Многи од тих процеса претпостављају финансијске 

одлуке због чега је максимирање добитка у томе смислу прикладан циљ финансијског 

управљања. 

Општа управа привредног друштва бави се много широм сфером активности и већим 

опсегом пословних одлука. Најочигледнија од њих је шта учинити са вриједностима 

створеним путем инвестиционих и финансијских одлука које су конзистентне захтјеву за 

максимирањем добитка. Те вриједности могу се дати купцима, запосленима (директно 

или индиректно), у добротворне сврхе, чланновима управе привредног друштва или 

власницима. Сасвим је могуће, на примјер, да управа привредног друштва одлучи да се 

власницима да само толико да буду правично компензирани за коришћење њихивиг 

капитала уложеног у средства која обећавају мање од потпуно сигурних приноса, а да се 

сваки вишак изнад тога расподјели осталим групама са којима је привредно друштво 

повезано. Према томе, потпуно је легитимно да привредно друштво прихвати 

максимирање добитка у ужем смислу као основни критеријум за доношење 

инвестиционих одлука, а да у исто вријеме има за циљ само ''задовољавајуће'' добитке за 

власнике капитала. 
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Поставља се питање, међутим, шта тако дефинисан циљ привређивања значи у чисто 

методолошком смислу? Очигледно је на бази реченог да рентабилност не представља 

апсолутни израз већ релативни однос. Због тога се ни апсолутни износ добитка, било да 

се ради о оствареном или планираном добитку, не може прихватити као адекватно 

мјерило пословног успјеха. Да би то било могуће, дату суму добитка треба ставити у 

однос са наким ограничавајићим фактором који се улаже у његово стицање. Пошто се, 

пак, пословне финансије баве газдовањем са пословним средствима односно капиталом, 

то се неопходна улагања капитала у пословна средства, по дефиницији сматрају 

лимитирајућим фактором активности и стицања добитка. У том смислу потребно је 

правити разлику, прије свега, између рентабилности већ извршених улагања у пословна 

средства, било укупних или сопствених и рентабилности тек намјераваних, додатних 

или диференцијалних улагања. 

Рентабилност већ извршених улагања мјери се, у најопштијем смислу, стопом приноса 

као релативним односом добитка у посматраном периоду према просјечно ангажованим 

средствима, односно капиталу у истом периоду. Та стопа изражава релативан прираст 

укупних средстава који једино остаје на располагању за различите видове личне, 

намјенске и пословне потрошњ.да би материјална основа привређивања предузећа 

остала непромијењена. Та стопа се утврђује на бази периодичних финансијских 

извјештаја у  виду биланса стања и биланса успјеха у којима се синтетички одражава 

рационалност минулих пословних одлука.о улагању и финансирању. Неопходно је, 

наиме, да капитал буде усмјерен у оне гране које служе друштвеном интересу, а унутар 

грана у она привредна друштва у којима су органи управљања способни да га користе 

ефикасно. Ако капитал у привредном друштву остварује приносе у току значајног 

периода времена, то вјероватно индицира да је разумно ангажован у грани за коју 

постоји ефективна тражња; ако, пак, капитал током времена не одбацује никакве 

приносе то очито значи да је доспио у неспособне руке или грану за чијим  производима 

не постоји ефективна тражња. Друштвени значај рачуноводства због тога је јасан, 

нарочито што се тиче биланса успјеха  с обзиром да поуздане информације о моћи 

зарађивања могу бити од велике помоћи за каналисање капитала у способне руке и 

рентабилне гране. 

Оцјена рентабилности нових улагања подложна је нешто другачијој логици и 

методологији. Са становишта постојећег привредног друштва, свако ново улагање 

капитала јавља се као додатно или диференцијално, чија се рентабилност једино може 

изразити очекиваним доприносом укупном добитку привредног друштва, што 

претпоставља и маргинални односно диференцијални начин размишљања и 

одлучивања. Пошто, пак, за нова улагања капитала обично постоји више алтернатива, то 

се проблем максимирања рентабилности неминовно своди на што објективнију оцјену и 

рангирање расположивих алтернатива и избор оних које највише доприносе укупном 

добитку. По себи је разумљиво, такође, да код алтернатива које претпостављају улагања 
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капитала на дуги рок, реално упоређивање трошкова и користи, улагања и будућих 

добитака, није могуће без респектовања фактора времена у економији, који се у 

финансијском смислу изражава путем тзв. временске вријеости новца. Кад се тај фактор 

узме у обзир, тежња за максимирањем добитка своди се практично, на захтјев за 

максимирањем богаства односно нето садашње вриједности. Бруто садашња вриједност 

једног курса акција једнака је капитализованој вриједности тока од ње очекиваних 

користи, дисконтованих (или капитализованих) по стопи која одражава њихову 

извјесност или неизвјесност. Богаство или нето садашња вриједност представља разлику 

између бруто садашње вриједности и износа капиталног улагања који је потребан да би 

се поменуте користи могле остварити. Било која финансијска акција која не задовољава 

овај тест треба дабуде одбачена. Ако су два или више пожељна курса акције међусобно 

искључиви (тј. ако само један може да буде подузет) онда одлука треба да буде таква да 

се прихвати онај који ствара највише богаства, односно показује највећи износ нето 

садашње вриједности. Укратко, пословни циљ финансијског управљања је да се 

максимира богаство или нето садашња вриједност.   

4. ОСНОВНИ АКСИОМИ ( ИСТИНЕ ) УПРАВЉАЊА ФИНАНСИЈАМА 

Неупућеном посматрачу, на први поглед, управљање финансијама привредног друштва  

може изгледати као низ неповезаних и тешко разумљивих правила  за  одлучивање  у  

конкретној  ситуацији. У  стварности  иза  низа правила и процедура, које  слиједе при 

доношењу одлука о инвестирању или финансирању, лежи једноставно логичко језгро, 

које би се могло свести на неколико релативно тривијалних истина (аксиома). Мада за 

разумијевање тих аксиома није неопходно посебно познавање теорије и методологије 

финансијског управљања, ''схватање суштине финансијског менаџмента није могуће без 

разумијевања базичних аксиома.''  

Аксиом 1: Принос и ризик његовог остварења су  директно међузависни 

Приликом улагања новца у одређеном периоду финансијски менаџмент мора имати у 

виду двије ствари: 

- висина очекиваног новца сваке алтернативе и 

- степен ризика да се очекивани приноси остваре. 

У контексту улагања, ризик је повезан са вјероватноћом да остварени принос буде мањи 

од очекиваног. Логично је очекивати да ће већина улагача бирати улагања која обећавају 

највећи очекивани принос, односно за исти очекивани принос бирати улагања са 

најмањим степеном ризика остварења. Свако повећање ризика мора бити компезовано 
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сразмјеним повећањем очекиваних приноса (додатном премијом за ризик). 

Аксиом 2: Новац има временску вриједност 

Став да је боље примити новац раније него касније полази од претпоставке да новац на 

располагању данас омогућава принос најмање у висини камате на неорочене депозите. 

Односно, да примити новац касније значи – пропуштање тих прихода. Овај концепт има 

велику примјену у ситуацијама када постоји већа временска разлика између тренутка 

улагања и тренутка примања ефеката тих улагања.  

Пошто се фактички ради о неупоредивим новчаним јединицама, онда се допринос 

пројекта стварању нове вриједности (односно одговор на питање да ли пројекат треба 

прихватити или одбацити), не може утврдити као проста разлика будућих добитака и 

улагања. До тог доприноса се може доћи тек када се будућа примања од улагања 

дисконтују по стопи која изражава вриједност, упоредиву са капиталним издатком.  

Тек поређењем добијене дисконтоване вриједности очекиваних будућих приноса са 

иницијалним капиталом и утврђивањем разлике, долази се до егзактног одговора, да ли 

нова улагања доприносе стварању новог богатства привредног друштва. Синтагма 

"Вријеме је новац" заправо значи да свако чекање кошта, што упућује на констатацију да 

између једне новчане јединице у садашњости и једне у будућности постоји одређена 

веза. Та је веза позната као временска вриједност новца. 

Овај у основи темељни концепт финансија говори да су једна КМ, долар или друга валута 

вреднији данас него у будућности. Стога су појединци спремни на уздржавање од 

потрошње само уз одређену накнаду - интересну (каматну) стопу која је опортунитетни 

трошак чекања на потрошњу у будућности у којој ће омогућити увећану потрошњу. 

Упоредивост конвертибилне марке у различитим временским интервалима, дакле 

вриједносно израчунавање хартија од вредности, инвестиционих алтернатива и других 

важних одлука финансијског менаџмента могуће је свођењем новчаних износа на исти 

временски тренутак. Иако се израчунавање еквивалентних износа може извршити у 

било којој временској тачки, израчунавање се у правилу своди на два процеса: 

       1.  дисконтовање - свођење будуће вриједности на садашњу, 

       2.  капиталисање - свођење садашње вриједности на будућу. 

Дакле, дисконтовање и капиталисање су двије стране исте медаље, а математички су 

условљени каматним стопама и бројем периода. 

 

Аксиом 3: Ток готовине од средстава привредног друштва је израз његове   

                    вриједности ( готовина одређује вриједност, а не добитак ) 
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Резултат пословања (добитак или губитак) књиговодство  утврђује као разлику прихода 

и расхода за одређени временски период. Приходи и расходи периода у дугом року, по 

правилу, своде се на примања и издвајања готовине. У пракси, поготово у краћим 

временским периодима, може постојати озбиљан временски помак између тренутка 

настанка прихода и расхода и тренутка када се они претворе у ефективна примања и 

издавања готовине. Због те временске разлике, постојање добитка не мора значити и 

ефективно располагање одговарајућим износом готовине. Пошто само ефективна 

готовина може бити употријебљена за улагања или плаћање доспјелих обавеза, онда је 

финансијском начину мишљења примјереније да резултате од одређене активности 

сагледава на готовинској релацији (релација примања и издавања новца), него на 

обрачунској линији (линија  прихода и расхода – добитак). Управо из тог разлога се 

очекивани ток готовине од одређеног средства привредног друштва, сматра изразом 

његове вриједности. У том контексту, максимирање тока готовине из процеса 

активности привредног друштва, представља најсигурнији пут за реализацију сврхе 

финансијског управљања (што већа рентабилност или цијена обичних акција). 

Наведени аксиоми су основа за утврђивање вриједности појединих категорија средстава 

или вриједности  привредног друштва као цјелине. 

5. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈАМА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 

Управљање финансијама привредног друштва испољава се као утицај на рад, пословање 

и развој привредног друштва путем расположивог обима новчаних средстава. У складу с 

тим, може се рећи да управљање финансијама обухвата сљедеће:  

(1) планирање потребних новчаних средстава,  

(2) организовање прикупљања потребних новчаних средстава, 

(3) доношење одлука о распоређивању новчаних средстава и 

(4) контролу начина коришћења новчаних средстава.  

Ефективно управљање финансијама захтјева постојање неке намјере или циља, јер се 

оцјењивање ефективности одлука о финансирању мора спроводити према одређеним 

стандардима. Ово уједно значи да је са аспекта финансијског менаџмента изузетно 

значајно диференцирање између појмова ефикасности и ефективности. Наиме, ријеч 

ефикасност значи успјешност и она се изражава односом ефеката и средстава. Другим 

ријечима ефикасност значи ‘’радити ствари на прави начин’’, док ефективност значи 

‘’радити праве ствари’’. При томе, ефективност је основа успјеха, док је ефикасност 
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минимални услов за опстанак када је успјех већ постигнут. На основу сагледавања 

значаја суштинских разлика у појмовима ефикасности и ефективности, може се рећи да 

су циљеви финансијског менаџмента двоструки, односно постизање и ефикасности и 

ефективности, а све то посматрано динамички. Због тога, није игра ријечи када се указује 

на потребу да се буде динамички ефикасно ефективан. 

На основу изложеног, несумњиво произлази да је финансијско управљање дио укупног 

управљања привредним друштвом и да се оно своди на усмјеравање, регулисање и 

мијењање финансијских токова у циљу максималног остварења укупних циљева 

привредног друштва, као и ради постизања оптималних пословних резултата. Другим 

ријечима, финансијско управљање треба да обезбједи реализацију финансијских циљева 

привредног друштва. Проблематиком финансијских циљева и њиховим дефинисањем 

бавили су се многи домаћи и страни аутори. При томе, њихови ставови веома се 

разликују, прије свега, због тога што их формулишу у зависности од прихватања 

одређених теоријских концепата и модела управљања привредним друштвом. Најчешће 

дефиниције финансијских циљева привредног друштва углавном обухватају сљедеће 

најзначајније области:  

1. обезбјеђење потребних финансијских средстава,  

2. обезбјеђење ликвидности и  

3. максимизација резултата.  

Међутим, за потпуније дефинисање управљања финансијама  привредног друштва 

неопходноје имати у виду не само финансијске циљеве привредног друштва, већ и 

основне финансијске процесе на којима се базирају активности управљања финансијама.  

Наиме, основни финансијски процеси огледају се у сљедећем: 

1. Утврђивање потреба за финансијским средствима, 

2. Прибављање финансијских средстава, 

3. Употреба финансијских средстава и 

4. Праћење, усмјеравање и контрола кретања финансијских средстава. 

На основу приказаних основних финансијских процеса могуће је дати и одговарајуће 

одређење појма управљања финансијама у смислу да је управљање финансијама 

континуирана оперативна активност која се састоји у адекватном утврђивању квантума 

потребних финансијских средстава, њиховом прибављању из најповољнијих извора, 

рационалној употреби тих средстава и сталном праћењу, усмјеравању и контроли 

кретања, тј. обрта финансијских средстава, ради остваривања финансијских циљева 
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привредног друштва. 

На основу свега изложеног, произлази закључак да расправљати и одређивати садржину 

појма финансијског управљања, прије свега, значи изналазити одговарајуће методе и 

инструменте за оптимално дјеловање финансијске функције у привредном друштву. То 

значи да је проблематика управљања финансијама привредног друштва у ствари 

опредјељена смислом и саџином саме финансијске функције у оквиру комплексног 

функционалног механизма и укупног задатка привредног друштва. Због тога, 

управљање финансијама се може посматрати само у контексту повезаности финансијске 

функције са набавном, производном и прометном функцијом привредног друштва. 

Према томе, управљање финансијама обухвата управљање свим пословима који спадају у 

задатке финансијске функције привредног друштва. 

 

6.  ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА УПРАВЉАЊЕ  ФИНАНСИЈАМА 

У финансијама постоје три – и само три – документа на основу  којих ми добијамо 

податке за наше анализе. То су: 

1. Биланс стања,  

2. Биланс успјеха,  

3. Извјештај о новчаним токовима,  

Финансијски извјештај корпорације (компаније, друштва) издају и објављују 

полугодишње и годишње. Циљ финансијског извјештаја је  да пренесу информације о 

пословању неког привредног друштва, које су акционарима и другим заинтересованим 

лицима изван привредног друштва значајне за доношење пословних одлука.  

Пословне одлуке захтијевају информације које: 

1. омогућавају увид у имовинску ситуацију и финансијски положај привредног 

друштва (биланс  стања), 

2. омогућавају увид у зарађивачку способност (приносни положај) привредног 

друштва (биланс успјеха)  

3. показују генераторе готовинских токова  и стање готовине на крају обрачунског 

периода (извјештај о новчаним токовима). 

Дакле, биланс стања, биланс успјеха и извјештај о новчаним токовима су три најважнија 
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елемента финансијског извјештаја. Корисници финансијског извјештаја налазе се изван 

привредног друштва. Ради повећања поузданости и вјеродостојности финансијског 

извјештаја,  његову ревизију врши  квлификовано правно лице, односно лице које не 

ради у привредном друштву које доставља финансијски извјештај. 

Да би се осигурало да финансијски извјештај буде разумљив њиховим корисницима, 

израђен је сет Општеприхваћених рачуноводствених начела, који садрже критерије, 

правила и процедуре, а уопштено се називају рачуноводственим стандардима. 

Комитет за међународне рачуноводствене стандарде  настоји да хармонизује прописе, 

рачуноводствене стандарде и поступке у свим земљама свијета установљавањем скупа 

Међународних рачуноводствених стандарда који је прихватљив за све. До данас је 

одобрено око 40 Међународних рачуноводствених стандарда. 

 

6.1. БИЛАНС СТАЊА 

Појам биланса. Поједностављено речено, биланс стања је ’’снимак’’ пословних средстава 

које користи компанија и извора који су повезани са тим средствима То је статички 

документ повезан са једном временском тачком. Ми због тога користимо понављање тих 

’’снимака’’ у фиксним интервалима – мјесечно, квартално, годишње – да би видјели 

промјену пословних средстава и извора у времену. 

 Биланс  стања је основни елемент (компонента) финансијског извјештаја, односно то је 

основни документ у финансијском извјештају. У финансијској и рачуноводственој 

литератури за означавање биланса стања употребљава се термин биланс. Етимологија 

ријечи упућује на формално билансно својство, које се састоји у рачунској једнакости  

или равнотежи његових двију страна. Рачунска једнакост или равнотежа представља 

основни принцип без којег нема биланса.  

У билансу стања, за средства по намјени користи се термин ''Актива'', а за средства по 

поријеклу користи се термин ''Пасива''. Полазећи од наведене дефиниције, основна 

књиговодствена једначина гласи: 

Актива = Пасива 

Актива биланса стања садржи ствари – средства које привредно друштво посједује и са 

којима оно као пословни субјект располаже, независно од права власништва. 

Пасива биланса стања садржи изворе новца – одакле је новац дошао, односно права оних 

који су привредном друштву набавили потребна средства.  

Овако одређен садржај биланса стања упућује  на залључак  да су права располагања 

средствима одвојена од власничких права финансијера привредног друштва. Међутим,  
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то не значи да се облицима улагања  управља независно од извора финансирања, нити да 

се комбиновање извора финансирања врши независно од привредном друштву 

својственог састава улагања. Напротим, састав активе и пасиве су од битног значаја за 

функционисање привредног друштва. 

Често се садржај пасиве означава изразом ''обавезе'', који још више указује на правну и 

финансијску одвијеност привредног друштва од улагања средстава у њега. Биланс стања 

може бити приказан на два начина: 

1. у облику листе и 

2. у облику рачуна (конта) 

Биланс стања у облику листе је облик у коме се пасива уноси испод активе. То је облик по 

коме се у пракси презентује стање средстава и извора средстава неког привредног 

друштва.  

Биланс стања у облику рачуна ( конта ) одликује се тиме што су актива и пасива налазе 

једна поред друге. То је традиционални облик приказивања биланса стања и погодан је 

за објашњавање суштине биланса стања. 

Биланс стања у облику листе, приказан по групама средстава и извора средстава, изгледа 

овако: 

БИЛАНС СТАЊА 

на дан 31.12. 200__. године                                                                            

                                                                                                                       

 

А. СРЕДСТВА 

 

1. СТАЛНА СРЕДСТВА 

Некретнине, постројења и опрема 

Остала стална материјална средства 

Остала нематеријална средства 

Улагања у некретнине 

Улагања у придружена правна лица 

Остали дугорочни пласмани 

2.  ТЕКУЋА СРЕДСТВА 

Залихе 

Дати аванси 

Потраживања од продаје и друга потраживања 

Краткорочни финансијски пласмани 

Готовина и еквиваленти готовине 
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Активна временска разграничења 

 

Б. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 

 

1.  КАПИТАЛ  

2. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  

Дугорочне финансијске обавезе  

Одложене пореске обавезе 

Дугорочна резервисања  

3. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  

Обавезе према добављачима и друге обавезе 

Краткорочне финансијске обавезе 

Текући дио дугорочних финансијских обавеза  

Текуће обавезе за порез на добит 

Пасивна временска разграничења 

Биланс стања у облику рачуна (конта), приказан по групама средстава и извора 

средстава, изгледа овако: 

БИЛАНС СТАЊА                                                                                         

             Актива                                                                                         Пасива 

Стална средства (СТС) 

 

 

                                      

                                        

 

 

  6.000 

Капитал (К) 

                                                       

                                         

 

 4.500 

Дугорочне обавезе (ДОБ) 

                                           

       

                                         2.500 

Обртна средства (ОБС) 

 

 

 

 

 

 

 

Текуће обавезе (ТОБ) 
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                                           4.000 

3.000 

                                                        10.000                                             10.000                                                     

Најједноставније речено, актива представља  списак ствари (средстава) које привредно 

друштво посједује, а пасива списак износа које привредно друштво дугује. 

Структура биланса стања 

Биланс стања је подијељен на пет основних дијелова. Два од ових дијелова су на страни 

активе, а три се налазе у пасиви. 

У даљњим разматрањима структуре биланса стања прво ћемо анализирати два дијела у 

активи: 

1. стална средства (СТС) и 

2. обртна средства (ОБС) 

Ова средства могу се посматрати као дугорочна и као краткорочна средства, а ако се 

посматрају заједно називају се пословна средства. 

Структура биланса стања – Стална средства 

                                            БИЛАНС СТАЊА 

Актива                                                                                       Пасива                                                                                     

Стална средства (СТС) 

 нематеријална средства 

 нето основна средства 

 дугорочни финансијски 

пласмани 

 

 

Капитал (К) 

 

                                                   

 

4.500 

Дугорочне обавезе (ДОБ) 
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6.000 

 

                                                    

2.500 

Обртна средства (ОБС) 

 

 

 

 

 

                                         

4.000 

Текуће обавезе (ТОБ) 

 

 

 

3.000                                                      

                                                        10.000                                                           10.000  

Стална средства чине, по реду величине, први дио пословних средстава. 

Стална средства се могу подијелити у три групе: 

1. Нематеријална средства. У ову групу спадају пословна средства која немају своју 

физичку појаву: концесије, патенти, лиценце, гудвил (гоодwилл). 

2. Нето основна средства. То су физичка средства потребна за пословање: 

земљиште, зграде, погони, опрема, транспортна средства, канцеларијски 

намјешта, компјутери итд. 

3. Дугорочни финансијски пласмани. Ту спадају: учешћа у капиталу других 

правних лица, посједовање акција у другим предузећима и дугорочни робни 

кредити. 

Структура биланса стања – Обртна средства 
 

              Актива                                                                                       Пасива                                                     
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Стална средства (СТС) 

 

                                        

 

                                      

 

 

 6.000 

Капитал (К) 

                                                    

 

 

4.500 

Дугорочне обавезе (ДОБ) 

 

                                                   

2.500 

Обртна средства (ОБС) 

 залихе 

 потраживања 

 готовина 

 остала обртна средства 

                                         

 4.000 

Текуће обавезе (ТОБ) 

 

 

 

3.000                                                  

                                                         10.000                                          10.000         

Обртна средства се састоје од краткорочних пословних средстава привредног друштва. 

Она су краткорочна јер се могу брзо конвертовати у готовину. 

Обртна средства се могу подијелити у четири групе: 

1. Залихе. У ову групу спадају: материјал и резервни дијелови, недовршена 

производња (производња у току), готови производи и роба. 

2. Потраживања. Ту  спада новац којег купци дугују привредном друштву. 

3. Готовина. У овој групи налазе се сва новчана средства и еквиваленти готовине. 

4. Остала обртна средства. То су сва остала краткорочна пословна средства, нпр. 

дати аванси добављачима. 

Наведене ставке обртних средстава подложне су сталним промјенама. Залихе материјала 

се претварају у полупроизводе (недовршена производња), а затим у готове производе. 

Након продаје готових производа на тржишту, они се трансформишу у потраживања од 
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купаца. Када се изврши наплата потраживања од купаца, извршена је трансформација 

потраживања у готовину. 

 

Структура биланса стања – Капитал 

 
              Актива                                                                                      Пасива                                                    

Стална средства (СТС) 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

6.000 

Капитал (К) 

 основни капитал 

 резерве 

 нерспоређени добитак 

 губитак до висине 

капитала 

                                              

4.500 

Дугорочне обавезе (ДОБ)                                                    

 

2.500 

Обртна средства (ОБС) 

 

                                         

 

 

 

 

 

4.000 

Текуће обавезе (ТОБ) 

                                                         

 

 

3.000 

                                                    10.000                                               10.000                                                         

Капитал је позиција која се налази у пасиви биланса стања и представља изворе 

власничких средстава. То је,  уствари, сопствени капитал привредног друштва, којег 

сачињавају: 

1. Основни капитал. Основни капитал привредног друштва (компаније, 

акционарског друштва) чини капитал прибављем продајом редовних (обичних) 
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акција из прве емисије. У циљу заштите повјерилаца и акционара, овај капитал 

представља гарантну супстанцу. Резерве. Ове  резерве се још називавају 

''капиталне резерве'' и користи се за покриће вишака обичних акција., а који нису 

резултат пословања. Главне позиције – ставке резерви су: емисиона пренија 

(акцијска премија, ажио), ревалоризационе резерве, законске резерве  и 

статутарне резерве. Но 

2. Нераспоређени добитак. То је ставака која је резултат пословања и састоји се из 

два дијела: нераспоређени добитак ранијих година и нерспоређени добитак 

текуће године. 

3. Губитак до висине капитала. Ово је ставка, као и претходна, резултат пословања 

и састоји се из два дијела: губитак ранијих година и губитак текуће године 
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Структура биланса стања – Дугорочне обавезе 

Овај дио пасиве биланса стања укључује кредите и обвезнице чији је рок враћања дужи 

од једне године. Најчешће, у пракси, прави се разлика на обавезе: 

- средњорочне: 3 – 5 година и 

- дугорочне: између 5 и 20 година 

 

Актива                                                                                        Пасива                                                      

Стална средства (СТС) 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

6.000 

Капитал (К) 

 

                                          

   

 

 

 4.500 

Дугорочне обавезе (ДОБ) 

 дугорочни кредити 

 дугорочне ХоВ                                                    

 

                

 

   2.500 

Обртна средства (ОБС) 

 

                                 

 

 

                           

 

 

 

4.000 

Текуће обавезе (ТОБ) 

                                                         

 

 

3.000 

                                                        10.000                                                           10.000                                                       
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Структура биланса стања – Краткорочне (текуће) обавезе 

Текуће обавезе имају блиске паралелене везе са одјељком ''обртна средства''. Тако нпр. 

''Обавезе према повјериоцима су у противтежи са ''Потраживањима од купаца''. Текуће 

обавезе  су све краткорочне обавезе које се плаћају у оквиру једне године: 

1. Обавезе према повјериоцима. То су новчани износи који се дугују добављачима 

за набављене робе и услуге, у редовном пословању. 

2. Краткорочни кредити. Ова позиција укључује сва дуговања банкама, као остала 

дуговања која захтијевају плаћање камате. 

3. Остале краткорочне обавезе. Ова ставка обухвата обавезе држави за порезе и 

доприносе, зараде запослених,царине таксе,дивиденде и сл. 

 

БИЛАНС СТАЊА 

Актива                                                                                        Пасива                                  

Стална средства (СТС) 

 

 

 

                                         

 

 

 

6.000 

Капитал (К) 

 

 

                                             

4.500 

Дугорочне обавезе (ДОБ) 

 дугорочни кредити 

 дугорочне ХоВ  

                                                                                                      

2.500 

Обртна средства (ОБС) 
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 4.000 

Текуће обавезе (ТОБ) 

 обавезе према повјериоцима  

 краткорочни кредити                                                         

 

3.000 

                                                       10.000                                                            10.000  

 

 

 

6.2.  БИЛАНС УСПЈЕХА 
 

Појам биланса успјеха 

 

Биланс успјеха ( рачун успјеха, рачун добитка и губитка ) је посебан сегмент 

финансијског извјештаја чија је функција да идентификује укупно остварене приходе  и 

укупно настале расходе током одређеног периода. Разлика између ове двије вриједности 

представља финансијски. Позитиван финансијски резултат - Добитак представља 

повећање сопственог капитала привредног друштва, који је резултат активности 

привредног друштва у одређеном периоду По истом основу, негативан финансијски 

резултат - губитак представља смањење сопственог капитала. 

Поред нето резултата ( добитк и губитак ) сопственом капиталу припадају приходи и 

расходи. Полазећи од те чињенице, можемо закључити да биланс успјеха представља 

посебан дио биланса стања, тј Капитала - као позиције у пасиви.  

Циљ свих дијелова  ( компоненти ) финансијског извјештаја, па и биланса успјеха, је 

истинито приказивање информација о пословању привредног друштва. На бази 

финансијског извјештаја, њихови корисници доносе економске одлуке. Од свих 

сегмената финансијског извјештаја, биланс успјеха има највећи значај за екстерне и 

интерне кориснике. 

Екстерни корисници желе да сазнају какав је приносни положај предузећа, односно 

каква је његова зарађивачка способност. На бази тих информација они ( власници и 

кредитори ) процјењују да ли ће њихова евентуална  улагања бити увећана.  

 

Садржај биланса успјеха  

 

Биланс успјеха сачињавају :  
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- приходи, 

- расходи и 

- нето резултат 

Приходи представљају приливе новца у привредно друштво и сачињавају га:  

      1.  пословни приходи : приходи од продаје  учинака привредног   

           друштва ( производи, услуге ) или робе; 

      2.  финансисјски приходи : приход по другим основама, нпр.   

           наплаћена камата; 

      3.  непословни и ванредни приходи: приход по непословним и    

           ванредним  основама. 

Расходи представљају одливе новца из привредног друштва и  сачињавају га:  

1. пословни расходи : расходи по продаје  учинака привредног друштва ( производи, 

услуге или робе); 

2. финансисјски расходи : расход по другим основама, нпр. плаћене камате; 

3. непословни и ванредни расходи: расход по непословним и ванредним основама. 

Облици биланса успјеха 

 

Исто као и биланс стања, биланс успјеха може бити састављен  и приказан у два основна 

облика: 

1. облик листе и 

2. облик рачуна ( конта ) – двострани преглед  

 

1. Биланс успјеха  у облику листе. На слици која слиједи приказан је биланс успјеха  у 

облику листе. 

БИЛАНС УСПЈЕХА  

у периоду од 01.01. до 31.1 20__. Године 

 

 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                                   

Приходи од продаје 

Промјена вриједности биолошке имовине  

Промјена вриједности залиха учинака 
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Остали пословни приходи 

Приходи од придружених предузећа 

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ  

Набавна вриједност продате робе 

Трошкови материјала 

Трошкови бруто зарада и накнада 

Трошкови амортизације 

Губици од обезврјеђења сталне материјалне имовине 

Остали пословни расходи 

Финансијски расходи 

ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА   

Порез на добит 

НЕТО ДОБИТ (ГУБИТАК) ПЕРИОДА   

Дио који припада власницима матичног предузећа 

Дио који припада мањинским власницима 

2. Биланс успјеха у облику конта  - двостраног прегледа изгледа овако:                         

                                БИЛАНС УСПЈЕХА  

                        за период од ...... до ......200_. 

 

Пословни расходи.........................................  1.000 

Финансијски расходи .................................     100 

Непословни и ванр. расходи..................        10 

Добитак .............................................................      460 

Укупно: ..............................................................   1.570 

                              

 

Пословни приходи ..................................   1.500 

Финансијски приходи............................        50 

Непословни и ванр. приходи ............        20 

 

Укупно: ..........................................................   1.570 
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7. НАЈВАЖНИЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОДЛУКЕ 

Пословне финансије, односно финансијско управљање подразумијева доношење 

пословних одлука које непосредно утичу на финансије привредног друштва. У том 

смислу, генерално гледано, све одлуке које се доносе у оквиру пословних финансија 

(финансија привредног друштвуа ) условно би се могле сврстати у три основне групе, то 

су: 

1. Одлуке о инвестирању 

2. Одлуке о фи нансирању 

3. Одлуке о дивиденди.  

7.1.  ОДЛУКА О ИНВЕСТИРАЊУ 

Значај одлуке о инвестирању долази од туда што је инвестирање дугорочно улагање 

средстава, а свакој дугорочности својствено је: 

        1. неизвјесност и 

        2. ризик 

Неизвјесност долази отуда што је немогуће доћи до сазнања сада шта ће се догодитиу 

будућности. Што је период поврата инвестиционог улагања дужи, будућност о којој би 

жељели да сазнамо је даља и тиме непредвидљивија. Да би смо могли да предвидимо 
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будућност требале би нам поуздане информације о: 

1. политичким кретањима у будућности, 

2. монетарним промјенама у будућности, 

3. тржишним промјенама о будућности и 

4. промјенама у техници и технологији у будућности 

Поменута кретања и промјене утолико је теже докучити што је период будућности који 

нас занима дужи. 

Ризик је, у ствари, ризик приноса на инвестирану имовину (зарада), а тиме и ризик 

поврата инвестиране имовине. Када би смо имали поуздане информације о будућности, 

будућност би била извјесна, а ризици предвидиви. Тада би смо инвестирали средства у 

оно што је најмање ризично и на тај начин избјегли ризик. Међутим, често се догађа да 

најмање ризична улагања одбацују ниску зараду, па се инвеститор опредјељује за 

улагања која обећавају високу зараду, иако су та улагања са високим ризиком. То 

инвеститор чини са увјерењем или да у будућности неће бити великих ризика, а ако их 

буде увјерен је да је његова управљачка инвентивност и способност довољна да 

превлада будуће ризике. 

 

7.2.  ОДЛУКА О ФИНАНСИРАЊУ   

Реализација одлуке о финансирању доводи до промјене и финансијског и приносног 

положаја привредног друштва. Због тога ова одлука има атрибут значајна. У процесу 

припреме одлуке о финансирању утврђује се: 

1. износ средстава потребан за финансирање, 

2. рок употребе потребних средстава за финансирање, 

3. промјене у финансијском положају изазване реализацијом одлуке о финансирању, 

4. промјене у приносном положају изазване реализацијом одлуке о финансирању  

5. приједлог начина прибављања средстава за финансирање. 

7.3.  ОДЛУКА О ДИВИДЕНДИ 
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Важност одлуке о дивиденди долази отуда што висина дивиденде утиче на промјену 

финансијског положаја и тржишне цијене акција. Због тога, при одлучивању о 

дивиденди узима се у обзир: 

1. стање финансијске стабилности, 

2. стање обавезне резерве капитала, 

3. износ дивиденде на преферцијалне акције, 

4. премија и екстра премија менаџерима по основу мотивације, 

5. намјера корпорације у погледу сопствених акција и 

6. намјера корпорације у погледу емисије нове серије акција. 

Стање финансијске стабилности. Подсјећамо да је финсијска стабилност: 

1. лоша, ако је коефицијент финансијске стабилности већеи од 1, 

2. прихватљива, ако је коефицијент финансијске стабилности 1 и 

3. добра, ако је коефицијент финансијске стабилности мањи од 1 

Финансијска стбилност је утолико боља што коефицијент финансијске стабилности 

више тежи нули. 

Стање обавезне резерве капитала. Ако је обавезна резерва капитала нижа од законом 

прописане, апсолутни приоритет у расподјели нето добитка има издвајање у обавезну 

резерву капитала. То повећање резервног капитала побољшава финансијски положај. 

Износ дивиденде на преферцијалне акције. Уколико корпорација има 

преференцијалне акције, уговорена дивиденда на те акције у расподјели нето добитка 

има приоритет, она је иза обавезне резерве сљедећи приоритет. Међутим, ако 

корпорација има лош финансијски положај требало би одложити исплату те дивиденде 

на преференцијалне акције да би се и на тај начин позитивно дјеловало на финансијку 

стабилност. 

Премија и екстра премија менаџерима по основу мотивације. Корпорације које имају 

реализован мотивациони механизам менаџмента, одвајање нето добитка за остварену 

премију и екстра премију менаџера по редосљеду је иза дивиденде на преференцијалне 

акције. Међутим, ако корпорација има лошу финансијску стабилност треба одложити 

исплату премија и екстра премије, задржавајући је у оквирима нераспоређеног добитка 

да би се и тиме утицало на поправљање финансијске стабилности. 
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Намјера корпорације у погледу сопствених акција. Ако корпорација намјерава да 

откупи дио сопствених акција, њен је интерес да откупна цијена буде што нижа, из два 

разлога. Нижа откупна цијена захтијева мањи издатак готовине за откуп, а уз то мање 

утиче на погоршање финансијске стабилности. Друго, ако дође до поништења 

сопствених акција, њихова нижа откупна цијена обезбјеђује мању разлику између те 

цијене и номиналне вриједности акције, што значи да ће се при 

поништавањуоткупљених сопствених акција мање употријебити премије или резервног 

капитала за надокнаду те разлике. Будући да на цијену акције битно утиче висина 

исплаћене дивиденде по акцији, корпорација која намјерава откупити дио својих акција 

одредиће нижу дивиденду за обичне акције. 

Намјера корпорације у погледу емисије нове серије акција. Уколико корпорација у 

догледно вријеме намјерава емитовати нову серију обичних акција, у интересу је 

корпорације да продајна цијена акција младица буде што виша, односно да се од те 

продаје оствари што већа емисиона премија, из два разлога. Што је емисиона премија 

виша, нова емисија обичних акција више позитивно дјелује на финансијску стабилност, а 

уз то емисиона премија је бесплатан извор финансирања, на њу се не плаћа дивиденда. 

Да би се што више остварило емисионе премије, уочи емисије акција младица 

корпорација ће тежити да максимира дивиденду на обичне акције. Тиме ће, не само  

повећати цијену акција младица већ ће утицати и на њихову бржу продају. На исти начин 

понашаће се и корпорација која има откупљене сопствене акције, а намјерава их поново 

продати. 
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2. 

ФИНАНСИЈСКА ПОЛИТИКА  

ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВОД 

Полазећи од општег става да је политика наука о вјештини управљања, при чему 

управљање увијек тежи остваривању неког циља, произлази да се политика може 
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схватити као наука о циљевима и начелима као основним изворима сазнања која се 

примјењују да би се остварили циљеви. Сљедствено томе, произлази да политика увијек 

мора да има дефинисан циљ, а затим мора да изабере она начела као основне изворе 

сазнања по којима ће се радити да би се остварио циљ. Дакле, мора да постоји избор 

начела, али тај избор мора да буде такав да се изаберу она начела по којима се најлакше, 

најбрже и најдосљедније остварује циљ. Да би се овај избор правилно извршио, мора да 

постоји одређена корелациона веза између циља, са једне стране и одговарајућег начела, 

са друге стране. Због тога, за конкретан циљ мора се изабрати само оно начело које има 

најчвршћу корелациону везу са циљем. 

Финансијска политика као политика финансијске функције привредног друштва има 

свој циљ и начела. У том контексту, финансијска политика има за циљ постизање и 

одржавање финансијске снаге привредног друштва помоћу утврђених начела којих се 

придржава у извршавању својих задатака. У квантитативном смислу, под финансијском 

снагом привредног друштва подразумијева се обим средстава, док у квалитативном 

смислу, финансијска снага обухвата:  

1. трајну способност плаћања,  

2. трајну способност финансирања,  

3. очување имовине и  

4. повећање имовине. 

Трајна способност плаћања – подразумијева да је привредно друштво у сваком тренутку 

способно да плати све доспјеле обавезе. Са своје стране, ово претпоставља да су новчана 

средства увијек једнака или већа од доспелих обавеза. 

Трајна способност финансирања – подразумијева да привредно друштво може да 

финансира дугорочна улагања из сопствених и позајмљених извора, као и да финансира 

краткорочна улагања из позајмљених извора, при чему се не угрожава ликвидност, 

рентабилност и аутономија привредног друштва. 

Очување имовине – подразумијева у условима стабилне новчане јединице пословање без 

пословног губитка, а у условима инфлације подразумијева очување несмањене 

вриједности сопствених средстава. 

Повећање имовине – подразумијева остваривање акумулације, што са своје стране 

омогућава способност финансирања из сопствених извора. 

На основу претходно изложеног, види се да циљеви финансијске политике произлазе из 

циљева глобалне политике. привредног друштва При томе, финансијска политика де 

фацто представља полазну дјелатност финансијског управљања у привредном друштву С 
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друге стране, она је такође и функцијска политика у смислу усмјеравања дејствовања 

финансијске функције и  финансијских односа у привредном друштву. При томе, 

централна питања финансијске политике јесу основне одлуке о пословању привредног 

друштва, посматрано са финансијског аспекта. Због тога, финансијска политика 

привредног друштва у систему финансијског управљања чини његову исходишну 

дјелатност. То уједно значи да финансијска политика није рутинска дјелатност и да се 

она не може   конципирати и реализовати коришћењем само практичних знања и 

искустава. По логици ствари, то нужно подразумијева да се у савременим тржишним 

условима пословања мора примјењивати конзистентан и објективан научно-стручни 

третман свих проблемских аспеката финансијске политике привредног друштва. 

1. НАЧЕЛА ФИНАНСИЈСКЕ ПОЛИТИКЕ 

Начела или принципи финансијске политике представљају кључну основу у вези са 

сазнањима која детерминишу начине рада у циљу остваривања циљева финансијске 

политике привредног друштва, односно његове финансијске снаге. Заједничка 

карактеристика свих начела финансијске политике јесте да се она налазе у међусобној 

спрези јер су интерактивно повезана, уз респектовање чињенице да она међусобно 

конкуришу. Стога, приоритетни задатак финансијске политике састоји се у нужној 

потреби њиховог оптималног усаглашавања. Основна начела финансијске политике 

могу се класификовати на сљедећи начин: 

      1. Начело финансијске стабилности61 

      2. Начело ликвидности 

      3. Начело рентабилности 

      4. Начело финансијске еластичности 

      5. Начело финансијске независности 

      6. Начело финансијске снаге. 

1. Начело финансијске стабилности – полази од односа између дугорочно везаних 

средстава и сопственог капитала увећаног за дугорочно позајмљени капитал. Овај однос 

треба да износи максимално 1, или да је мањи од 1. Ако њихов међусобни однос износи 1, 

онда су дугорочно везана средства покривена сопственим и позајмљеним капиталом. 

Другим ријечима, у таквој ситуацији присутна је дугорочна финансијска равнотежа. 

Међутим, ако је њихов међусобни однос мањи од 1, онда су дугорочно везана средства 

мања од сопственог и позајмљеног капитала. У таквој ситуацији дугорочна финансијска 

равнотежа помјера се према изворима средстава. На тај начин, ствара се сигурност за 

одржавање ликвидности привредног друштва у области дугорочног финансирања и 

обрнуто. Сигурност за одржавање ликвидности је присутна зато што се вишак 

дугорочних извора (сопствених и туђих) над дугорочним средствима употребљава за 

финансирање краткорочно везаних средстава. 
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2. Начело ликвидности – представља принцип финансијске политике који се дефинише 

као способност привредног друштва да у сваком тренутку може да измири доспјеле 

обавезе. Поред оваквог дефинисања принципа ликвидности у стручној литератури се 

може срести и израз ликвидност средстава. У вези с тим, ликвидна средства су новац, док 

се остали облици средстава категоризују у различите групе према брзини њиховог 

претварања у новац. Према томе, могућност плаћања доспјелих обавеза у моменту 

њиховог доспијећа зависи од брзине претварања имобилисаних средстава у новац као и 

од брзине доспијећа обавеза за плаћања.  

У вези с тим, брзина претварања имобилисаних средстава у новац зависи од рока у коме 

су средства имобилисана и употребљена, као и од ризика њиховог претварања у новац, 

док брзина доспијећа обавеза зависи од рока расположивости појединих извора. При 

томе, одржавање константне ликвидности своди се на то да структура имобилизације 

средстава одговара расположивости извора средстава и то по обиму и року, а да се 

истовремено ризик претварања имобилисаних средстава у новац сведе на нулу. 

Међутим, ризик се не може никада у потпуности елиминисати што условљава потребу 

изналажења могућности да се ликвидност одржи и у моменту настанка самог ризика. 

Наравно, таквих могућности има више у зависности од различитих фактора. Такође, 

треба имати у виду чињеницу да између начела ликвидности и начела финансијске 

стабилности постоји међусобна условљеност. Наиме, ако је коефицијент финансијске 

стабилности привредног друштва једнак јединици, онда је и ликвидност привредног 

друштва једнака јединици, односно постоји однос 1:1. Наравно, ово важи само под 

претпоставком да је ликвидност увећана за краткорочно везана средства и краткорочне 

обавезе.  

Међутим, примјери из праксе показују да у таквим околностима одржавање ликвидности 

не зависи искључиво од финансијске стабилности привредног друштва, већ и од 

усклађености рокова везивања краткорочно везаних средстава и рокова 

расположивости краткорочних обавеза. Аналогно томе, ако су рокови везивања 

краткорочно везаних средстава једнаки роковима расположивости краткорочних 

обавеза, онда ће се појавити и тзв. ликвидна резерва која потиче из сопственог и туђег 

капитала. Ликвидна резерва представља разлику између сопственог капитала увећаног 

за дугорочно позајмљени капитал и дугорочно везана средства. Резервна ликвидна 

средства увијек смањују ризик неликвидности без обзира откуда она долазе.  

Мада се са једне стране, преко ликвидне резерве стварају услови за сигурност у 

одржавању ликвидности, ипак је чињеница да се са друге стране, преко ње истовремено 

умањује рентабилност привредног друштва, с обзиром на то да резервна ликвидна 

средства нису укључена у процес репродукције и тако не доприносе остварењу 

финансијских резултата пословања привредног друштва. Због тога, може се рећи да 

овдје влада сукоб интереса између начела ликвидности, сигурности и рентабилности 

привредног друштва. 



Финансијски менаџмент у систему здавствене заштите 

 

Висока медицинска школа Приједор Страница 47 

 

3. Начело рентабилности – у основи значи увећање или прираст ангажованих средстава 

привредног друштва. С обзиром на то да се ради о увећању средстава, обично се 

подразумијева остваривање основних претпоставки за просту и проширену 

репродукцију привредног друштва. Стога, без рентабилности нема ни просте ни 

проширене репродукције привредног друштва, што самим тим директно условљава 

огроман значај рентабилности са аспекта развоја привредног друштва. Рентабилност у 

суштини представља тежњу привредног друштва да оствари што повољнији резултат 

пословања – добит, у односу на ангажована средства. Наиме, што је однос добити према 

ангажованим средствима већи, то је и рентабилност већа и обрнуто. 

4. Начело финансијске еластичности – полази од претпоставке да привредно друштво 

у  финансијском пословању мора прибавити допунске изворе финансирања (туђи 

извори), при чему ће морати пријевремено отплаћивати позајмљени капитал у условима 

када он не буде више потребан у процесу финансирања или ако је постао сувише скуп за 

привредно друштво. Начело еластичност привредног друштва огледа се управо на 

релацији способности прибављања јефтиних извора финансирања (туђих), у право 

вријеме и у потребном обиму, као и повраћају тих средстава кредиторима без 

краткорочних, односно дугорочних посљедица на ликвидност привредног друштва и 

његово континуирано пословање.  

5. Начело финансијске независности – полази од захтјева да привредно друштво треба 

да буде у што већој мјери независно од повјерилаца привредног друштва. Начело 

независности у директној је спрези са начелом финансијске стабилности, 

рентабилности, ликвидости и еластичности вођења финансијске политике привредног 

друштва. Стога, њихова већа међузависност има као резултат већу независност 

менаџмента привредног друштва и обрнуто. Аналогно томе, у таквим условима 

повјериоци привредног друштва се опредељују да се не мијешају у пословну и 

финансијску политику привредног друштва као дужника. Разлог оваквог понашања 

повјерилаца лежи у чињеници да је ризик наплате њихових потраживања сведен на 

минимум. Такође, независност привредног друштва зависи и од начина добијања 

кредита и инструмената његовог обезбеђења. Ако се допунски извори финансирања 

прибављају уз хипотеку, онда привредно друштво нема слободу диспонирања заложене 

имовине у обрнуто. 

6. Начело финансијске снаге – подразумијева одређени скуп више начела која се могу 

груписати и то на сљедећи начин:  

(1) начело рационалног финансирања,  

(2) начело ликвидности,  

(3) начело сигурности,  
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(4) начело рентабилности,  

(5) начело финансијалности и  

(6) начело акумулације и мобилизације финансијских средстава. 

Начело рационалног финансирања – полази од најповољније комбинације извора 

финансирања (сопствених и туђих) и убрзане циркулације финансијских средстава. Ово 

начело има директног утицаја на начело ликвидности, сигурности и рентабилности 

финансирања. 

Начело ликвидности – полази од настојања да се унутар привредног субјекта обезбједе 

оптимална потребна новчана средства за измирење доспјелих обавеза. Респектујући ово 

начело обезбеђује се правилно усклађивање финансијских односа и рационално 

пословање привредног друштва. Ово начело има директног утицаја на начело 

сигурности и рентабилности. 

Начело сигурности – полази од нужне потребе обезбјеђења несметаног финансијског 

пословања привредног друштва у одређеном временском интервалу. Начело сигурности 

се заснива на издвојеним финансијским средствима у облику финансијских резерви и 

смањеном ризику финансијских улагања. Ово начело има директног утицаја на начело 

рентабилности. 

Начело рентабилности – полази од потребе успјешног пословања привредног друштва и 

оптималне комбинације финансијског улагања са израженом сигурношћу уложених 

средстава и оствареним позитивним финансијским ефектима. Ово начело има директног 

утицаја на начело финансијалности, акумулирања и мобилизације финансијских 

средстава. 

Начело финансијалности – полази од оствареног позитивног финансијског резултата 

који се базира на смањеним финансијским трошковима и коришћењу најповољније 

комбинације финансијских извора. Начело финансијалности се често идентификује као 

спој начела рентабилности и начела рационалног финансирања. Ово начело има 

директног утицаја на начело рационалног финансирања и начело акумулације и 

мобилизације финансијских средстава. 

Начело акумулације и мобилизације финансијских средстава – полази од потребе 

повећања сопствених над туђим изворима средстава путем повећане стопе акумулације, 

већег коефицијента обрта средстава, већег удруживања (улагања) средстава и већег 

обима заједничких домаћих и иностраних улагања. Начело акумулације и мобилизације 

средстава је изведено начело из начела рационалног финансирања, начела 

рентабилности и начела  финансијалности. Ово начело има директног утицаја на начело 

рационалног финансирања. привредног друштва 
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На крају, треба посебно нагласити да су сва претходно наведена начела међусобно 

повезана и да у својој интерактивној повезаности чине начело финансијске снаге 

привредног друштва. При томе, овдје треба имати у виду да се финансијска снага 

привредног друштва може посматрати у двоструком смислу: квантитативно и 

квалитативно. У квантитативном смислу под финансијском снагом  привредног друштва 

подразумијева се обим средстава, док у квалитативном смислу финансијска снага 

привредног друштва обухвата сљедеће: 

(1) трајну способност плаћања,  

(2) трајну способност финансирања,  

(3) очување имовине и  

(4) повећање имовине. 

2.  ФИНАНСИЈСКА ПОЛИТИКА И ФИНАНСИЈСКА СТРАТЕГИЈА 

Финансијска политика је полазна дјелатност финансијског управљања у привредном 

друштву. Уједно то је и функцијска политика за усмјеравање дејствовања финансијске 

функције и  финансијских односа у привредном друштву који из тога произлазе. При 

томе, основна замисао јесте да се финансијска политика заснива на општој и 

финансијској филозофији привредног друштва која омогућава изналажење и 

утврђивање његових основних  финансијских циљева. При томе, усмјеравање ка 

циљевима постиже се конкретнијим утврђивањем циљева, затим сврсисходним 

распоредом (алокацијом) ресурса, као и одређивањем пута за њихово постизање.  

Све ово назива се стратегијом. У вези с тим, могло би се рећи да стратегија привредног 

друштва обухвата начине којима привредно друштво реагује на своју околину, употребу 

основних ресурса привредног друштва и начине којима усмјерава своје напоре да би 

остварило своје циљеве. Сходно томе, за постизање циљева привредног друштва 

стратегија се првенствено ослања на трајнија правила понашања. Ако је у питању 

финансијска стратегија, онда је несумњиво да ће се она заснивати, прије свега, на 

основним финансијским начелима (сигурност, ликвидност, рационалност, рентабилност, 

економичност, еластичност, финансијска снага итд).  
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1.  ПОЈАМ  И  ЦИЉЕВИ  ФИНАНСИРАЊА  ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 

Финансирање привредног друштва је континуиран процес прибављања, употребе и 

расподјеле новчаних средстава, у функцији остваривања циљева привредног друштва.  

Основни циљеви финансирања привредног друштва су: 

(1) усклађеност величине и структуре средстава  и извора финансирања,         

(2) трајност финансијског пословања, кроз обезбјеђење рационалног финансирања, 

оптималне солвентности и снижавања финансијских ризика, 

(3) планирани финансијски резултат и 

(4) повећање финансијске снаге привредног друштва 

2.  ОБЛИЦИ  ФИНАНСИРАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 

У фази прибављања новчаних средстава, прије доношења дефинитивне одлуке о облику 

финансирања, потребно је: 

(1) извршити идентификацију потребних средстава, 

(2) одредити изворе финансирања: 

-  унутрашње финансирање, 

 -  вањско финансирање, 

      (3)   извршити оцјену и сачинити предрачун трошкова финансирања. 

Одређивање величине потребних средстава врши се на бази анализе прихода 

дјелатности и везаности новца у појединим облицима средстава. С друге стране, на бази 

предвиђања, одређују се додатна средства за одређене периоде пословања. 

2.1. УНУТРАШЊЕ ФИНАНСИРАЊЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА                                              

То је финансирање из интерних извора: 

1. позитиван новчани ток, 



Финансијски менаџмент у систему здавствене заштите 

 

Висока медицинска школа Приједор Страница 52 

 

2. добитак , 

3. обрачуната и неуплаћена амортизације, 

4. капиталне резерве,  

5. продаја основних средстава, 

6. смањење залиха на складишту готових производа, 

7. редуцирање потраживања и 

8. повећање обавеза. 

Унутрашње финансирање привредног друштва или самофинансирање је основни облик 

финансирања привредног друштва. 

1. Позитиван новчани ток. Информације које пружа план новчаних средстава су од 

посебног значаја за финансијске менаџере. Стављањем у однос планираног прилива и 

одлива  новца  добијамо  нето новчани ток.  Уз уважавање почетног стања новца датог 

периода, овисно од односа прилива и одлива новца – нето новчани ток ће бити 

позитиван или негативан. 

Позитиван новчани ток настаје када привредно друштво располаже готовином. 

Готовина стално циркулише у процесу репродукције и доноси нове вриједности 

привредном друштву. Ако се овај ток заустави, настају озбиљне посљедице за привредно 

друштво. Тада привредно друштво постаје платежно неспособно и ''пријети'' му 

отварање стечајног поступка или ликвидација. Главни прилив  готовине у привредно 

друштво долази од потраживања од купаца. 

Главни одлив готовине врши се по основу: 

(1) плаћања обавеза тј. плаћање добављачима и 

(2) плаћање зарада (плата). 

2. Добитак. До повећања готовине у оптицају доводе: добитак  и амортизација. Добитак 

утиче на повећање готовине у оптицају, јер се готови производи продају по цијени која 

прелази цијену коштања. Нпр., ако производ има цијену коштања 10,00 КМ, а продајну 

цијену 12,00 КМ, тада добитак од 2,00 КМ брзо улази у привредно друштво у облику 

готовине.   

3. Амортизација. Амортизација као извор средстава има одређене посебности. За већину 

привредних друштава амортизација  је само трошковна ставка у билансу успјеха, који 
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нема додира са одливом готовине. Једноставно, одлив готовине се десио када су се 

набављала основна средства. Из наведеног произилази да са сваким завршеним 

циклусом, износ готовине у оптицају се  повећава по основу оствареног добитка и 

обрачунате амортизације. 

4. Резервисања. Овдје је ријеч о износима које привредно друштво задржава од добитка 

из редовног пословања. Она се још називају : опште резерве и задржана зарада. Она 

повећавају вриједност биланса стања током времена и за привредно друштво је  начин 

повећавања пословних извора. Иако стоје на располагању, она се често не користе у 

подјели дивиденде акционарима. Она, обично, временом постану дио сталног капитала 

привредног друштва. 

5. Капиталне резерве. Назив ''капиталне резерве'' су новчана средства власника акција. 

Она нису настала као резултат пословања, а њихов извор су: 

(1) ревалоризација основних средстава и 

(2) премије на емисију акција, по цијени већој од номиналне   вриједности. 

Ова средства не могу бити исплаћена власницима акција у виду дивиденде. Иначе, у 

већини земаља, постоје законске резерве гдје је зеконска обавеза привредног друштва да 

одвоји одговарајући износ добитка за посебне намјене. Слично њима, постоје тзв. 

статутарне резерве, тј. издвајања одређеног износа добитка  који је одређен статутом 

привредног друштва. Законске и статутарне резерве се третирају као капиталне резерве. 

6.  Смањење залиха. Смањење залиха готових производа и робе врши се продајом. На тај 

начин обезбјеђују се додатна средства за унутрашње финансирање привредног друштва. 

Наиме, имобилисана средства у залихама готових производа и роба негативно утичу на 

ликвидност привредног друштва. 

7. Редуцирање потраживања. Овдје је задатак финансијског менаџмента да врши 

ефикасну наплату потраживања од купаца. Смањењем тих потраживања повећавају се 

интерни извори финансирања, а самим тим се смањују новчана средства имобилисана 

код купаца. 

8. Повећање обавеза. Овдје је ријеч о повећању обавеза привредног друштва према 

добављачима. Обавезе се повећавају набавком роба и услуга. На тај начин повећавају се 

интерни извори финансирања. 

Када је ријеч о властитом финансирању привредног друштва или самофинансирању, 

важно је нагласитит да постоје и тзв. ''скривени облици самофинансирања''.  Ријеч је, 

заправо,  о латентним или скривеним облицима финансирања, односно облицима 

самофинансирања који се не виде у билансу стања.  Уствари, латентне резерве настају: 

(1) подцјењивањем активе биланса стања и 
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(2) прецјењивањем пасиве биланса стања. 

2.2.  ВАЊСКО ФИНАНСИРАЊЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА                                                         

Вањско финансирање привредног друштва је финансирање из екстерних  извора: 

(1) властити капитал – власници, 

(2) кредит, 

(3) властити и туђи капитал – мјешавина 

(4) субвенције и 

(5) посебни облици – сурогати : лизинг, факторинг и фортфетинг. 

1. ЕМИТОВАЊЕ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ РАДИ ПРИБАВЉАЊА КАПИТАЛА                 

За све облике хартија од вриједности дата су основна рјешења у општем дијелу Закона  о 

хартијама од вриједности. Сваки издавалац (емитент) хартија од вриједности, може се 

опредјелити за издавање (емисију) једног од облика хартија од вриједности, које се 

дијеле на: 

1. дугорочне:   

o акције и 

o обвезнице 

2. краткорочне: 

o благајнички записи, 

o цертификат, 

o комерцијални запис. 

Циљ емисије дугорочних хартија од вриједности је прибављање капитала за 

финансирање пословања  привредног друштва. Продаја акција ради прибављања новца 

зове се финансирање акционарским капиталом или докапитализација. Емисијом  и 

продајом акција увећава се круг власника привредног друштва и помјера финансијска 

структура капитала у корист сопственог капитала.  
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Продаја обвезница ради прибављања новца зове се финансирање дугом. Емисијом 

обвезница шири се круг кредитора и помјера структура капитала у корист туђег 

капитала. 

Опредјељење - акције или обвезнице, условљено је низом фактора, а најважнији су: 

1. структура капитала: однос сопственог и туђег капитала, 

2. висина  ризика остварења финансијског резултата, 

3. третмана камате и дивиденде у пореском билансу, 

4. спремност акционара да прихвате потребе привредног друштва за акумулирањем 

дијела нето добити у сопствени капитал и 

5. степен развијености тржишта капитала. 

1.1. ОСНОВНА ОБИЉЕЖЈА ОБИЉЕЖЈА – АКЦИЈЕ И ОБВЕЗНИЦЕ 

У поступку трансформације државне у приватну својину, привредна друштва су 

огранизована у форми акционарских друштава. Акционарско друштво спада у друштво 

капитала, чији је  основни капитал подијељен на акције одређене номиналне 

вриједности. Досадашња пракса је подразумијевала да се акција дефинише као 

власничка хартија од вриједности, или писмена исправа о учешћу у власништву над 

трајно уложеним средствима у акционарски (основни) капитал привредног друштва.  

Међутим, развој информационих технологија довео је до тога да се овакав приступ 

сматра застарјелим. Наиме, акције се емитују у нематеријалном облику, у виду 

електронског записа. Ипак, док се у пракси не укоријени неки други назив за хартију од 

вриједности, остајемо при уобичајеном изразу – хартије од вриједности. 

У вези са пословима везаним за емисију, трговање и конверзију хартија од вриједности 

често се помиње израз портфолио или портфељ хартија од вриједности. У пословним 

финансијама назив портфолио или портфељ значи комбинацију различитих 

финансијских инструмената у које је инвеститор уложио своја финансијска средства. Да 

би се избјегао ризик улагања, потребно је улагати у различите финансијске инструменте. 

Такво улагање, улагање у различите финансијске инструменте назива се 

диверзификација улагачког портфеља. Диверзификација портфеља може се објаснити 

пословицом која се често цитира у финансијској литератури: '' Не остављајте сва јаја у 

исту кошару ''. Наиме, ако  нисмо  диверзифковали  портфељ, односно ако је он  

састављен  од  једног  или   неколико   вриједносних   папира   сличних обиљежја, пад 

њихове вриједности знатно ће утицати на губитак вриједности портфеља. 
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Ријеч акција употребљава се у више различитих значења. Каткада се акцијама назива 

улог, дио основне главнице, којом поједини члан учествује у акционарском друштву, па 

се уплатом оваквих дијелова ствара основна главница. Исто тако, понекад се акцијом 

назива скуп овлаштења, односно права која су посљедица  улога. Чланска права 

акционара су, поред осталог, да имају удио у добити  у виду дивиденде. Свака акција има 

своју номиналну и течајну – курсну вриједност. Номинална вриједност акције је она која 

је написана на акцији, а курсна је она по којој се акција купује и продаје. У том смислу, 

курсна вриједност акције може бити испод, изнад или једнака номиналној вриједности 

акција, односно дионица. Акције се емитују у одређеном броју, гдје свака акција има исту 

номиналну – емисиону  вриједност. Обично се прва продаја врши по номиналној – 

емисионој вриједности чиме се повећава готовина у активи биланса стања, с једне 

стране, и акцијски капитал у пасиви биланса стања, с друге стране.  

Власници обичних акција стичу статус сувласника привредног друштва (акционарског 

друштва) у висини номиналне вриједности акција, чиме стичу право управљања. 

Управљање је по принципу једна акција – један глас.  Расподјела нето добити је врло 

битна категорија односа, гдје сразмјерно номиналној (емисионој) вриједности акција 

учествују сви акционари. То значи, да обични акционари у потпуности сносе ризик 

остварења финансијског резултата привредног друштва (акционарског друштва). 

Обвезнице су исправе које садрже признање неке обавезе и служе повјериоцу као доказ 

да је дужник преузео обавезу. Поред таквих исправа, које служе само као доказно 

средство, обвезницама се називају и оне исправе код којих је одређена обавеза тијесно 

повезана са одређеном хартијом, да без исправе не настаје и да се одговарајуће 

потраживање не може без исправе остварити. То су, поред осталог, обвезнице које 

расписује акционарско друштво које појединци (правна или физичка лица) добијају на 

основу извршене уплате.  

Емисијом обвезница омогућава  се акционарском друштву да лакше прикупи, путем 

продаје обвезница, потребан дугорочни капитал. У том смислу, неопходно је сачинити 

свеобухватну финансијску анализу акционарксог друштва. То је потребно да се 

финансијском анализом одреди квантитативно укупно потребни дугорочни капитал, 

који треба обезбједити емисијом и продајом обвезница, као и рок поврата дуга. 

Акционарско друштво, уз сагласност власника обичних акција, доноси одлуку о емисији 

обвезница, одређујући при томе: 

1. номиналну каматну стопу, 

2. рокове обрачуна и плаћања камате, 

3. рокове отплате главнице, 
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4. обезбјеђење дуга залагањем (хипотеком) имовине. 

Када се одређује номинална каматна стопа, мора се водити рачуна о висини каматне 

стопе на тржишту капитала, с циљем да она буде привлачна за потенцијалне купце 

обвезница. Рокови плаћања могу бити: полугодишњи и годишњи, док рокови отплате 

главнице могу бити сукцесивни са или без грејс периода. То значи, да се отплата врши у 

виду ануитета или одједном на крају доспијећа. Што се тиче залога (хипотеке) за 

обезбјеђење дуга, може бити фиксна имовина (зграде и друго), или хартије од 

вриједности (нпр. акције за уложени капитал у друго акционарско друштво). Када ће се 

вратити главница дуга директно зависи од могућности супституције позајмљеног 

капитала путем продатих обвезница са акумулираним добицима из нето добити. Управо 

зато, акцијски капитал остварен емисијом акција, је трајни капитал који не доспијева на 

плаћање.   

С друге стране, позајмљени капитал на основу емитовања обвезница је дугорочно 

позајмљен капитал, који се мора отплаћивати у роковима доспијећа. То значи, ради 

одржавања дугорочне финансијске равнотеже, нужна је супституција отплаћене 

главнице обвезница из акумулираног нето добитка. Битан је моменат супституције, 

зависно од тога гдје су уложена средства продајом обвезница. Ако су средства уложена у 

основна средства, која се амортизују у року доспјећа обвезница, супституција  се  врши  у  

висини  разлике   између   доспјеле   главнице  и амортизације. При доспјећу задње рате 

главнице, супституција се врши у висини   разлике  између  укупног  дуга  по  

обвезницама  и  већ  извршене супституције у току отплате. Управо зато, намеће се 

питање, да ли капитал треба прибављати емисијом акција или обвезница у садашњим 

условима привређивања.  

Основ за опредјељење лежи у фактору пословног ризика, а тиме и остварење 

финансијског резултата. Ако акционарско друштво има високе расходе фиксног 

карактера (нпр. амортизација), не може смањити пословни ризик, али  може смањити 

укупан ризик, ако се више финансира из сопственог капитала, а мање из дугорочно 

позајмљеног капитала на који се обрачунавају камате. Посебну пажњу заслужује цијена 

извора финансирања. У том смислу, принос на основу дивиденде у принципу је виши од 

каматне стопе, јер је ризик остварења приноса већи, а остварује се почетком текуће за 

претходну годину, док је каматна стопа фиксна и не зависи од финансијског резултата. 

На основу горе наведеног, акција и обвезница се разликују у сљедећем: 

1. Власник акције је дјелимични власник предузећа (акционарског   друштва) које је 

акцију продало,  

2. Власник обвезнице је повјерилац предузећа (акционарског  друштва) које  је 

обвезницу издало и 
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3. Власник акције има право на добит предузећа (акционарског      друштва) које је 

акцију продало. Власник обвезнице има право на камату од предузећа 

(акционарксог друштва) које је обвезницу   издало. 

Једном рјечју, акција - за разлику од обвезнице – власнику доноси већи ризик, али 

потенцијално већу корист. 

2.  КРЕДИТНО ФИНАНСИРАЊЕ 

Финансирање привредног друштва путем кредита је облик вањског финансирања 

привредног друштва. Развојем тржишта капитала, кредите најчешће одобравају 

пословне банке и друге финансијске институције – фондовског карактера.  

Кредитни послови представљају активну дјелатност банке, гдје се она јавља као давалац 

кредита, тј. повјерилац. У пракси се сусрећу разни облици банкарских кредита: 

Есконтни кредит је активан банкарски посао и веома је значајан. Банка купује мјенице и 

друге врједносне папире у портфељу појединих привредног друштва. Од мјеничног 

износа одбија камату и провизију, рачунајући од дана откупа мјенице до дана њеног 

доспијећа. 

Реесконтни кредит је кредит чије је обнављање унапријед уговорено, дјелимично или  

потпуно, са  истим  роком и под истим условима. Значајан вид краткорочног 

кредитирања за обртне потребе, такође, код нас је  недовољно заступљен. 

Инвестициони кредит је, по правилу, дугорочан (средњорочан). Кредитна средства 

намијењена су финансирању улагања у основне фондове, али и у тзв. обртна средства. 

Додјелљује се путем уговора између банке и инвеститора. 

2.3.  СПЕЦИФИЧНИ ОБЛИЦИ  ФИНАНСИРАЊА  

Лизинг је облик финансирања набавке основних средстава. То је трансакција на основу 

које се једно привредно друштво, умјесто да купи опрему или друге инвестиционе 

вриједности за готовину којом располаже, узима основна средства у дугорочни закуп.  

Давалац лизинга је правно лице које кориснику лизинга даје овлаштење да предмет 

лизинга користи на уговорено вријеме уз одговарајућу накнаду утврђену по уговору. За 

то вријеме, давалац лизинга задржава право својине над предметом лизинга. 

Финансијско тржиште у Републици Српској још увијек није достигло довољан степен 

развоја који би омогућио увођење изведених финансијских инструмената : форварди 

(форwвардс) и фјучерси (футурес).  
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3. ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА 

Под правилима финансирања се подразумијевају и означавају критеријуми за избор 

средстава финансирања, односно норме за прибављање капитала. Основна сврха 

правила финансирања јесте да послуже привредним друштвима као смјернице за 

доношење одлука о финансирању. Правила финансирања пословних средстава 

привредног друштва настала су као резултат покушаја финансијске теорије и праксе да 

идентификују и поставе универзалне норме или стандарде који би важили за све 

привредне субјекте и све услове привређивања. Руковођене том идејом, теорија и пракса 

су пронашле већи број правила која се тичу компоновања структуре  финансирања и 

средстава привредних субјеката, а која данас имају карактер класичних или 

традиционалних правила финансирања. Правила финансирања у квантитативном 

смислу одређују сљедеће:  

1. Структуру извора средстава према поријеклу и рока расположивости, што 

чини тзв. вертикална правила финансирања; 71 

2. Релације појединих дијелова средстава посматраних по року имобилизације и 

појединих дијелова извора посматраних по року расположивости, што чини 

тзв. хоризонтална правила финансирања. 

Вертикална правила финансирања полазе од претпоставке да се кроз структуру извора 

обезбједи сигурност дужника и повјериоца, рентабилност уложених средстава и 

аутономија дужника.  

Хоризонтална правила финансирања полазе од претпоставке да се кроз релације 

појединих дијелова средстава и појединих дијелова извора средстава обезбеђује 

ликвидност.  

Овако постављена правила финансирања имају вишеструку улогу: Прво, сваки 

привредни субјект унапријед зна како треба да обликује структуру извора и како да 

постави релације између појединих дијелова средстава и извора, што му са аспекта 

финансирања обећава сигурност, независност, рентабилност и ликвидност.  

Друго, у финансијској анализи правила финансирања имају улогу нормале, што значи да 

се стварно стање упоређује са нормалом и тако утврђује одступање од нормале. Сходно 

томе, слиједе и закључци финансијске анализе о финансијској ситуацији привредног 

субјекта.  

Треће, при оцјени кредитне способности будућег дужника од стране будућег повјериоца, 

правила финансирања имају улогу критеријума чије задовољење условљава да се будући 

дужник квалификује као кредитно способан У стручној литератури постоје различите 
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дефиниције у квантитативном смислу појединих правила финансирања, а поред тога 

нема ни јединственог мишљења о њиховој ваљаности. Наиме, различити аутори придају 

велики значај правилима финансирања, али исто тако и не мали број аутора оспорава 

њихов значај. У вези с тим, треба рећи да је одавно сазрело схватање о ограниченој 

апликативној примјени правила финансирања, прије свега, због њихове нормативности 

и нееластичности. 

3.1. ВЕРТИКАЛНА ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА 

Вертикална правила финансирања полазе од претпоставке да је кроз структуру извора 

средстава потребно обезбједити сигурност дужника и повјериоца, рентабилност 

уложених средстава и аутономију тј. независност привредног друштва као дужника. 

Вертикална правила финансирања односе се на пасиву биланса стања и појављују се у 

виду сљедећих захтјева, односно појединачних правила: 

1. Правило за однос сопственог према позајмљеном капиталу 

2. Правило за однос резерви према номиналном капиталу 

3. Правило за однос дугорочног према краткорочном капиталу. 

1. Правило за однос сопственог према позајмљеном капиталу – јавља се у форми 

чврсто постављених релација, минималних захтјева или доњих граница за финансирање 

пословања привредног друштва сопственим капиталом. У случајевима када се анализира 

финансијски положај привредног друштва и процјењује његова кредитна способност, 

најчешће се једнакост сопственог капитала са позајмљеним капиталом узима као доња 

граница (1:1), мада се појављују и ригорознији захтеви у смислу двоструко већег износа 

сопственог капитала у односу на позајмљени капитал (2:1). Наравно, поред ових, има и 

других алтернатива. Аналогно томе, можемо рећи да нема једног опште прихваћеног 

правила за однос сопственог према позајмљеном капиталу. 

Приликом оцјењивања ваљаности овог правила финансирања обично се истиче 

неколико битних момената. Прво, ово правило одраз је утицаја традиционалног 

схватања у финансијској теорији и политици по коме сопствени капитал гарантује 

ликвидност привредног друштва и обезбјеђује сигурност повјериоца. Друго, сигурност 

повјериочевог потраживања (капитала)сразмјерно је већа са порастом учешћа 

сопственог капитала привредног друштва. Треће, савремена привредна пракса истиче да 

основна средства треба да буду финансирана сопствен им капиталом, а да позајмљени 

капитал не премашује износ обртних средстава. 

2. Правило за однос резерви према номиналном капиталу – представља однос тежње 

за задовољавањем начела сигурности за номиналним капиталом привредног друштва. 

Стога, ово правило захтијева да привредно друштво образује одговарајуће резерве за 

обезбјеђење номиналног капитала. У финансијској теорији преовладава схватање да 

резерве треба да износе 50% од сопственог капитала привредног друштва, односно 25% 
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од укупног капитала привредног друштва, респектујући правило о једнакости 

сопственог и позајмљеног капитала. привредног друштва Међутим, без обзира што је 

привредно друштво начелно сигурније ако су његове резерве веће, ипак је чињеница да 

правило за однос резерви према номиналном капиталу није до сада значајније подржано 

у пракси. Основни разлог што је оно прихваћено само као начелна препорука, јесте 

чињеница да је за формирање резерви потребно одређено вријеме. Сходно томе, 

стриктну примјену овог правила не би могла испунити привредна друштва која су 

новоформирана, јер нису стигла да обезбједе резерву. 

3. Правило за однос дугорочног према краткорочном капиталу – није постављено у 

облику чврстих релација или норми, с обзиром на то да је ово правило веома различито 

за поједина привредноа друштва. Наиме, ово правило мора да уважава врсту, односно 

делатност привредног друштва, и на основу тога консеквентну структуру имовине или 

средстава привредног друштва. Начелно гледано, можемо рећи да однос између 

дугорочног и краткорочног капитала треба да се креће испод критичне тачке на којој 

даваоци краткорочних кредита могу да ометају или угрожавају континуитет пословања 

и независност привредног друштва. 

3.2. ХОРИЗОНТАЛНА ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА 

Хоризонтална правила финасирања полазе од претпоставке да се кроз релације 

појединих дијелова средстава и појединих дијелова извора средстава обезбеђује 

ликвидност. привредног друштва. Хоризонтална правила финансирања односе се и на 

активу и на пасиву биланса стања, а изражавају се у виду неколико појединачних 

правила финансирања. Хоризонтална правила финансирања привредног друштва 

обухватају следеће: 

(1) Златна правила финансирања 

(2) Остала правила финансирања. 

При томе, златна правила финансирања односе се на: 

(1) Златно банкарско правило финансирања 

(2) Златна билансна правила финансирања. 

Остала правила финансирања односе се на: 

(1) Правило финансирања 1:1  

(2) Правило финансирања 2:1  

(3) Правило о односу готовине и краткорочних обавеза. 
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Златно банкарско правило финансирања заснива се на тежњи банака да у сваком 

тренутку одрже своју ликвидност, што се постиже подударношћу активних и пасивних 

кредитних послова банака. Наиме, сходно овом правилу банке не смију примљени туђи 

капитал (пасивни кредитни послови) да користе и пласирају (активни кредитни 

послови) под знатно повољнијим временским условима од оних под којима је капитал 

добијен. То значи, да мора постојати једнакост квантитета и квалитета примљених и 

пласираних кредита банака, односно краткорочно добијена новчана средства треба да 

буду уложена краткорочно, а дугорочно добијена новчана средства треба да буду 

пласирана дугорочно. Ако се банкарско правило финансирања примјени на привредно 

друштво, онда би оно значило захтјев да постоји подударност између времена 

ангажовања (рочности) пословних средстава привредног друштва и трајања 

расположивости (доспјелости) позајмљеног капитала привредног друштва. Ако бисмо се 

осврнули на вредновање овог правила финансирања, онда треба рећи да ово правило 

финансирања, иако има карактер тзв. неписаног закона за кредитне послове банака, 

ипак није општеприхваћено и универзално.  

Наиме, банке и привредна друштва, чак и под претпоставком да не респектују захтјеве 

банкарског правила финансирања, не морају да угрозе своју ликвидност, јер за 

одржавање ликвидности није неопходна усклађеност времена ангажовања средстава и 

трајања расположивости позајмљеног капитала, већ усклађеност новчаних токова 

(примања и издавања новца). У том смислу, привредна друштва имају могућност да 

пролонгирају и револвирају краткорочне кредите (претворе их у дугорочне кредите) и 

да, по основу позитивног текућег пословања, обезбједе већи прилив новчаних средстава 

од уложених новчаних средстава која су алиментирана из позајмљеног капитала 

(кредита) који управо доспијева за отплату.  

У контексту наведеног, досадашња банкарска пракса је у много случајева показала да се 

ово правило може оспорити, зато што се банке често не придржавају златног банкарског 

правила финансирања, а при томе посједују висок степен ликвидности. Пословне банке 

то успијевају, у првом реду, сталним обнављањем краткорочних извора финансирања тј. 

прибављајући депозите по виђењу и кредите за ликвидност од стране Централне банке 

и других пословних банака. 

У својој пословној политици, пословне банке веома често користе депозите по виђењу за 

покриће датих кредита, водећи при томе рачуна да се депозити по виђењу стално 

обнављају, односно да се не смањују испод нивоа датих краткорочних кредита. У циљу 

одржавања депозита по виђењу на одређеном нивоу, пословне банке међусобно повезују 

своје клијенте тако да плаћања између њих представљају премештање новца са рачуна 

дужника на рачун повјериоца, а да се при томе не умањује депозит по виђењу код 

пословних банака. Што се тиче депозита по виђењу по основу штедње, пословне банке 

предузимају читав низ пословних активности како би задобиле и одржале повјерење код 

својих штедишта. Међутим, у досадашњој банкарској пракси познати су примјери гдје је 
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већи број пословних банака ушао у неликвидност и нестао са постојеће финансијске 

сцене, управо због непридржавања златног банкарског правила финансирања и панике 

депонената при повлачењу улога од стране великих штедиша. 

Златна билансна правила финансирања представљају апликацију и адаптацију 

златног банкарског правила финансирања на привредна друштва. Наиме, у основи 

билансних правила лежи захтјев банкарског правила финансирања да извори по року 

расположивости и по висини у оквиру сваког рока, морају одговарати уложеним 

(ангажованим) средствима. У вези с тим, очито је да се овај захтјев поставља у циљу 

одржавања ликвидности. Према својим захтјевима и идејама на којима се заснивају, 

разликују се два билансна правила  финансирања, а то су:  

      (а) билансно правило у ужем смислу и  

      (б) билансно правило у ширем смислу. 

Златно билансно правило у ужем смислу – захтијева да дугорочни извори средстава буду 

једнаки дугорочно имобилисаним средствима. Другим ријечима, ово правило се 

изражава у виду захтјева да основна средства буду финансирана сопственим капиталом 

или бар перманентним, сталним капиталом (сопственим капиталом увећаним за 

дугорочне кредите), а обртна средства да буду покривена краткорочним изворима 

финансирања. Аналогно наведеном, види се да је билансно правило у ужем смислу 

инспирисано принципом сигурности тј. тежњом за заштитом од ризика. Међутим, тешко 

је прецизно рећи за сваки конкретан случај да је инвестирање у основна средства више 

угрожено од инвестирања у обртна средства. Осим тога, примјена основних постулата 

само овог правила не обезбјеђује одржање ликвидности. Отуда, не препоручује се 

некритичка примјена овог правила у стратегији финансирања привредног друштва. 

Наиме, сматра се да приликом оцјене његове употребљивости у свакој конкретној 

ситуацији треба имати у виду сљедеће моменте: 

1. Не може се поистовјетити, односно ставити једнакост између опредељења да 

стална имовина буде финансирана дугорочним капиталом и захтјева да сваки дио сталне 

имовине буде финансиран капиталом чији је рок доспијећа једнак времену везивања 

односног дијела имовине. 

2. Улагање у сталну имовину не мора увијек бити ризично, као што ни свако 

улагање у обртну имовину није увијек сигурно. У вези с тим, често се истиче да стална 

имовина привредног друштва са сигурном рентабилношћу није изложена ризику, док је 

истовремено могуће да обртна имовина привредног друштва буде угрожена ризиком (на 

примјер, отписом ненаплаћених потраживања). 

3. Истицање у први план захтијева за уважавањем принципа финансијске 

сигурности доводи до занемаривања принципа рентабилности. При томе, претерано 

инсистирање на високом учешћу сопственог капитала може бити у супротности са 

захтјевом за максимизирањем рентабилности. 
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4. Нереално је очекивање да досљедна примјена овог правила гарантује ликвидност 

привредног друштва у свим ситуацијама. Да би се то остварило, неопходно је да 

примјеном билансног правила у ужем смислу буде пропраћена, временски и по 

вриједности, уравнотеженим приливом средстава из текућег пословања и одливом 

средстава по основу доспијећа обавеза, као и да је обезбијеђен прилив средстава за 

покривање других потреба привредног друштва. 

Златно билансно правило у ширем смислу – начелно гледано отклања извјесне слабости 

билансног правила у ужем смислу и углавном је опште прихваћено у финансијској 

политици. Ово правило представља захтјев да се перманентним, сталним капиталом 

финансирају не само основна средства већ и дио обртних средстава који је трајно везан 

за пословање привредног друштва (трајна обртна средства), па сходно томе тај дио 

обртних средстава, има карактер стално имобилисаних средстава привредног друштва, 

исто као и основна средства. При томе, под трајним обртним средствима треба сматрати 

тзв. „гвоздене” или континуелне залихе. Прецизније речено, то су у ствари минималне 

залихе репроматеријала, недовршене производње и готових производа чији ниво не 

смије пасти испод минимума јер ће се прекинути континуитет производње привредног 

друштва.  

Дакле, код билансног правила у ширем смислу долази до проширења билансног правила 

и на обртну имовину што се базира на схватању да у привредном друштву константно 

постоји један волумен залиха који се не мијења за дати обим пословања, а те залихе се 

сматрају трајно везаним залихама (тзв. гвоздене залихе), те из тих разлога треба их 

финансирати дугорочним капиталом. 

Остала правила финансирања у својој основи носе захтјев за ликвидност привредног 

друштва, а развијена су од стране америчке банкарске праксе која је на њима заснивала 

своје одлуке о одобравању или одбијању кредитних захтијева клијената. Генерално 

гледано, у широј литератури и пракси под осталим правилима финансирања 

подразумијевају се сљедећа правила:  

(1) Правило финансирања 1:1  

(2) Правило финансирања 2:1  

(3) Правило односа готовине и краткорочних обавеза. 

Правило финансирања 1:1 – у суштини представља ригорознији захтјев од билансног 

правила у ширем смислу, с обзиром на то да ово правило имплиците тражи покривеност 

укупних залиха (значи не само гвоздених или континуелних) дугорочним изворима 

финансирања. Наиме, правило финансирања 1:1 експлиците захтијева једнакост 

краткорочних извора финансирања са збиром потраживања, хартија од вредности и 

готовине предузећа, односно: КИФ = НС + ХоВ + КП 
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      КИФ - Краткорочни извори фи нансирања,  

         НС - Новчана средства (готовина), 

       ХоВ - Хартије од вриједности,  

         КП - Краткорочна потраживања 

Дакле, примјеном овог правила финансирања неопходно је да свака једна КМ  

краткорочних обавеза буде покривен са једном КМ краткорочних средстава у облику 

новчаних средстава, хартија од вриједности и краткорочних потраживања. Ово правило 

финансирања често се у литератури означава као коефицијент првог степена 

ликвидности. 

Ако се под трајним обртним средствима подразумијевају укупне залихе, онда је ово 

правило финансирања комплементарно са златним билансним правилом у ширем 

смислу. То значи, уколико се укупне залихе привредног друштва финансирају из 

дугорочних извора тада је збир готовине (новчаних средстава), хартија од вриједности и 

краткорочних потраживања једнак краткорочним обавезама (1:1). 

Међутим, и поред тога што у својој основи садржи захтев ликвидности, ово правило не 

може се прихватити као опште важећи критеријум за оцјену финансијске ситуације 

привредног друштва, нити се његовом досљедном примјеном може аутоматски 

обезбједити континуирана ликвидност привредног друштва. То значи, да чак и онда 

када је правило 1:1 задовољено привредно друштво може бити неликвидно (нпр. ако 

има висока потраживања која не успијева да наплати). Такође, привредно друштво може 

бити ликвидно и у ситуацијама када није задовољено правило 1:1 (нпр. ако има велике 

набавке а истовремено нема застоја у продаји коју реализује за готовину тј. без 

одложеног плаћања). 

Правио финансирања 2:1 – Ово правило тражи да вриједност обртних средстава 

(циркулирајуће имовине или текуће активе) буде најмање двоструко већа од висине 

краткорочних кредита (обавеза). Дакле, примјеном овог правила финансирања 

неопходно је да свака једна КМ краткорочних извора финансирања буде покривен са 

двије КМ обртних средстава. Ово правило финансирања често се у литератури означава 

као коефицијент другог степена ликвидности, или коефицијент опште ликвидности. 

Примјена овог правила финансирања указује на то да привредно друштво једну 

половину обртних средстава финансира из дугорочних извора финансирања, док другу 

половину обртних средстава финансира из краткорочних извора финансирања. 

Основни недостатак правила финансирања 2:1 лежи у чињеници, да занемарује 

структуру извора финансирања, те се због тога не обезбјеђује синхронизованост између 

имобилисаних средстава и расположивих извора финансирања. Управо из тих разлога 

ово правило  финансирања није у широкој практичној употреби јер је структура обртних 

средстава различита код различитих привредних друштава, па чак и код два привредна 

друштва која се баве истом дјелатношћу и имају приближно исти обим пословања. 
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Правила финансирања 1:1 и 2:1, као и већина других правила финансирања пословних 

средстава привредног друштва, веома су круто постављена, па отуда, немају карактер 

универзалних правила финансирања. Оба наведена правила финансирања, и 1:1 и 2:1, 

имају за циљ да обезбиједе ликвидност привредног друштва, мада почивају на 

структурирању биланса стања. У вези с тим, ликвидност привредног друштва је у 

функцији конгруенције новчаних токова привредног друштва и често је независна од 

структуре биланса као тренутне слике структуре средстава и извора финансирања 

средстава привредног друштва. Међутим, поменута правила финансирања ипак могу 

представљати објективну полазну основу за идентификовање  финансијског положаја 

привредног друштва. 

Правило односа готовине и краткорочних обавеза – односи се на нужност постојања 

минималног износа готовине у односу на краткорочне обавезе, а све у циљу обезбјеђења 

ликвидности привредног друштва. У широј стручној литератури могу се срести два 

приједлога односа новчаних средстава (готовине) и краткорочних обавеза, то су:  

(1) 20% готовине од износа краткорочних обавеза и  

(2) 12% готовине од износа краткорочних обавеза.  

Међутим, досадашња пракса одбацила је наведене приједлоге, сматрајући их 

неприхватљивим. Наиме, однос готовине и краткорочних обавеза треба дефинисати за 

свако привредно друштва посебно и то у зависности од неколико битних фактора, као 

што су: дјелатност привредног друштва, степен успостављених односа са добављачима и 

купцима, краткорочна и дугорочна финансијска равнотежа привредног друштва и ниво 

краткорочне и дугорочне ликвидности привредног друштва. Респектовањем наведених 

фактора могуће је доћи до процјене пожељног односа готовине и краткорочних обавеза 

за свако конкретно привредно друштво, а који би обезбједио редовно сервисирање свих 

доспјелих обавеза привредног друштва. 

3.3. ПРАВИЛО ФИНАНСИЈСКЕ ПОЛУГЕ 

Правило финансијске полуге полази од чињенице да је исплативо користити туђе изворе 

(кредитна средства) у финансирању пословања привредног друштва и то све до момента 

док таквим пословањем привредно друштво остварује стопу рентабилности (приноса) 

која је већа од пондерисане (просјечне) каматне стопе по којој привредно друштво плаћа 

камате на узети кредит. Правило финансијске полуге темељи се на чињеници да 

власнике привредног друштва не интересује рентабилност укупног пословања 

привредног друштва, већ, прије свега, принос на сопствена улагања у привредно 

друштво (рентабилност сопственог капитала). При томе, рентабилност пословања 

привредног друштва мјери се односом пословног добитка и укупног уложеног капитала 

у привредно друштво, док се рентабилност сопственог капитала мјери односом нето 
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добитка и сопственог капитала. 

Ради тестирања интензитета дејства финансијске полуге веома је значајно аналитички 

утврдити тзв. тачку индиференције финансирања. Наиме, тачка индиференције 

финансирања представља онај ниво обима продаје на коме пословни добитак, односно 

стопа приноса на укупна пословна средства, обезбеђује исту стопу приноса на сопствена 

средства независно од структуре извора финансирања тј. односа дугова према 

сопственом капиталу. При томе, тачка индиференције финансирања темељи се на 

општем резоновању да уколико постоји довољан степен вјероватноће да ће пословни 

добитак у току вијека трајања дуга варирати изнад оног који се остварује у тачки 

индиференције, онда се задуживање може прихватити као атрактиван метод 

финансирања привредног друштва. Међутим, то само по себи ништа не говори о томе 

колико треба ангажовати туђег капитала, односно у којој мјери интензивно користити 

дејство финансијске полуге. У вези с тим, несумњиво је да одговор на то питање 

првенствено зависи од опсега варијација пословног добитка, што је понекад тешко 

предвиђати са апсолутном извјесношћу. 

Међутим, треба напоменути да се не може доносити неко начелно и општеважеће 

правило за компоновање структуре капитала привредног друштва и коришћење 

правила финансијске полуге. Ово утолико више, што проблем финансирања у сваком 

конкретном случају у великој мјери зависи од различитих субјективних фактора, као и 

од многих неизвјесности везано за будуће пословне добитке, што уједно повећава и 

ризик од неповољног дејства коришћења правила финансијске полуге. 

Дијељењем дуга са сопственим капиталом добије се коефицијент, тзв. ''полуга'': 

 

 

Е л е м е н т и 

  

П р и в р е д н о  д р у ш т в о  

 
 

БИЛАНС СТАЊА 

 

А 

 

Б 

 

Ц 

 

Сопствени капитал 

 

600  

 

400  

 

300  

 

Туђи капитал 

 

400  

 

600  

 

700  

 

Укупан капитал  

      

1.000 

 

1.000 

   

   1.000 

 

Дуг / сопствени капитал 

 

0,67 

 

1,50 

       

 2,33 

 

БИЛАНС УСПЈЕХА 

 

А 

 

Б 

 

Ц 
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Добит из пословања 

 

250 

 

250 

 

250 

 

Минус камата (9%) 

 

36 

 

54 

 

63 

 

Добит прије опорезивања 

 

214 

 

196 

 

187 

 

Добит / сопствени капитал (%) 

 

35,7 

 

49,0 

 

62,3 

 

Дакле, јасно је да привредно друштво са највишим нивоом „полуге“ има и најбољи 

поврат на сопствени капитал, те да привредно друштво које је  најмање позајмљивало 

има најнижи поврат. Привредно друштво са највећим нивоом позајмљених средстава, 

ако добит знатно падне, биће изложено највећем ризику. Стога, закључак везан за 

''полугу'' је: висока ''полуга'' је добра за акционаре у случају великог обима активности, 

али је лоша када се пословање не одвија најбоље. 

Јако  је  тешко  дефинисати  шта  се сматра прихватљивим нивоом полуге. Све зависи од 

привредног друштва, његових производа, тржишта на којем дјелује привредно друштво, 

стања индустријске гране и природе дјелатности, те колико су ризика власници и 

директори спремни преузети. Ако не позајмљују средства и имају јако низак ниво 

''полуге'', кажемо да су несклони ризику. 
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4. 

ФИНАНСИЈСКО ПЛАНИРАЊЕ  У 

ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ 
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УВОД 

Финансијско планирање у привредном друштву јавља се као метод и инструмент 

финансијског управљања, будући да оно вриједносно синтетизује и усклађује све 

натурално исказане материјалне планове, односно од свих њих прави конзистентну 

финансијску цјелину. Финансијски план привредног друштва чини полазну основу  за 

одвијање свих пројектованих финансијских активности привредног друштва. Аналогно 

томе, финансијски план представља својеврстан финансијски компас без којег носиоци 

комплексне функције финансијског управљања неби могли успјшно и ефикасно да 

извршавају своје задатке. Финансијски план је финални производ финансијског 

планирања и својим обликом и садржајем значајно утиче на степен успјешности 

управљања финансијама у привредном друштву. При томе, постоје и извјесна начела 

(принципи) којих се треба придржавати приликом процедуре финансијског планирања, 

јер њихово респектовање свакако доприноси бољем квалитету како  финансијског 

планирања, тако и самих финансијских планова. 

Посматрано у ширем смислу, финансијски план привредног друштва  се састоји из 

четири плана, а то су:  

1. плански биланс успеха,  

2. плански биланс стања,  

3. план новчаних токова и .  

Плански биланс успјеха има за основу планирани финансијски резултат (добитак или 

губитак) који настаје као разлика између прихода и расхода. Због тога, значајан дио овог 

поглавља посвећен је неким најважнијим питањима израде планског биланса успјеха.  

Плански биланс стања представља пројекцију обима и структуре средстава и њихових 

извора потребних за остваривање финансијског резултата.  

Планом новчаних токова пројектују се приливи и одливи средстава у планском периоду 

па је и њима посвећена одговарајућа пажња.  
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1.  ПЛАНИРАЊЕ КАО БАЗИЧНА АКТИВНОСТ УПРАВЉАЊА 

Планирање у привредном друштву представља процес који почиње са циљевима, затим  

дефинише стратегије, политике и детаљне планове да би се остварили циљеви, 

конституише организацију да би се спровеле планске одлуке, укључује резултате 

пословања и повратну спрегу да би се увео нови циклус планирања. Међутим, треба 

правити разлику између планирања и предвиђања. Наиме, предвиђање се односи на 

пројекције или процјене неког будућег догађаја или стања. Отуда, у савременој пословној 

пракси резултати превиђања су од суштинског значаја за планирање јер чине полазну 

премису коју планирање даље слиједи. Такође, треба имати у виду чињеницу да се 

планирање не односи на будуће већ на текуће одлуке, али у свијетлу њихове будућности. 

То значи да основни проблем планирања није шта би требало да се уради у будућем 

периоду, већ шта би требало да се уради сада да би се утицало на токове дешавања 

жељених догађаја и стања у неизвјесној будућности. 

Мада су појмови планирање и план међусобно повезани, између њих постоји ипак 

фундаментална разлика. У том смислу, планирање је базична активност управљања која 

подразумијева својеврстан ментални процес у смислу размишљања шта је пожељно и 

како би то требало остварити. С друге стране, план је конкретан резултат планирања 

који представља ‘’опипљиви доказ’’ размишљања. Другим ријечима, план је 

квалитативно и квантитативно изражен задатак привредног друштва који би требало да 

се оствари, при чему се планом детаљно прецизирају циљеви привредног друштва. 

На основу реченог произлази да је основна карактеристика планирања управо допринос 

остваривању циљева привредног друштва. Сходно томе, управљање помоћу циљева 

прихваћено је данас свуда у свијету јер представља управљање које интегрише 

различите кључне активности у управљању на начин који је свјесно усмејрен на 

ефикасно остварење циљева привредног друштва. У оваквом систему, планирање 

представља полазну основу читавог управљачког процеса, с обзиром на то да оно 

доприноси остваривању циљева привредног друштва на најефикаснији начин. За 

планирање као примарну и уједно почетну активност управљачког процеса у 

привредном друштву и план као финални продукт ове активности, битно је да буду 

ефикасни, што значи да својом примјеном треба да доведу до реализације циљева са 

минимумом непредвиђених околности (ризика) и са позитивним финансијским 

резултатом. 

2.  ПОЈАМ  И  ФУНКЦИЈЕ  ФИНАНСИЈСКОГ  ПЛАНИРАЊА 

Финансијско планирање значи предвиђање, усмјеравање, усклађивање и унапријед 

прорачунато распоређивање елемената финансијске функције у привредном друштву. 

Због тога, финансијско планирање се разликује од појмова рачуноводственог планирања, 

буџетирања и пословног плана привредног друштва. Наиме, финансијско планирање је 
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посебно планирање које се првенствено односи на планирање финансијских токова и  

финансијских структура. То уједно значи да финансијско планирање није свако 

вриједносно планирање, већ само планирање одређених финансијских циљева 

привредног друштва, чиме оно постаје дио цјелине тј. дио интегралног пословног 

планирања у привредном друштву као пословном систему. Отуда, није претерано рећи 

да финансијски план привредног друштва представља једну врсту финансијског компаса 

без којег носиоци финансијске функције привредног друштва и финансијског 

управљања не би могли успјешно и ефикасно да извршавају своје задатке. 

Из овако дефинисаног финансијског планирања виде се и његова цјелина и његови 

дијелови, а намеће се и одговарајућа подјела финансијског планирања у његовом 

суштинском и методолошком смислу. Глобално посматрано, према овом критеријуму 

финансијски план привредног друштва се састоји из три, односно четири плана (ако се 

дода и капитално улагање), то су: 

1. планирани биланс успјеха,  

2. планирани биланс стања и 

3. план новчаних токова. 

Планирани биланс успјеха има за основу планирани финансијски резултат који настаје 

као разлика између прихода и расхода. Планирани биланс стања представља пројекцију 

обима и структуре средстава и њихових извора потребних за остваривање финансијског 

резултата И обезбеђења ликвидности. Планом новчаних токова пројектују се приливи и 

одливи средстава као и одређена резерва ликвидности у готовини за одређени период у 

краћим временским размацима. Поред ова три основна плана, глобални финансијски 

план садржи и план капиталних улагања.  

Међутим, он није чврсто укомпонован са међусобном повезаношћу планова, као што је 

случај са планским билансом успјеха, планским билансом стања и планом новчаних 

токова, осим што је лоциран у истом привредном друштву и истом временском периоду. 

Будући да се ради о веома значајној активности привредног друштва која се 

карактерише великим капиталним улагањима, логично је да се она посебно планира и 

обухвата укупним финансијским планом. 

У вези с тим, основна сврха финансијског планирања јесте да се обезбједи 

оптимализиција структуре средстава, ликвидности и извора средстава, да се осигура 

рационално финансирање уз одговарајућу ликвидност и да се оствари рентабилност која 

ће служити повећању имовине тј. јачању финансијске снаге привредног друштва. Такође, 

финансијско планирање омогућава да се са приближном сигурношћу унапријед утврди и 

контролише одвијање процеса пословања привредног друштва. 

Финансијским планирањем привредно друштво се повезује у одређени систем. То 

омогућава свакој пословној функцији привредног друштва да се снадбијева 

финансијским средствима потребним за њен рад. С друге стране, финансијским 
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планирањем се уједно спречава свако нерационално ангажовање финансијских 

средстава и истовремено се указује на она мјеста у привредном друштву у којима су 

средства нерационално ангажована. Најзад, треба имати у виду и чињеницу да се 

финансијским планирањем врши и значајна финансијска контрола привредног друштва, 

с обзиром на то да се финансијским планирањем првенствено акцентирају два основна 

принципа пословања, а то су ликвидност и рентабилност. 

Према томе, нема сумње да је финансијско планирање један од најзначајнијих 

инструмената финансијског управљања у привредном друштву. Стручно и објективно 

конструисан финансијски план треба да представља сигурну полазну основу за одвијање 

свих пројектованих финансијских активности у. привредном друштву.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА 

ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 
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УВОД 

Појам „анализа“ потиче од грчке речи „аналyсис“ што значи рашчлањавање, расклапање 

или растављање неког сложеног објекта на његове саставне тј. конститутивне дијелове. 

Основни смисао сваке анализе састоји се у томе да се на бази утврђеног квалитета и 

квантитета анализираног објекта пруже информације о његовом бонитету или тренду 

развоја. Такве информације представљају полазну основу за предузимање одређених 

корективних акција усмјерених на поправљање бонитета и тренда анализираног објекта. 

Ово се односи на било коју анализу, па самим тим и на финансијску. Саставни дио 

анализе пословања привредног друштва и уједно њен најважнији дио јесте финансијска 

анализа. Да би се разумјела суштина финансијске анализе неопходно је правилно 

дефинисати појам и предметну проблематику финансијске анализе, као и њене основне 

конститутивне елементе. У том контексту, прихватљив је приступ који полази од 

схватања да се финансијска анализа бави посматрањем, испитивањем, оцењивањем и 

формулисањем дијагнозе свих оних пословних процеса и ситуација које спадају у домен 

финансијске функције привредног друштва. Другим ријечима, могло би се рећи да се 

финансијска анализа бави истраживањем, квантификовањем, дескрипцијом и оцјеном 

финансијског статуса и успјешности пословања привредног друштва. Дакле, финансијска 

анализа обухвата испитивање свега онога што представља на било који начин 

финансијску ситуацију привредног друштва.  

Међутим, у циљу бољег разумијевања самог предмета финансијске анализе неопходно је 

имати у виду још и сљедеће чињенице:  

1. финансијска анализа омогућава да се изграђују и афирмишу основне смјернице 

финансијске политике привредног друштва,  

2. финансијска анализа служи управљању финансијским пословањем привредног 

друштва,  

3. финансијска анализа је у непрекидној вези са  финансијском политиком 
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привредног друштва, односно стално је са њом повезана и    

4. финансијска анализа обезбеђује релевантне информације за потребе менаџмента 

привредног друштва у циљу доношења пословних одлука, из чега произлази 

директна веза финансијске анализе са финансијском политиком привредног 

друштва.  

Информациону подлогу за финансијску анализу представљају традиционално основни 

финансијски извештаји о стању и успјеху привредног друштва, односно биланс стања и 

биланс успјеха, а у новије вријеме и биланс новчаних токова и биланс токова 

финансијских средстава. Због различитих врста информација које пружају поменути 

финансијски извештаји нису алтернативни већ су комплементарни. То де фацто значи да 

су сви они заједно неопходни за комплексно сагледавање и оцену финансијског положаја 

и зарађивачке способности привредног друштва. Иначе, појединачно посматрани сваки 

од наведених извјештаја пружа могућности за освјетљавање одређених аспеката 

финансијски изражених активности привредног друштва.  

1. ПОЈАМ И ПРЕДМЕТ ФИНАНСИЈСКЕ АНАЛИЗЕ 

Појам анализа потиче од грчке речи „аналyсис“ која означава рашчлањавање, 

расклапање или растављање неког сложеног објекта на његове конститутивне елементе. 

При томе, овај појам се једнако користи у природним и друштвеним наукама јер 

означава поступак декомпоновања неке цјелине на саставне дијелове у циљу упознавања 

њене структуре или састава. Након рашчлањавања цјелине на дијелове, уобичајено је да 

слиједи детаљно истраживање ради идентификовања односа између конститутивних 

елемената цјелине.  

Помоћу финансијске анализе формулише се дијагноза финансијског стања привредног 

друштва, да би се затим могле сачинити и краткорочне, средњорочне или дугорочне 

финансијске прогнозе, које у ствари чине веома значајне елементе комплексне пословне 

анализе, а без којих се не би могла дефи нисати пословна и финансијска политика 

привредног друштва Међутим, да би се успјешно могао дефинисати прави предмет 

финансијске анализе неопходно је имати у виду сљедеће чињенице:  

1. Финансијска анализа омогућава да се изграђују и афирмишу основне смјернице 

финансијске политике привредног друштва;  

2. Финансијска анализа служи управљању финансијским пословањем привредног 

друштва;  

3. Финансијска анализа је перманентно повезана са финансијском политиком 
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привредног друштва;  

4. Финансијска анализа обезбјеђује релевантне информације за потребе менаџмента 

привредног друштва у циљу доношења пословних одлука, из чега произлази 

директна веза финансијске анализе са финансијском политиком. 

При томе, треба имати у виду чињеницу да у пракси углавном преовладава мишљење да 

финансијска анализа у склопу цјелокупне финансијске политике привредног дру[тва 

треба да буде усмјерена првенствено на истраживање ликвидности, као полазне тачке 

финансијског пословања привредног друштва. 

У складу са наведеним закључком, произлази да се предмет финансијске анализе може 

обликовати и испунити сједећим садржајем:  

(1) Анализа ликвидности у ширем и ужем смислу, у циљу успостављања динамичке 

равнотеже на релацији: наплата потраживања – прилив новчаних средстава – 

исплата доспелих обавеза; 

(2) Аализа односа између финансијског резултата, прихода и расхода у циљу 

успостављања динамичке равнотеже на релацији: приходи – расходи – 

финансијски резултат; 

(3) Анализа односа између пословног задатка и средстава, као и између средстава и 

извора средстава у циљу успостављања динамичке равнотеже на релацији: 

задатак – потребна средства – одговарајући извори; 

(4) Анализа односа између финансијске политике и других сегмената пословне 

политике у складу са дијалектичко-системским принципом да се ни једна 

категорија, па ни финансијска политика не смије анализирати сама за себе, већ 

само у повезаности са другим међусобно зависним категоријама. 

2. ЦИЉЕВИ ФИНАНСИЈСКЕ АНАЛИЗЕ 

Финансијска анализа има, као крајњи циљ, остваривање бројних резултата пословања у 

будућности. Они се могу остварити тако што ће се отклањати негативности и 

подстицати позитивности уочене у поступку аналитичког испитивања привредног 

друштва у периоду који је био обухваћен анализом. Као што је у претходној тачки 

излагања наглашено, свака анализа па и финансијска, има задатак да утврди узроке 

квалитета анализираног предмета или појаве што омогућава уочавање узрока 

негативног и узрока позитивног карактера чијим је деловањем настао одговарајући 
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квалитет предмета анализе. 

Када је реч о пословању привредног друштва, односно о финансијском стању и 

успјешности пословања привредног друштва  као предмету финансијске анализе, 

идентифи ковање фактора са позитивним и негативним дејством на финансијски 

положај и успјешност пословања привредног друштва ствара реалне претпоставке за 

предузимање одговарајућих мјера за побољшање пословања у будућности и то 

елиминисањем или неутралисањем фактора који негативно утичу на пословање, 

односно фаворизовањем фактора који имају позитиван утицај. Овако схваћена 

финансијска анализа јавља се као ефикасно средство, односно инструмент за 

побољшање укупног пословања привредног друштва. Генерално гледано, у литератури 

је углавном прихваћено мишљење да се циљеви финансијске анализе могу подијелити на 

опште и посебне (парцијалне).  

Општи циљеви финансијске анализе обухватају испитивање и оцену финансијске 

ситуације привредног друштва и мјерење рентабилности уложеног капитала, као и 

пружање сврсисходних информација о томе одређеним корисницима. Посебни 

(парцијални) циљеви финансијске анализе детерминисани су, прије свега, интересима и 

захтјевима појединих интерних и екстерних корисника аналитичких финансијских 

извјештаја, који настају као резултат финансијске анализе. 

Посебни циљеви финансијске анализе, са аспекта интерних корисника, своде се на 

пружање адекватних информација одговарајућим органима привредног друштва за 

потребе анализе, контроле, планирања и одлучивања. Резултати до којих долази 

финансијска анализа примјеном различитих метода и поступака, откривају 

негативности и исправности пословне политике привредног друштва у анализираном 

периоду и представљају добру основу за доношење одговарајућих управљачких одлука у 

циљу побољшања и унапређења пословања привредног друштва у будућности. 

Посебни циљеви финансијске анализе, са аспекта екстерних корисника, базирају се на 

званичним извјештајима о пословању привредног друштва који се користе у складу са 

захтјевима екстерних корисника. Будући да сваки од њих има специфичне захтјеве, 

логично је да циљеви финансијске анализе за екстерне потребе могу бити веома 

различити, у зависности од тога шта је предмет интересовања екстерних корисника, у 

вези са информацијама из финансијских извештаја привредног друштва. Екстерни 

корисници финансијске анализе, по правилу су: власници капитала (у акционарским 

друштвима), кредитори, добављачи и остали повјериоци, државни органи, статистички 

органи, привредне коморе и пословна удружења, синдикати и остали корисници 

(конкуренти, привредна публицистика, јавност итд). 

3. ВРСТЕ ФИНАНСИЈСКЕ АНАЛИЗЕ 

Према предмету финансијске анализе – разликујемо анализу биланса стања 



Финансијски менаџмент у систему здавствене заштите 

 

Висока медицинска школа Приједор Страница 78 

 

(финансијског статуса), анализу биланса успјеха (резултата) и анализу биланса новчаних 

токова. 

Анализа биланса стања усмјерена је на испитивање опште слике финансирања тј. 

финансијског статуса или конституције привредног друштва. То се односи, прије свега, 

на оцјену стања или развоја положаја сигурности и ликвидности који представљају 

кључну основу финансијског стања привредног друштва.  

Анализа биланса успјеха има за циљ оцјену пословне ефикасности привредног друштва. 

Отуда се извођење закључака који су усклађени са поменутим циљем анализе заснива у 

ствари на показатељима рентабилности.  

Дуго година биланс стања и биланс успјеха били су једини извјештаји на основу којих је 

вршена мериторна оцјена укупног пословања привредног друштва. Међутим са 

нарастањем информационих захтијева у окружењу јавила се потреба и за додатним 

информацијама о функционисању привредног друштва, што је довело и до појаве нових 

извјештаја који се прикључују билансу стања и билансу успјеха. Један од таквих 

извештаја је и биланс новчаних токова или „цасх флоw“ извештај. Он представља 

рачуноводствени извјештај израђен на основу истог документационог материјала који је 

релевантан за припремање биланса стања и биланса успјеха, са основним циљем да се у 

оквиру њега прикажу сви приливи и одливи новца у току одређеног временског периода. 

Важност биланса новчаних токова детерминисана је, с једне стране, значајем који 

ликвидност има у процесу обезјбеђења несметаног функционисања привредног 

друштва, а с друге стране, немогућношћу других финансијских извештаја да на прави 

начин освијетле позицију ликвидности привредног друштва. 

Биланс стања и биланс успјеха нису у стању да квалитетно одговоре изазовима у погледу 

оцјене ликвидности привредног друштва. Биланс успјеха прати токове вриједности 

изражене кроз приходе и расходе. Будући да између прихода и примања, с једне стране, и 

расхода и издавања, с друге стране, постоји значајна временска неподударност, онда 

логично произлази закључак да токови вриједности исказани у билансу успјеха нису 

најбоља подлога за управљање ликвидношћу привредног друштва. Исто тако, ни биланс 

стања не може да послужи у те сврхе, будући да он не прати токове вриједности већ 

одражава финансијско-структурну позицију привредног друштва на дан билансирања. 

Међутим, основна сврха састављања биланса новчаних токова није да прикаже укупне 

нето новчане токове обрачунског периода и стање новца на почетку и на крају 

извештајног периода, већ да кроз промјене у структури средстава и извора средстава 

прикаже изворе из којих је дошло до прилива новца и како се тај новац употребио, 

односно за шта је створени новац употребљен и потрошен.  

4. ПРЕТПОСТАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ АНАЛИЗЕ 

Спровођењу било које анализе увијек претходи стварање одређених предуслова од којих 
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зависи како сама техника вршења анализе тако и резултати до којих се анализом долази. 

Када је у питању финансијска анализа, такође је неопходно да буду испуњене 

одговарајуће претпоставке које ће обезбједити основне предуслове за адекватну 

примјену одабраних метода аналитичког испитивања и доношење исправних закључака 

и оцјена о предмету анализе. 

Будући да биланс стања и биланс успјеха морају бити материјално и формално исправни 

да би испунили своје информационо-аналитичке задатке, у стручној литератури постоји 

покушај од стране појединих аутора да се претпоставке финансијске анализе најчешће 

сврставају у двије основне групе, то су:  

1. Материјалне претпоставке финансијске анализе 

2. Формалне претпоставке финансијске анализе. 

Материјалне претпоставке финансијске анализе – односе се, прије свега, на обезбјеђење 

употребљивих (реалних и поштених) билансних података. У условима монетарних 

флуктуација, а прије свега инфлације, информације из биланса стања и биланса успјеха 

(састављених у складу са концептом историјског трошка) имају малу употребну 

вриједност и то како за потребе финансијског извештавања тако и за потребе 

финансијске анализе. Аналогно томе, у таквим случајевима неопходно је примјеном 

адекватног рачуноводственог инструментаријума извршити елиминисање 

(минимизирање) негативних утицаја инфлације на кључне финансијске извјештаје. Осим 

тога, када је у питању анализа финансијског положаја и зарађивачке способности 

цјелине сложеног привредног друштва, онда се као нужан предуслов финансијске 

анализе намеће и потреба консолидовања биланса стања и биланса успјеха. У контексту 

овдје наведеног, логично произлази чињеница да се основне материјалне претпоставке 

финансијске анализе своде у ствари на сљедеће: 

 Употребљивост билансних података 

 Елиминисање (минимизирање) негативних утицаја инфлације,  

 Консолидовање биланса стања и успјеха сложених привредног друштва. 

Формалне претпоставке финансијске анализе – односе се на адекватну класификацију 

билансних позиција. Другим ријечима, формалне претпоставке се односе на адекватно 

груписање позиција активе и пасиве у билансу стања, односно расхода и прихода у 

билансу успјеха и успостављање сврсисходног редосљеда тако формираних група.  

Код биланса стања, позиције активе групишу се према принципу растуће или опадајуће 

ликвидности, а позиције пасиве према принципу растуће или опадајуће доспјелости. При 

томе, груписању позиција према принципу растуће ликвидности у активи, одговара 
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груписање позиција према принципу растуће доспелости у пасиви. Обрнуто, принципу 

опадајуће ликвидности у активи, одговара принцип опадајуће доспелости у пасиви.  

Код биланса успјеха, груписање позиција расхода и прихода за потребе финансијске 

анализе, базира се на реализацији идеје о раздвајању компоненти пословног резултата 

(пословних прихода и пословних расхода) од елемената непословног или неутралног 

резулата (финансијских и ванредних прихода и финансијских и ванредних расхода). За 

потребе финансијске анализе, биланс успјеха може бити приказан на основу двије 

методе: (а) методи укупних трошкова и (б) методи продатих учинака. У контексту овдје 

наведеног, на крају треба истаћи и то да је за потребе финансијске анализе такође 

неопходно припремити и биланс новчаних токова (биланс готовине). 

5.  АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА ( РАЦИО АНАЛИЗА ) 

Рацио анализа представља производ различитих финансијских извјештаја, а њен значај 

се огледа првенствено у томе што сумира кључне односе и резултате који указују на  

финансијске перформансе привредног друштва. Рацио анализа је практично средство 

контроле у процесу управљања финансијским системом привредног друштва јер 

омогућава сљедеће: 

1. Сагледавање трендова у финансијском пословању привредног друштва; 

2. Поређење финансијских карактеристика конкретног привредног друштва са 

другим привредним друштвима у оквиру исте делатности или привредне гране; 

3. Утврђивање међузависности између фактора који утичу на финансијски успјех 

привредног друштва. 

Стављањем у однос једних према другим билансним позицијама, односно једних 

финансијских параметара са другима, сагледавају се много траженији поједини 

финансијски аспекти пословања привредног друштва, што у ствари представља основну 

суштину рацио анализе. Аналогно томе, логично произлази закључак да је основна сврха 

утврђивања финансијских рацио бројева (показатеља) пружање „помоћи“ менаџменту 

привредног друштва у планирању, контроли и одлучивању. Резултат тога јесте 

постојање тзв. „универзалних рациа“ који се израчунавају и прате у свим привредним 

друштвима, али и оних рациа који су производ различитих специфичности одређених 

дјелатности или појединих привредних друштава  

Рацио бројеви представљају односе једне билансне позиције према другој изражене у 

простој математичкој формули. При томе, ове релације су од изузетног значаја за оцјену 

финансијског положаја (статуса) привредног друштва, као и за оцјену управљања 

привредним друштвом. Разумљиво је да међусобна условљеност између појединих 
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билансних позиција мора константно да буде провјеравана помоћу унапијред 

постављених норми или стандарда. То произлази из чињенице да норме или стандарди 

представљају базичан елеменат контроле без кога механизам контроле не би могао да 

функционише. Отуда, сви значајнији елементи пословања (показатељи, индикатори и 

сл.) који се могу квантификовати дефинишу се као стандарди контроле. Они уједно 

представљају битан елеменат система информисања у контроли, јер указују на оне 

активности гдје остварени резултати одступају од планова. 

Када је у питању аналитичка интерпретација рацио бројева конкретног привредног 

друштва, финансијским аналитичарима обично стоји на располагању више стандарда 

међу којима треба издвојити сљедеће:  

1. рацио бројеви који се заснивају на регистрованој финансијској и пословној 

прошлости сваког конкретног привредног друштва;  

2. рацио бројеви одабраних привредних друштава, посебно оних која се сматрају 

најуспјешнијим у одређеној привредној грани;  

3. рацио бројеви који су утврђени на бази информација из текућег финансијског 

плана конкретног привредног друштва и 

4. рацио бројеви одређене привредне гране којој припада конкретно привредно 

друштво.  

Иако је чињеница да у општем контексту финансијске анализе, сваки од наведених 

стандарда има своју аналитичку вриједност, ипак преовладава мишљење да грански 

стандарди који одражавају просјечне финансијске и пословне услове одређене 

привредне гране представљају најприхватљивије критеријуме за релевантну оцјену 

успешности  финансијске и пословне активности привредног друштва. 

Иначе, у зависности од тога чему треба да служе, сви рацио бројеви се могу 

класификовати у неколико сводних група финансијских показатеља. При томе, не 

постоји једна општеприхваћена и једнообразна класификација рацио бројева. Међутим 

за потребе финансијске анализе најчешће се користе сљедеће основне групе показатеља 

који се извлаче из биланса стања и биланса успјеха, то су: 

1. Показатељи (рациа) ликвидности 

2. Показатељи (рациа) активности 

3. Показатељи (рациа) финансијске структуре 
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4. Показатељи (рациа) рентабилности 

5. Показатељи (рациа) тржишне вриједности. 

У наставку излагања ми ћемо за потребе овог поглавља обрадити све наведне групе 

показатеља (рациа). При томе, аналитички смисао наведне класификације рацио бројева 

не треба посебно објашњавати. У вези с тим, много је важније истаћи чињеницу да се 

рацио анализа не смије изједначити са пуком калкулацијом појединих показатеља 

(рациа), јер је рацио анализа много шира од тога. Наиме, рацио анализа је само 

аналитичка техника док је главни акценат на интерпретацији рациа у смислу тога шта 

она показују, која им је информациона вриједност и како их употребити. 

Међутим, интерпретација показатеља у облику рацио бројева прилично је деликатна и 

захтијева максималну опрезност. У вези с тим, неопходно је апострофирати неколико 

важних напомена:  

1. од сваког појединачног рацио показатеља треба очекивати само оно чему је он 

посвећен,  

2. свако ширење информационог интереса нужно подразумијева комбиновано 

разматрање више рацио показатеља, и  

3. само на основу посматрања свих рацио показатеља могу се доносити коначне 

оцјене финансијског и приносног положаја привредног друштва, што такође 

подразумијева и поређење рацио показатеља између привредног друштва, или са 

групацијом у које привредно друштво спада.  

Због тога рацио бројеви не допуштају доношење потпуно тачне и прецизне оцјене о 

појави, већ служе само као поуздани сигнализатори одређених тенденција у кретању 

појава. Али, с обзиром на рачунску прецизност рацио показатеља они се ипак сматрају 

веома прикладним методом припремања релевантних информација о финансијском 

положају и рентабилности привредног друштва. Рацио показатељи се рачунају управо из 

разлога да би се створила драгоцијена информациона подлога за доношење одређених 

пословних одлука у привредном друштву.  

 

5.1. ПОКАЗАТЕЉИ (РАЦИА) ЛИКВИДНОСТИ 

У стручној литератури постоје различите интерпретације појма ликвидности. Према 

старијим интерпретацијама ликвидност се дефинисала као способност неког неновчаног 

облика средстава да се трансформише, односно врати у новчани облик. У овом случају 

ради се о ликвидности основних и обртних средстава тј. ликвидности улагања. У вези с 
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тим, висок степен ликвидности постиже се високим степеном ликвидности имовине. 

Међутим, одмах треба рећи да је ова интерпретација ликвидности статична и непотпуна, 

јер не води рачуна о обавезама привредног друштва. Стога, новије интерпретације 

доводе стање ликвидности дијелова имовине у везу са обавезама привредног друштва. 

Аналогно томе, сматра се да под ликвидношћу треба подразумијевати способност 

привредног друштва да у року може измирити своје обавезе према повјериоцима. Овако 

схваћена ликвидност обухвата три основна елемента:                

1. доспјеле обавезе, 

2. временске рокове и  

3. средства плаћања. 

Да би се постигла и одржавала ликвидност ови елементи морају бити временски и 

вриједносно усклађени. То значи да износ расположивих новчаних средстава мора бити 

једнак износу доспјелих обавеза у вријеме њиховог доспијећа. Посматрано са овог 

аспекта, ликвидност се може означити као финансијска равнотежа привредног друштва, 

с обзиром на то да финансијска равнотежа привредног друштва подразумијева да су 

новчани издаци које привредно друштво мора у одређено време учинити покривени 

његовим новчаним примањима. Другим ријечима привредно друштво је ликвидно онда, 

када је способно да безусловно измири своје обавезе у оном моменту када оне 

доспијевају за плаћање и то без ограничења у погледу висине и рока. Да би привредно 

друштво то могло извршити, несумњиво је да оно мора имати онолико новчаних 

средстава колико износе доспјеле обавезе, односно мора имати финансијску равнотежу 

између расположивих новчаних средстава и доспјелих обавеза. Аналогно томе, 

ликвидност представља финансијско стање привредног друштва у коме постоји 

усклађеност између притицања новчаних средстава и доспјелих обавеза. 

Према томе, да би се одржао континуитет ликвидности, потребна је временска и 

вриједносна усклађеност доспјелих обавеза, временских рокова и средстава плаћања. С 

обзиром на то да је ликвидност једно од основних начела финансијске политике 

привредног друштва, она је детерминисана и брзином претварања имобилисаних 

средстава у новац, с једне стране, и брзином доспијећа обавеза за плаћање, с друге 

стране. Брзина претварања имобилисаних средстава у новац зависи од рока употребе 

средстава и ризика њиховог претварања у новац у датом временском интервалу. При 

томе зависно од дужине времена трансформације имобилисаних средстава у готовину, 

постоје и различити степени ликвидности средстава. Брзина доспијећа обавеза зависи 

првенствено од рока расположивости појединих извора. Такође на степен ликвидности 

утиче врста и величина појединих извора средстава из којих привредно друштво  

финансира свој ток репродукције. Генерално гледано треба имати у виду да је 

ликвидност могуће посматрати са неколико различитих аспеката и то као: 
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1. Садашња (тренутна) ликвидност 

2. Општа (текућа) ликвидност 

3. Редукована (ригорозна) ликвидност 

4. Перспективна (будућа) ликвидност 

5. Оптимална ликвидност. 

1. Садашња односно тренутна ликвидност, подразумијева стање ликвидности 

привредног друштва ако се ликвидност обезбјеђује посматраног дана. Због тога, 

садашња ликвидност показује само тренутну могућност плаћања доспјелих обавеза 

привредног друштва. Коефи цијент садашње ликвидности израчунава се по обрасцу: 

Коефицијент тренутне ликвидности = Расположива новчана средства                             

                                                                             Доспјеле обавезе 

2. Коефицијент опште или текуће ликвидности подразумијева да основна средства треба 

да  буду финансирана сопственим капиталом, а обртна средства да буду покривена 

краткорочним изворима финансирања. У вези с тим, коефицијент опште ликвидности 

показује са колико је КМ обртних средстава покривен једна КМ краткорочних обавеза, 

што се узима као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси 

краткорочних повјерилаца привредног друштва Коефицијент опште ликвидности 

израчунава се помоћу обрасца: 

Коефицијент опште ликвидности =      Укупна обртна средства  

                                                               Укупне краткорочне обавезе 

3. Коефицијент редуковане или ригорозне ликвидности, проистиче из односа текуће 

(обртне) имовине умањене за износ залиха и краткорочних обавеза. Овај коефицијент 

ликвидности се често назива берзанским рациом ликвидности, а такође и ‘’љутим’’ 

тестом ликвидности привредног друштва. У вези с тим, може се рећи да коефицијент 

ригорозне ликвидности показује са колико је КМ новчаних средстава покривен свака КМ 

краткорочних обавеза. Коефицијент редуковане или ригорозне ликвидности израчунава 

се помоћу обрасца: 

Коефицијент редуковане (ригорозне) ликвидности =  

Расположива новчана средства + Готовина и готовински еквиваленти  

                          Краткорочне обавезе 

односно, 

Коефицијент редуковане (ригорозне) ликвидности = 

Ликвидна средства (Обртна средства - Залихе)/Краткорочне обавезе 
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4. Перспективна или будућа ликвидност, подразумева способност привредног друштва 

да плати обавезе које ће доспјети за исплату у једном одређеном временском интервалу 

(нпр. за мјесец дана, за наредна три мјесеца и сл.). Коефицијент перспективне 

ликвидности израчунава се по обрасцу: 

Коефицијент перспективне ликвидности = Новац на дан мјерења ликвидности + 

Потраживања и хартије од вриједности који ће се уновчити / Доспјеле обавезе на дан 

мјерења + Обавезе које доспијевају током посматраног периода 

5. Коефицијент оптималне ликвидности служи као мјерило или стандард за мјерење у 

смислу колики треба да буде коефицијент перспективне ликвидности. Израчунавање 

коефицијента оптималне ликвидности врши се тако што се најприје одреде проценти 

ризика уновчавања потраживања и хартија од вриједности, а затим се израчуна 

апсолутни износ потраживања и хартија од вриједности који се неће моћи уновчити. 

Након тога, израчунава се њихов процентуални износ у односу на укупна средства 

исказана у бројиоцу коефицијента перспективне ликвидности, што у ствари представља 

ризик уновчавања. Коефицијент оптималне ликвидности израчунава се по сљедећем 

обрасцу: 

Коефицијент оптималне ликвидности = 100 / 100 - % ризика уновчавања потраживања 

ХоВ и неновчаних средстава 

5.2. ПОКАЗАТЕЉИ (РАЦИА) АКТИВНОСТИ 

Као што је у науци и пракси одавно познато основни услов за постојање и развој 

привредног друштва јесте улагање. При томе привредно друштво је увијек 

заинтересовано да из тих улагања извуче максималну корист. Наиме, привредно 

друштво улаже у пословна средства, обртна и фиксна, са намјером да их користи 

ефикасно што обавезно претпоставља његову тежњу да се помоћу што мањих улагања, 

оствари што већи обим пословне активности. У финансијском смислу, овај обим 

активности изражава се приходима или расходима у билансу успјеха који су резултат 

улагања у фиксна и обртна средства. Аналогно томе, финансијски показатељи 

активности привредног друштва обухватају све релативне односе између прихода и 

расхода, с једне стране и појединачних и укупних улагања у пословна средства, с друге 

стране, који се у стручној литератури називају коефицијентима обрта пословних 

средстава. У вези с тим, треба рећи да се у литератури и пракси најчешће примјењују 

сљедећи коефицијенти (рациа) обрта:  

1. Коефицијент обрта добављача 

2. Коефицијент обрта залиха 

3. Коефицијент обрта купаца 
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4. Коефицијент обрта укупних обртних средстава 

5. Коефицијент обрта нето обртних средстава 

6. Коефицијент обрта фиксних средстава 

7. Коефицијент обрта сопствених средстава 

8. Коефицијент обрта укупних пословних средстава. 

1. Коефицијент обрта добављача – односи се у ствари на просјечну дужину временског 

периода дуговања добављача за који се врши плаћање према њима. Ово је веома значајан 

показатељ активности привредног друштва, јер се из овог коефицијента (рациа) види 

брзина измирења обавеза према добављачима. Овај рацио (показатељ) се добија тако 

што се укупне годишње набавке (сировина, материјала, робе, услуга) подијеле са 

просјечним салдом добављача у току године, односно: 

Коефицијент обрта добављача =   Укупне годишње набавке на кредит______ 

                                              Просјечни салдо добављача у току године 

2. Коефицијент обрта залиха – представља веома значајан рацио показатељ 

финансијског управљања овим изузетно значајним обликом обртних средстава. Он се 

добија стављањем у однос цијене коштања реализованих производа у једној години са 

просјечним залихама у тој истој години, односно: 

Коефицијент обрта залиха = Цијена коштања реализованих производа  

                                             Просјечна вриједност залиха 

3. Коефицијент обрта купаца – често се назива и коефицијент обрта потраживања од 

купаца. Он представља веома значајан аналитички показатељ јер показује просјечно 

вријеме потраживања од купаца. Износ потраживања од купаца зависи од обима 

реализације, политике кредитирања купаца и ефикасности наплате насталих 

потраживања. Имајући у виду да ова потраживања могу представљати веома значајну 

позицију укупних обртних средстава, произлази став да политика кредитирања и 

наплате треба да буду предмет сталне контроле и анализе. При томе, коефицијент обрта 

купаца као значајан рацио показатељ математички се добија као количник између нето 

прихода од реализације и просјечног салда купаца, односно: 

Коефицијент обрта купаца = Нето приход од продаје  

                                            Просјечни салдо купца 

4. Коефицијент обрта укупних обртних средстава – показује успјешност управљања 

обртним средствима. Наиме, овај рацио показатељ изражава колико су просјечно пута у 
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току године обртна средства коришћена за плаћање трошкова и расхода. Овај 

коефицијент (рацио) добија се стављањем у однос укупних пословних расхода из 

биланса успјеха и просјечних обртних (укупних) средстава према стању на почетку и 

крају године, односно: 

Коефицијент обрта укупних обртних средстава = Укупни пословни расходи 

                                                                         Просјечна обртна средства 

5. Коефицијент обрта нето обртних средстава – изражава однос између нето прихода од 

продаје (реализације) и дугорочно финансираних (покривених) обртних средстава. Уска 

међузависност која постоји између обима пословне активности и дугорочно 

финансираних обртних средстава изражава се коефицијентом обрта нето обртних 

средстава, односно: 

Коефицијент обрта нето обртних средстава =      Нето приход од продаје 

                                                                                         Просјечна нето обртна средства 

6. Коефицијент обрта фиксних средстава – омогућава оцјену ефикасности коришћења 

фиксних средстава. Овај рацио показатељ представља количник из односа нето прихода 

од продаје (реализације) и просјечне набавне вриједности фиксне имовине, односно: 

Коефицијент обрта фиксних средстава =      Нето приход од реализације 

                                                                               Набавна вриједност фиксних средстава 

7. Коефицијент обрта сопствених средстава – показује ефикасност управљања 

сопственим средствима. При томе сопствена средства представљају онај дио вриједности 

пословне имовине привредног друштва који је прибављен из сопствених извора 

финансирања. Аналогно томе, коефицијент обрта сопствених средстава добија се 

подјелом нето прихода од реализације са укупним сопственим изворима пословних 

средстава, односно: 

Коефицијент обрта сопствених средстава =   Нето приходи од продаје 

                                                      Сопствени извори финансирања 

8. Коефицијент обрта укупних пословних средстава – показује ефикасност управљања 

укупним средствима. Он је у ствари синтетички рацио показатељ свих претходно 

изложених парцијалних рацио показатеља који су у аналитичком контексту овдје 

изражени као веома значајни. Аналогно томе, коефицијент обрта укупних пословних 

средстава се добија подјелом нето прихода од реализације са вриједношћу укупних 

пословних средстава, односно: 

Коефицијент обрта укупних обртних средстава = Нето приходи од реализације 

                                                                                             Укупна пословна средства 
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5.3.  ПОКАЗАТЕЉИ ( РАЦИА ) РЕНТАБИЛНОСТИ 

Рентабилност је економско начело пословања чијом се примјеном у пракси постиже 

такво пословање у којем се са што мањим ангажованим средствима у репродукцији 

остварује што већа добит. Истовремено, рентабилност представља и парцијално мјерило 

ефикасности пословања привредног друштва којим се изражава ефикасност ангажовања 

средстава у стварању добити привредног друштва. Рентабилност је тежња сваког 

привредног друштва да оствари што повољнији финансијски резултат тј. добит у односу 

на ангажована средства. При томе, важи правило да што је однос добити према 

ангажованим средствима већи, већа је и рентабилност. Такође, важи и обрнуто. 

Посматрано са аспекта привредног друштва рентабилност се испољава као мјерило 

ефикасности управљања. Генерално посматрано рентабилност као економско начело 

остварује се у сљедећим случајевима:  

1. Када се при истим ангажованим средствима остварује већа добит; 

2. Када се при истом остварењу добити смањују ангажована средства; 

3. Када се увећавају и добит и ангажована средства, при чему добит расте брже од 

ангажованих средстава; 

4. Када се смањују и добити и ангажована средства, при чему је степен смањења 

ангажованих средстава већи од степена смањења добити; 

5. Када се смањују ангажована средства повећава се добит. 

У контексту проблема које разматрамо, треба рећи да мјерење рентабилности 

представља средство контроле реализације циљева привредног друштва. Аналогно томе, 

будући да упоређивање апсолутног износа оствареног пословног резултата са 

планираним резултатом није поуздано средство контроле јер не узима у обзир висину 

капитала или средстава са којима је пословни резултат остварен, произлази да као мјера 

контроле рентабилности треба да служе «рацио бројеви» који се изводе на основу 

биланса стања и биланса успјеха. У вези с тим, за аналитичке сврхе мјерења 

рентабилности, користи се више различитих рацио бројева који се налазе у међусобном 

корелационом односу: 

1. Стопа пословног добитка 

2. Стопа нето добитка 

3. Стопа приноса на укупна пословна средства 
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4. Стопа приноса на сопствена средства 

1. Стопа пословног добитка – добија се искључиво на основу података из биланса успјеха 

и она показује парцијално учешће пословног добитка у пословним приходима. Аналогно 

томе, овај показатељ спада у тзв. парцијалне показатеље рентабилности привредног 

друштва. 

Стопа пословног добитка добија се непосредно из сљедећег обрасца:  

Стопа пословног добитка =  Пословни добитак • 100  

                                                  Пословни приходи   

2. Стопа нето добитка – добија се искључиво на основу података из биланса успјеха и она 

показује парцијално учешће нето добитка у пословним расходима. Аналогно томе, овај 

показатељ спада у тзв. парцијалне показатеље рентабилности привредног друштва. 

Стопа нето добитка добија се непосредно из сљедећег обрасца: 

Стопа нето добитка = Нето добитак • 100 / Пословни приходи 

3. Стопа приноса на укупна пословна средства – другачије се назива и рацио 

рентабилности укупног капитала. Она се добија на основу података из биланса стања и 

биланса успјеха, те спада у тзв. глобалне показатеље рентабилност привредног друштва 

и. Пословни добитак, у финансијско-рачуноводственом смислу, представља принос на 

улагања у укупна пословна средства која су коришћена за обављање редовне пословне 

активности привредног друштва у текућем периоду. Следствено томе, стопа приноса на 

укупна пословна средства добија се непосредно из сљедећег односа: 

Стопа приноса на пословна средства =       Пословни добитак  

                                                                   Просјечна пословна средства 

4. Стопа приноса на сопствена средства – другачије се назива и рацио рентабилности 

сопственог капитала. Имајући у виду да је стално повећање сопствених средстава у 

укупним пословним средствима предоминантан финансијски циљ пословања 

привредног друштва, произлази да релативни односи између нето добитка и сопствених 

средстава представљају у ствари најзначајнији квантитативни показатељ у финансијској 

анализи. Овај релативни однос назива се управо стопом приноса на сопствена средства. 

Стопа приноса на сопствена средства може се непосредно утврдити на основу сљедеће 

математичке формуле: 

Стопа приноса на              

сопствена средства =  Нето добитак / Просјечна сопствена средства 

6.  АНАЛИЗА НЕТО ОБРТНОГ ФОНДА 

Нето обртни фонд представља дио сопственог капитала и дугорочних обавеза које су 
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искоришћене за финансирање обртних средстава. Нето обртни фонд се утврђује на бази 

биланса стања пословних средстава, при чему биланс мора бити уравнотежен. У случају 

да биланс стања није уравнотежен, онда се прво мора успоставити билансна равнотежа у 

подбилансу пословних средстава. 

Нето обртни фонд, односно нето обртна средства представљају изузетно значајну 

категорију у управљању финансијама. У вези с тим, поставља се питање: У коју сврху се 

користи нето обртни фонд и какав значај он може да има за управљање финансијама 

привредног друштва? Питање је утолико логичније ако се има у виду чињеница да нето 

обртни фонд не представља апсолутну величину (мјеру), па се аналогно томе, не може 

користити у сврхе статичке анализе финансијског положаја привредног друштва. 

Другим ријечима, могло би се рећи да је нето обртни фонд један од веома важних 

инструмената анализе финансијског положаја привредног друштва, исто као што су то и 

рацио бројеви. Међутим, док рацио анализа своје закључке заснива на 

карактеристичним релацијама појединих логички повезаних билансних дијелова, 

анализа нето обртног фонда увијек полази од цјелине биланса и своје закључке заснива 

искључиво на карактеристичним промјенама цјелине у кретању. Због тога, рацио 

анализа има карактер индуктивне и статичке методе истраживања, док анализа нето 

обртног фонда има све особине дедуктивне и динамичке методе истраживања. То значи, 

да су могућности ове двије методе де фацто исте, али су путеви различити. 

6.1. ПОЈАМ И САДРЖАЈ НЕТО ОБРТНОГ ФОНДА 

Познато је да „златна“ правила финансирања, односно билансно правило у ширем 

смислу захтијева да дугорочно везана средства (имобилизације и залихе) буду 

финансирана из дугорочних извора (сопствених и туђих). Иначе, већина финансијских 

теоретичара сматра да поштовање поменутог правила финансирања ствара услове за 

успостављање и одржавање дугорочне финансијске равнотеже привредног друштва. 

Аналогно томе, у циљу анализе, планирања и контроле дугорочне финансијске 

равнотеже, осим претходно већ размотрених рацио бројева, конструисан је још један 

посебан аналитички инструмент који је познат под називом нето обртни фонд, односно 

нето обртна средства. При третирању ове проблематике у литератури се оба претходно 

поменута израза, нето обртни фонд и нето обртна средства, равноправно користе. 

Сходно томе, у оптицају су и двије алтернативне дефиниције, као и двије формуле за 

њихово израчунавање. Логично, ове чињенице намећу потребу за прецизнијим 

дефинисањем и објашњењем садржине ова два термина, како би се избјегли евентуални 

неспоразуми при њиховој употреби. 

Појам нето обртни фонд – подразумева рачунску величину која је једнака разлици 

између дугорочних извора (дугорочног капитала - сопственог и туђег) и нето 

имобилизација (књиговодствена вриједност сталних средства на дан билансирања).. 



Финансијски менаџмент у систему здавствене заштите 

 

Висока медицинска школа Приједор Страница 91 

 

Појам нето обртна средства – подраузумијева рачунску величину која је једнака разлици 

између обртних средстава и краткорочних обавеза.  

На основу претходно изложених објашњења нето обртног фонда (НОФ) и нето обртних 

средстава (НОС), видљиво је да између ове двије величине до којих се долази путем 

различитих формула, постоји аритметичка једнакост. Такође, наведене дефиниције 

упућују на закључак да нето обртни фонд и нето обртна средства имају исто материјално 

значење. Једина разлика је у томе што прва дефиниција (НОФ) акцентира дугорочне 

изворе употребљене за финансирање дијела обртних средстава, док друга  дефиниција 

(НОС) потенцира обрнути редосљед, тј. акценат је на дијелу обртних средстава  

финансираним из дугорочних извора. Међутим, у оба случаја суштина је идентична. 

Наиме, у питању је иста величина посматрана из два различита угла. Аналогно томе, 

потпуно је оправдана паралелна и равноправна употреба оба термина, што се односи и 

на поступак израчунавања нето обртног фонда и нето обртних средстава. 

Претходно излагање у вези са дефинисањем, односно интерпретацијом нето обртног 

фонда и нето обртних средстава, указује на то да се у суштини ради о финансијско-

аналитичкој конструкцији чисто рачунског карактера која је изведена у контексту 

„златног“ билансног правила финансирања, а не о некој конкретној билансној позицији у 

смислу реалног извора финансирања као што би се брзоплето могло закључити из једног 

или другог назива. 

6.2. ВИСИНА И ПРОМЈЕНЕ НЕТО ОБРТНОГ ФОНДА 

Анализа финансијског положаја и извођење закључака о квалитету управљања 

финансијама привредног друштва на основу нето обртног фонда претпоставља 

познавање његовог обима. У вези с тим, поставља се питање који је то потребан ниво, 

односно висина нето обртног фонда која би се могла сматрати оптималном. Тиме се 

враћамо на захјтеве правила финансирања која инсистирају на утврђивању општих 

универзалних норми које важе за све прилике и за сва привредног друштва. Наиме, 

висина нето обртног фонда је индивидуално условљена и зависи од низа фактора, као 

што су: врста и величина привредног друштва, стопа рентабилности, политика набавке 

и продаје, однос између сопственог и позајмљеног капитала, висина и услови коришћења 

дугорочних зајмова, политика развоја привредног друштва итд. Аналогно томе, као 

прихватљиво мишљење у вези са потребном висином нето обртног фонда могла би се 

прихватити констатација у смислу сљедећег: под нормалном висином нето обртног 

фонда у једном привредном друштву може се сматрати сваки износ нето обртног фонда 

који обезбјеђује оптимални пословни резултат (рентабилност) и несметано извршавање 

доспјелих обавеза (ликвидност), али не само у прошлости него и у догледној будућности. 

Основна сврха утврђивања нето обртног фонда јесте оцјењивање дугорочне финансијске 

равнотеже и то тако што се врши поређење трајних залиха са нето обртним фондом. Ако 
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нето обртни фонд постоји, он може бити већи од вриједности залиха, једнак залихама 

или мањи од износа залиха. У вези с тим, сматра се да једнакост нето обртног фонда и 

залиха, означава постојање дугорочне финансијске равнотеже и услова за одржавање 

ликвидности у дијелу дугорочног финансирања. Ако је нето обртни фонд већи од залиха 

онда се то тумачи као знак сигурности за одржавање ликвидности у дијелу дугорочног 

финансирања, док ако је нето обртни фонд мањи у односу на залихе онда се сматра да је 

у дијелу дугорочног финансирања угрожено одржавање ликвидности. 

У току пословања привредног друштва, континуирано се дешавају промјене нето 

обртног фонда које се одражавају на финансијско стање у привредном друштву. У вези с 

тим, под термином промјене нето обртног фонда подразумијева се разлика између 

висине нето обртног фонда на крају и на почетку анализираног периода. Она показује 

износ повећања или смањења нето обртног фонда у протеклом раздобљу. При томе, 

информације по ком основу је дошло до повећања или смањења нето обртног фонда на 

крају у односу на почетак периода веома су значајне за финансијску анализу, односно 

оцјену финансијске ситуације привредног друштва помоћу нето обртног фонда. 

Промјене нето обртног фонда резултат су догађаја или одређених стања који утичу на 

повећање или смањење. У вези с тим, на повећање нето обртног фонда утичу све 

трансакције које смањују имобилизације и које повећавају дугорочне изворе. Такође, 

важи и обрнуто тј. да на смањење нето обртног фонда утичу све трансакције које 

повећавају имобилизације и које смањују дугорочне изворе. Због тога, при управљању 

финансијама привредног друштва увијек када је то могуће треба да се свака трансакција 

која смањује нето обртни фонд покрије трансакцијом која га повећава. Овакав став 

произлази из самог система обрачуна нето обртног фонда јер се он добија одузимањем 

имобилизација од дугорочних извора или (што је исто) одузимањем краткорочних 

извора од укупних обртних средстава.  

6.3. УПОТРЕБА НЕТО ОБРТНОГ ФОНДА 

Постојање или непостојање нето обртног фонда може бити веома значајан индикатор  

финансијског потенцијала привредног друштва. При томе посебан значај се придаје тзв. 

„варијацијама“ нето обртног фонда у низу сукцесивних обрачунских периода. Под 

термином „варијација“ нето обртног фонда, подразумијева се разлика између висине 

нето обртног фонда на крају и на почетку анализираног периода. Она показује износ 

повећања или смањења нето обртног фонда у протеклом раздобљу. Информације о 

промјенама (варијацијама) нето обртног фонда у низу узастопних обрачунских периода 

значајне су за финансијску анализу и представљају једну од полуга управљања 

финансијама привредног друштва. Будући да нето обртни фонд не представља 

апсолутну мјеру, он се не може користити у сврхе статичке анализе финансијског 

положаја привредног друштва, већ служи искључиво као инструмент динамичке 

финансијске анализе. То значи да предмет испитивања, висина и варијације нето 
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обртног фонда треба да обухватају најмање 2-5 година.  

7.  АНАЛИЗА НОВЧАНОГ ТОКА  

Анализа новчаног тока представља један од инструмената управљања финансијама који 

је у последњој деценији био предмет многих расправа и свестраних анализа. Имајући у 

виду чињеницу да је коришћење овог инструмента управљања финансијама у тијесној 

вези са његовом садржином, логично произлази потреба да се најпре овај појам ближе 

дефинише. 

Међутим, имајући у виду ширу литературу, могло би се рећи да се појам новчаног тока 

користи у своја два основна значења, то су:  

a) као стална ријека примања и издавања која протичу кроз привредно друштво 

(бруто новчани ток), или као разлика између примања која произлазе из продаје 

робе и услуга и издавања која се везују за производњу роба и услуге (нето новчани 

ток). 

b) Као суме добитака, амортизације и других трошкова који не проузрокују излаз 

готовине као дио примања која остају привредном друштву и служе за исплату 

дивиденди, финансирање инвестиција и за исплату дугова, или дио нето обртног 

фонда који произлази из пословања. 

Новчани ток се у широј литератури употребљава у двоструком смислу и то као:  

(а) бруто новчани ток и  

(б) нето новчани ток.  

Бруто новчани ток, представља новчани ток примања и издавања новца у привредном 

друштву. Другим ријечима, он представља проток примања и издавања новца који 

протиче кроз привредно друштво. Бруто цасх флоw омогућава праћење динамике 

примања и издавања новчаних средстава.  

Нето новчани ток, представља разлику између примања и издавања новчаних средстава 

у привредном друштву. Стога нето новчани ток користи се да би се утврдила 

расположива новчана средства у привредном друштва која се могу користити у процесу 

отплате доспелих обавеза привредног друштва.  

Предмет нашег даљег разматрања биће употреба новчаног тока концепта као средства 

за анализу и оцјену финансијске равнотеже привредног друштва. У вези с тим, 

коришћење цасх флоw концепта у финансијској анализи претпоставља познавање 

сљедећих комплекса питања:  

1. циљеви и предмет анализе новчаног тока, 
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2. сачињавање биланса новчаних токова и  

3. анализа биланса новчаних токова.235 

 

7.1.  ЦИЉЕВИ И ПРЕДМЕТ АНАЛИЗЕ НОВЧАНОГ ТОКА 

Последњих година у стручној литератури анализа новчаног тока све више се разматра 

као незаобилазни помоћни инструмент финансијске анализе. Мада је компатибилна са 

рацио бројевима и нето обртним фондом, анализа новчаног тока, односно анализа 

биланса новчаних токова усмјерена је, прије свега, на тумачење и образложење висине и 

промјена рацио бројева и нето обртног фонда, на основу којих се извлачи закључак о 

финансијској сиитуацији. 

У вези с тим, анализа анализа новчаног тока врши се на основу биланса новчаних токова 

(или биланса токова готовине) који чини трећи сегмент финансијског извештавања. 

Аналогно томе, биланс новчаних токова са билансом стања и билансом успјеха чини 

нераздвојну цјелину. На тај начин, поред биланса стања и биланса успјеха у систем 

финансијског извјештавања уводи се још један значајан финансијски извјештај који 

садржи комбиноване податке из оба поменута биланса, са циљем да се корисницима овог 

извјештаја омогући оцјена способности привредног друштва да генерише позитивне 

токове готовине, односно да се процијени његова ликвидност и солвентност. Тиме се 

корисницима омогућава да стекну цјеловит увид у сљедеће: 

(a) финансијску позицију и стање обавеза и капитала, чему служи биланс стања,  

(b) резултате пословања и степен профитабилности, чему је намјењен биланс успјеха 

и  

(c) информације на основу којих се може дати поузданија оцјена о ликвидности и 

солвентности привредног друштва, чему је намијењен биланс новчаних токова. 

Сматра се да је примарни циљ анализе биланса новчаних токова обезбеђивање 

информација о приливу и одливу готовине из пословне активности привредног 

друштва, док је секундарни циљ обезбеђивање увида у инвестиционе и финансијске 

активности привредног друштва. При томе, од есенцијалног је значаја да нето 

готовински ток из пословне активности буде позитиван, јер се тиме ствара битна 

претпоставка за инвестирање и финансирање. Постоји општа сагласност у томе да 

анализа биланса новчаних токова треба да обезбједи сљедеће:  

1. Сагледавање способности привредног друштва да генерише готовину и  
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2. оцјену његове ликвидности и солвентности. 

Аналогно томе, анализа новчаних токова назива се још и процјеном солвентности. То 

значи да је процјена солвентности значајан сегмент анализе новчаних токова и састоји 

се од анализе кључних позиција биланса новчаних токова у вези са пословним, 

инвестиционим и финансијским активностима привредног друштва. При томе, предмет 

анализе може бити не само биланс који садржи новчане токове у протеклом периоду, већ 

и плански биланс новчаних токова. Када је у питању плански биланс новчаних токова, 

његова основна сврха огледа се у томе да допринесе успостављању и одржавању зоне 

оптималне ликвидности што је један од кључних задатака финансијског управљања 

готовином.  

У поступку анализе биланса новчаних токова мора се поћи, прије свега, од насталих 

токова готовине у текућој години. Истовремено, узимају се у обзир и готовински токови 

из претходне године. На тај начин омогућено је уочавање промјена и тенденција у 

оквиру новчаних токова из свих активности привредног друштва, а посебно када се ради 

о нето новчаном току по основу пословне активности. Уочене промјене (варијације) у 

оквиру новчаних токова треба сагледати уз максимално респектовање и резултата 

анализе финансијског положаја и успјешности пословања привредног друштва. Овакав 

приступ биће од користи у смислу тога да оцјене у вези образложења висине и промене 

рацио бројева и нето обртног фонда буду што поузданије. 

 

 

7.2.  САЧИЊАВАЊЕ БИЛАНСА НОВЧАНИХ ТОКОВА 

Да би се биланс новчаних токова могао користити у аналитичке сврхе, неопходно је све 

пословне трансакције привредног друштва које имају одраз на стање новца и новчаних 

еквивалената груписати у одређене активности. При томе, треба користити прикладан 

критеријум разврставања. У вези с тим, треба рећи да се према свом карактеру, новчани 

токови могу груписати на приливе и одливе новчаних средстава који потичу из три 

основне групе активности привредног друштва, то су: 

      а) Новчани токови из пословне активности 

      б) Новчани токови из инвестиционе активности 

      ц) Новчани токови из финансијске активности. 

а) Новчани токови из пословне активности – односе се на главну дјелатност привредног 

друштва, што значи да су они примарно усмјерени на производњу и продају производа, 

робе и услуга. Стога, пословне трансакције које произлазе из ове активности утичу на 

стварање нето добитка или губитка. Сљедствено томе, нормално је очекивати да ће 

привредно друштво из пословних активности генерисати позитивне новчане токове. 
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Обрнуто, негативни нето новчани токови трајнијег карактера, несумњиво би привредно 

друштво водили ка његовој ликвидацији. Самим тим, нето новчани токови из пословних 

активности чине кључни показатељ способности привредног друштва да ствара 

довољно готовине за одржавање пословне способности, нове инвестиције, уредно 

сервисирање обавеза према кредиторима и исплату приноса власницима привредног 

друштва, без прибјегавања спољним изворима финансирања. 

б) Новчани токови из инвестиционе активности – односе се на све оне трансакције које 

су намијењене остваривању будућег добитка и новчаних прилива. Стога, пословне 

трансакције које произлазе из ове активности обухватају приливе и одливе у вези са 

стицањем и отуђивањем дугорочне имовине и дугорочних улагања (основна средства, 

нематеријална улагања и дугорочни финансијски пласмани). Овдје су новчани одливи 

посљедица настојања да се одржи оперативна способност постојећих капацитета, или да 

се обезбједе капацитети за планирани раст привредног друштва. Са друге стране, 

новчани приливи настају као посљедица продаје дијелова основних средстава и 

повраћаја дугорочних финансијских пласмана. Међутим, новчани приливи су углавном 

мањег обима, па су новчани токови из инвестиционих активности често негативни. Ради 

систематизације, инвестиционе активности привредног друштва могу се класификовати 

у двије основне групе: улагања у дуготрајну имовину (стална средства) и друга улагања. 

ц) Новчани токови из финансијске активности – односе се на пословне трансакције које 

имају за посљедицу промјену величине и структуре капитала и кредитних извора 

финансирања. Новчани приливи у овом дијелу могу настати по основу емитовања нових 

акција привредног друштва, емисије обвезница и прибављања нових дугорочних и 

краткорочних кредита. Са друге стране, новчани одливи могу настати као посљедица 

откупа сопствених акција, отплате дугова и исплате дивиденди.  

Дакле, могло би се рећи да новчани токови из финансијске активности обухватају 

трансакције са двоструким релацијама, то су: прво, привредно друштво – власнци и 

друго, привредно друштво – кредитори. Прва релација, односи се на примање новца од 

власника (емисија акција) и на враћање новца власницима (дивиденде). Друга релација, 

односи се на примање новца путем задуживања привредног друштва (кредити, емисија 

обвезница) и на враћање новца путем сервисирања дугова (не укључујући исплату 

камата, што улази у пословне активности привредног друштва). 

Укупан нето новчани ток привредног друштва представља збир нето новчаног тока из 

пословних активности, нето новчаног тока из инвестиционе активности и нето новчаног 

тока из финансијске активности. Информације о укупном нето новчаном току 

омогућавају да се сагледа способност привредног друштва да генерише новчане токове у 

различитим сегментима активности, да се боље разумију промене у финансијској 

структури и нето имовини привредног друштва, као и да се сагледа повезаност између 

нето новчаних токова и профитабилности привредног друштва. За састављање биланса 

токова готовине могу се користити двије методе, директна и индиректна. Разлика 
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између ових метода је у начину приказивања токова готовине из пословних активности, 

док се токови готовине настали из инвестиционе активности и  финансијске активности 

приказују на потпуно исти начин и по директној и по индиректној методи. Коришћењем 

и једне и друге методе треба да се добију исти износи новчаних средстава за сваку 

позицију из биланса новчаних токова. 

Директна метода израде биланса новчаних токова, исказује бруто износе основних 

компоненти готовинских прилива и готовинских одлива, као што су готовина добијена 

од купаца и готовина исплаћена добављачима и запосленима. Користећи директну 

методу, износ нето готовине који је обезбјеђен пословним активностима једнак је 

разлици између укупног износа бруто готовинских прилива и укупног износа бруто 

готовинских одлива насталих из пословне активности привредног друштва. Примјеном 

директне методе до новчаних токова долазимо директно, откривањем, колико готовине 

и готовинских еквивалената је дошло од купаца, а колико је отишло у форми плаћања 

добављачима, запосленима и другим спољним ентитетима за робу и услуге. Биланс 

новчаних токова састављен по директној методи може имати сљедећу форму и 

садржину: 

 

 

 

 

 

БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА ( директна метода ) 

 

Р.Б НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ ИЗНОС 

1. Готовински токови из пословне активности  

1. Наплата потраживања од купаца 129.000 

2. Исплата добављачима (96.000) 

3. Исплата запосленима (10.000) 

А Готовина остварена пословањем (1-2-3) 23.000 

4. Плаћена камата (3.000) 

5. Плаћен порез на добитак (4.000) 

Б Готовински ток из пословне активноти (А – 4 - 5) 16.000 

2. Готовински токови из инвестиционе 

активноти 

 

1. Набавка опреме (4.000) 
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2. Готовина од продаје дугорочних ХоВ 2.000 

3. Готовински ток из инвестиционе активности 

(1+2) 

(2.000) 

3. Готовински токови из финансијске 

активности 

 

1. Износ од емисије акција 6.000 

2. Готовинске исплате на име дугорочних кредита (4.000) 

3. Готовински ток из финансијске активности (1-2) 2.000 

4. Нето готовински ток планске године (Б-Ц+Д) 16.000 
5. Готовина на почетку планског периода 23.000 

6. Готовина на крају планског периода (4+5) 39.000 

Индиректна метода израде биланса новчаних токова, у дијелу који се односи на новчане 

токове из пословне активности, полази од позиције нето добитка (губитка) који се 

коригује за неготовинске позиције укључене у обрачун резултата и промјене у стању 

залиха, потраживања и обавеза из пословних активности. Дакле, полазна тачка за 

састављање биланса новчаних токова по индиректној методи јесте нето добитак, а да би 

се утврдили новчани токови из пословних активности спроводе се одређена 

прилагођавања нето добитка. 

Примјеном индиректне методе до новчаних токова долазимо индиректно (уназад) 

идући од нето добитка. Плански биланс токова готовине састављен по индиректној 

методи може имати сљедећу форму и садржину: 

 

 

БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА ( индиректна метода ) 

 

Р.Б. НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ ИЗНОС 

1. Готовински токови из пословне активноти  

А Нето добитак прије опорезивања 19.000 

 Прилагођавања за:  

1. Трошкови амортизације 1.000 

2. Расходи за камате 2.000 

Б Пословни добитак (А+1+2) 22.000 

3. Повећање купаца (9.000) 

4. Смањење залиха 6.000 

5. Повећање добављача 4.000 

Ц Готовина остварена пословањем (Б-3+4+5) 23.000 
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6. Плаћена камата (3.000) 

7. Плаћен порез на добитак (4.000) 

Д Готовински ток из пословне активности (Ц-6-7) 16.000 

2. Готовински токови из инвестиционе 

активности 

 

1. Набавка опреме (4.000) 

2. Готовина од продаје дугорочних ХоВ 2.000 

Е Готовински ток из инвестиционе активности (1-2) (2.000) 

3. Готовински токови из финансијске активности  

1. Износ од емитовања акција 6.000 

2. Готовинске исплате на име дугорочних кредита (4.000) 

Ф Готовински ток из финансијске активности (1-2) 2.000 

4. Нето готовински ток планске године (Д-Е+Ф) 16.000 

5. Готовина на почетку планског периода 23.000 

6. Готовина на крају планског периода (4+5) 39.000 

Обе наведене методе дају једнаке износе новчаних токова из пословних активности који 

се затим допуњавају новчаним токовима из инвестиционих активности и финансијских 

активности привредног друштва. Међутим, сматра се да директна метода даје 

информационо богатије извјештаје о новчаним токовима па се привредна друштва 

охрабрују, али не и обавезују, да користе директну методу у изради извјештаја о 

новчаним токовима. У вези с тим, треба рећи да банке и остале финансијске институције 

посебно захтијевају коришћење директне методе за презентовање инфомација о 

новчаним токовима. Такав свој став оне аргументују тиме да је директна метода 

конзистентнија и да обезбјеђује детаљније информације о приливима и одливима 

готовине. У контексту свега претходно наведеног, на крају у форми закључка треба 

апострофирати чињеницу да је употребна вриједност биланса новчаних токова 

детерминисана са два кључна фактора, а то су: прво, начин класификовања билансних 

позиција, и друго, избор метода у састављању биланса новчаних токова. 

 

8.  ОЦЈЕНА БОНИТЕТА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 

Бонитет потиче од латинске ријечи „бонус“ (бонус), која у преводу значи добар. Када је 

ријеч о бонитету привредног друштва, постоје два приступа оцјени бонитета привредног 

друштва: ужи и шири. У ужем смислу, бонитет изражава кредитну способност 

привредног друштва, а у ширем, његову укупну позицију на тржишту: квалитет и 

реалност развојних    прогарама,     степен      искориштења       капацитета,       ниво 

продуктивности рада, квалитет инвестиционих програма, развијеност пословних 

функција и сл. 

Приступ бонитету у ширем смислу указује да је за његово сагледавање, осим 
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финансијског, неопходно обухватити укупне пословне аспекте. Полазећи од тога, говори 

се о пословном и финансијском бонитету. На основу званичних финансијских извјештаја 

– биланса стања, биланса успјеха и готовинског тока – врши се прорачун одређених 

финансијских показатеља. Помоћу тих показатеља утврђује се финансијски бонитет 

привредног друштва.  

У процесу власничког преструктуирања привредног друштва, многа привредна друштва 

врше емисију и продају акција. Те активности се врше у циљу повећања сопственог 

капитала привредног друштва. У таквим приликама, бонитет привредног друштва је 

детерминанта која директно утиче на цијену акција. Из тог разлога, анализа бонитета 

доприноси објективној валоризацији привредног друштва на финансијском тржишту.  

Анализа бонитета привредног друштва мора бити континуирана пракса менаџмента 

привредног друштва. На тај начин омогућено је правовремено уочавање погоршања 

његовог финансијског положаја. Правовременост је кључни факткор за предузимање 

адекватних пословних мјера и акција и тиме спријечи  појава озбиљније кризе. Кризе у 

пословању, које се правовремено не санирају доводе до стечаја, односно ликвидације. 

Нажалост, анализа бонитета привредног друштва се уопште не врши у пракси.  У веома 

ријетким случајевима, то се чини спорадично и некомпетентно. Оцјена бонитета 

привредног друштва не може се извршити без:   

          1.  анализе финансијског положаја, 

          2.  анализе приносног положаја и 

 3.  анализе имовинског стања.  

 

 

8.1.  АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА  

Финансијски положај привредног друштва изражава се обимом и структуром средстава 

и капитала. Често, у теорији и  пракси, умјесто термина финансијски    положај,   користе   

се    термини  финансијска   позиција   и финансијска ситуација.  Термином финансијска 

ситуација означава се новчано стање привредног друштва. Финансијски менаџмент 

привредног друштва води финансијску политику привредног друштва. Њоме креира 

стратегију и тактику финансијског управљања. Стручно вођење финансијске политике је 

услов, са финансијског аспекта, за сталност, раст и  развој привредног друштва. 

Опстанак, раст и развој привредног друштва одређен је финансијским угледом и 

положајем привредног друштва. Они су међусобно условљени и тијесно повезани. Без 

доброг финансијског положаја, нема доброг финансијског угледа привредног друштва. 

Од финансијског угледа и његовог  укупног бонитета, зависиће могућност привредног 

друштва да прибави изворе финансирања. 

Финансијски положај привредног друштва може бити: (1) добар, (2) прихватљив и (3) 
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лош. 

(1) Добар финансијски положај привредног друштва је: 

1. ако његова финансијска равнотежа обезбјеђује ликвидност на дужи рок, 

2. ако је његова финансијска структура таква да обезбјеђује независност   

привредног  друштва у вођењу пословне политике  

3. ако се дио проширене репродукције финансира из сопствених извора. 

(2) Прихватљив је онај финансијски положај привредног друштва у којем постоји 

равнотежа између дугорочно везаних средстава и квалитетних извора (сопствени 

капитал + дугорочни дуг). Овакав финансијски положај привредног друштва обезбјеђује 

привредном друштву ликвидност, али не и сигурност у пословању, јер недостаје 

ликвидна резерва у изворима средстава.  

Финансијска структура код привредног друштва, чији се положај квалификује као 

прихватљив, обезбјеђује му релативну независност. Прихватљив финансијски положај 

имају она привредн друштва која могу да из властитих извора финансирају само просту 

репродукцију. 

(3) Лош финансијски положај привредног друштва проистиче из нарушене финансијске 

равнотеже која не обезбјеђује одржавање ликвидности на дуги рок, лоше финансијске 

структуре и немогућности да финансира просту репродукцију. 

Оцјена финансијског положаја привредног друштва заснива се на: 

1. Анализи финансијске равнотеже, 

2. Анализи задужености, 

3. Анализи одржавања реалне вриједности сопственог капитала у условима 

инфлације, 

4. Анализи солвентности и 

5. Анализи репродуктивне способности 

1.  Анализа финансијске равнотеже привредног друштва 

Биланс стања је основни документ за анализу финансијске равнотеже. Анализа 

финансијске равнотеже је најважнија карика у анализи финансијског положаја 

привредног друштва. Она је директно повезана са начелом стабилности финансијске 
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политике. Кроз постојање или непостојање финансијске равнотеже цијени се квалитет 

финансијског управљања. Код анализе финансијске равнотеже привредног друштва 

посматрају се средства и извори финансирања. Привредно друштво ће имати 

финансијску равнотежу ако су његова средства, по обиму и роковима везивања, једнака 

обиму и времену расположивости извора финансирања. 

Да би се направила квалитетна анализа финансијске равнотеже привредног друштва, 

потребно је имати на располагању билансне извјештаје за последња три периода. На тај 

начин могуће је извршити временско поређење и установити да ли је финансијски  

положај привредног друштва у том периоду побољшан или не.  

Сваки имовински облик привредног друштва исказан у активи биланса стања има своје 

вријеме везаности или имобилизације. Вријеме имобилизације средстава представља 

временски период у коме се имовински дио трансформише у ликвидну имовину – новац. 

Сваки имовински облик има различит степен ликвидности.  

Ликвидност средстава одређена је: 

1. временским периодом за који ће имовина бити трансформисана у новац, 

2. бројем фаза кроз које треба да прођу средства да би се  трансформисала  у новац  и 

3. степеном ризика да ће та имовина бити трансформисана у ликвидну имовину. 

За потребе анализе финансијске равнотеже привредног друштва, билансне позиције у 

активи се групишу по принципу растуће ликвидности, а у пасиви по принципу растуће 

доспјелости, као што је и приказано на сљедећој слици: 

Биланс стања 

 АКТИВА  ПАСИВА 

1. ТРАЈНО ВЕЗАНА СРЕДСТВА 

- земљиште, 

- трајни извори у друга привредна друштва 

- нематеријална улагања у трајна обртна  

  средства                                      

                                      500                                                                              

1. ТРАЈНИ ИЗВОРИ    

    ФИНАНСИРАЊА 

- сопствени капитал, 

- резерве 

                                                    

                                                500 

2. ДУГОРОЧНО ВЕЗАНА  

    СРЕДСТВА 

 - основна средства, 

- дугорочни финансијски пласмани 

2. ДУГОРОЧНИ ИЗВОРИ    

     ФИНАНСИРАЊА 

 - дугорочни кредити, 

 - дугорочна резервисања 
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                                              300 300 

3. КРАТКОРОЧНО ВЕЗАНА  

    СРЕДСТВА 

- залихе, 

- потраживања, 

- новац 

                                             200 

3. КРАТКОРОЧНИ ИЗВОРИ  

    ФИНАНСИРАЊА 

 - краткорочни кредити, 

 - добављачи  

 

                                          200 

1.000 1.000 

Вријеме везивања није исто за сва средства, нити су рокови расположивости извора 

једнаки за све изворе. Због тога, постоје различити показатељи за исказивање 

финансијске равнотеже. 

Трајни и дугорочни извори финансирања називају се квалитетни извори финансирања. 

Дугорочна финансијска равнотежа привредног друштва постоји, ако су дугорочно везана 

средства у потпуности једнака квалитетним изворима финансирања. 

Ако су дугорочно везана средства мања од квалитетних извора финансирања, тада је у 

области дугорочног финансирања привредног друштва створена сигурност за 

одржавање ликвидности на дужи рок.  

Уколико се у таквим условима обезбиједи једнакост између рокова уновчивости 

краткорочно везаних средстава и рокова расположивости краткорочних извора 

финансирања, тада ова разлика између квалитетних извора и дугорочно везаних 

средстава представљала ликвидну резерву која би омогућила перманентну ликвидност 

привредног друштва. 

Уколико су дугорочно везана средства привредног друштва већа од квалитетних извора, 

тада је дио дугорочно везаних средстава финансиран из краткорочних извора. Овакво 

стање угрожава текућу и будућу ликвидност привредног друштва. Нарушена дугорочна 

финансијска равнотежа, помјерена ка дугорочно везаним средствима, не значи 

истовремено да ће друштво бити неликвидно. Уколико финансијски менаџмент може да 

обезбједи веће рокове расположивости краткорочних извора, него што су рокови 

имобилизације краткорочно везаних средстава, тада ће бити одржана ликвидност 

предузећа. Овдје је ријеч о одржавању ликвидности на кратки рок. За обезбјеђење 

перманентне ликвидности, тј. ликвидности на дуги рок потребно је успоставити нову 

структуру средстава и извора финансирања. 

Једначина дугорочне финансијске равнотеже директно кореспондира са начелом 

финансијске стабилности и одговара златном билансном правилу – у ширем смислу. 

Начело финансијске стабилности налаже да однос дугорочно везаних средстава и 
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квалитетних извора мора бити мањи или једнак јединици. Овај однос се назива 

коефицијент финансијске стабилности. Златно билансно правило, у ширем смислу, 

захтијева да дугорочно  везана  средства  буду једнака трајним и дугорочним изворима. 

Дугорочна финансијска равнотежа предузећа може се утврдити на два начина: 

1. Утврђивањем коефицијента дугорочне финансијске равнотеже и 

2. На основу аналилзе нето обртног фонда. 

 

Анализа дугорочне равнотеже на бази коефицијента  

дугорочне финансијске равнотеже 

Дугорочна финансијска равнотежа утврђује се односом дугорочно везаних средстава, са 

једне стране и трајног капитала и дугорочних обавеза, са друге стране. При томе, 

дугорочна финансијска равнотежа постоји ако су дугорочно везана средства једнака 

капиталу увећаном за дугорочне обавезе. Дугорочна и краткорочна финансијска 

равнотежа међусобно су условљене. 

Оцјена финансијског положаја привредног друштва базира се на анализи финанансијске 

стабилности, а као показатељ финансијске стабилности привредног друштва најчешће 

се користи коефицијент финансијске стабилности (КФС), који се често назива и 

коефицијент дугорочне  финансијске равнотеже. Овај показатељ може се израчунати 

помоћу сљедећих изведених и међусобно повезаних формула:  

а) Коефицијент финансијске стабилности: КФС = ДВС / ДИ 

 где је: ДВС – Дугорочно везана средства, ДИ – Дугорочни извори 

б) Дугорочно везана средства: ДВС = ФС + З 

 где је ФС – Фиксна средства, З – Сталне залихе 

ц) Дугорочни извори: ДИ = СИ + ДО 

 где је СИ – Сопствени извори, ДО – Дугорочне обавезе 

Коефицијент финансијске стабилности (КФС), као показатељ дугорочне финансијске 

равнотеже привредног друштва може имати сљедећа основна значења:  

а) КФС = 1, значи да је финансијска стабилност привредног друштва прихватљива, јер су 

у области дугорочног финансирања обезбјеђени услови за одржавање ликвидности 

привредног друштва Другим речима, обезбеђена је дугорочна финансијска равнотежа 

привредног друштва, јер су дугорочно везана средства једнака планираном сопственом 

капиталу и дугорочним обавезама. У овој ситуацији, дугорочна финансијска равнотежа 

директно кореспондира са начелом финансијске стабилности и одговара златном 
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билансном правилу  финансирања, будући да начело финансијске стабилности налаже 

да однос дугорочно везаних средстава и извора финансирања мора бити мањи од један, 

или барем једнак јединици. 

б) КФС > 1, значи да је финансијска стабилност привредног друштва неприхватљива, јер 

у области дугорочног финансирања нису створени услови за одржавање ликвидности 

привредног друштва. Другим ријечима, није обезбјеђена дугорочна финансијска 

равнотежа привредног друштва, јер су дугорочно везана средства већа од планираног 

сопственог капитала и дугорочних обавеза. На тај начин, дугорочна финансијска 

равнотежа привредног друштва  помјерена је у корист средстава, што значи да је у 

области дугорочног финансирања угрожено одржавање ликвидности. 

ц) КФС < 1, значи да је финансијска стабилност привредног друштва добра, јер су у 

области дугорочног финансирања створени не само услови, већ и сигурност за 

одржавање ликвидности привредног друштва. Другим ријечима, објезбеђена је 

сигурност у одржавању ликвидности, будући да су дугорочно везана средства мања од 

планираног сопственог капитала и дугорочних обавеза. На тај начин, дугорочна 

финансијска равнотежа привредног друштва помјерена је у корист извора што значи да 

су у области дугорочног финансирања створени услови за сигурност у одржавању 

ликвидности привредног друштва. У вези с тим, треба рећи да је финансијска стабилност 

привредног друштва утолико боља што је коефицијент финансијске стабилности ближи 

нули. 

 

2. Анализа дугорочне равнотеже на бази нето обртног фонда 

 

Ова анализа се спроводи стављањем у однос нето обртног гонда и сталних залиха 

(трајних обртних средстава). Ако је степен покрића 100%, тада је успостављена 

равнотежа у области дугорочног финансирања привредног друштва. Ако је степен 

покрића сталних залиха нето обртним фондом мањи од 100%, тада не постоје реални 

услови за  одржавање перманентне ликвидности.  

Нето обртни фонд је дио квалитетних извора финансирања којим се финансирају обртна 

средства. Уствари, то  је онај дио обртних средстава која се финансирају трајним и 

дугорочним изворима финансирања. Из саме дефиниције може се закључити да постоје 

два начина утврђивања нето обртног фонда (нето обртних средстава). Ако овај појам 

посматрамо са стране активе биланса стања, тада користимо термин нето обртна 

средства: 

Нето обртна средства = обртна средства – краткорочне обавезе 

Ако се исти термин посматра са стране пасиве биланса стања, користи се термин нето 
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обртни фонд: 

Нето обртни фонд = краткорочни извори – (основна средства + дугорочни пласмани) 

Умјесто термина нето обртни фонд у литератури се као његови синоними срећу: стални 

обртни фонд, обртни фонд и нето обртна средства. 

Трајна обртна средства представљају дио обртних средстава – залиха, која су трајно 

везана у циљу одржавања континуитета пословања привредног друштва. Наиме, да би се 

обезбједио конитинуитет пословања привредног друштва потребно је да оно у сваком 

тренутку посједује одређену количину залиха: сировина и материјала,  полупроизвода и 

готових производа. Трајна обртна средства се често називају сталне залихе. По свом 

карактеру, са аспекта временског периода имобилизације, спадају у трајно везана 

средства привредног друштва. 

Оцјена краткорочне финансијске равнотеже врши се упоређивањем обртних средстава  

(без сталних залиха), на страни активе биланса стања и краткорочних извора 

финансирања на страни пасиве биланса стања, односно стављањем у однос ликвидних и 

краткорочних средстава, с једне стране, и краткорочних обавеза, с друге стране. 

Краткорочна финансијска равнотежа постоји ако је коефицијент, као резултат тих 

односа, једнак јединици. 

2.  Анализа задужености привредног друштва 

Анализом пасиве биланса стања испитује се задуженост привредног друштва. Анализа се 

врши са аспекта власништва над изворима финансирања. 

Нето сопствени капитал или нето вриједност једнак је разлици између вриједности 

имовине исказане у активи биланса стања и укупних обавеза исказаних у пасиви 

биланса стања. Краће речено, нето вриједност представља разлику између укупних 

пословних средстава (збир активе) и укупних обавеза према другима. Сопствени капитал 

привредног друштва, тј. његову нето вриједност, сачињавају сљедеће вриједности:  

- емитоване обичне акције,  

- капиталне резерве и  

- приходи од резервисања. 

На основу наведеног, сопствени капитал или нето вриједност може се дефинисати 

помоћу формула: 

а)  ( ОС + ОБС ) – ( ДО + ТО ) = СК 

     ( 600 + 400 )  – ( 200 + 300) = 500 

 ОС - основна средства , ОБС - обртна средства, ДО - дугорочне обавезе, ТО -  текуће 
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обавезе), СК стални (сопствени) капитал. 

б)   П    –  ( ДО + КО )  = НВ 

          1.000 –  ( 200 + 300 ) = 500 

П – пасива, ДО - дугорочне обавезе, КО - краткорочне обавезе, НВ - нето вриједност. 

Туђи извори финансирања привредног друштва су туђе власништво.  

3.  Анализа одржавања реалне вриједности  сопственог  

         капитала привредног друштва у условима инфлације 

Задовољавајућа структура пасиве са становишта власништва није довољна за дугорочно 

одржавање повољног финансијског положаја привредног друштва. Одржање реалне 

вриједности сопственог капитала у условима инфлације и обезбјеђење финансирања 

репродукције из сопствених извора је услов опстанка привредног друштва.  

Оцјена одржања реалне вриједности сопственог капитала у условима инфлације заснива 

се на упоређивању индекса. Упоређује се индекс сопственог капитала и индекс цијена на 

мало. Утврђвање индекса сопственог капитала врши се стављањем у однос вриједности 

сопственог капитала  текуће  и  претходне године. Индекс цијена на мало објављује 

званична статистика. Уколико је индекс сопствног капитала већи од индекса раста 

цијена на мало, привредно друштво је, захваљујући ефектима ревалоризације, увећало 

реалну вриједност сопственог капитала, и обратно. Прва ситуација је повољна за 

привредно друштво. У том случају привредно друштво остварује стварни добитак  већи   

од  оног   исказаног  у  билансу  успјеха, за  износ  увећања реалне вриједности 

сопственог капитала по основу ефеката ревалоризације. Тај дио добитка, с обзиром да 

није исказан у билансу успјеха, није опорезован. 

4.  Анализа солвентности привредног друштва 

Солвентност привредног друштва се квантификује као однос пословне имовине и 

укупних дугова привредног друштва. Када су обавезе, тј. дугови већи од пословне 

имовине, привредно друштво је несолвентно. То значи  да је сопствени капитал у 

цјелости изгубљен, али и дио позајмљеног капитала. За разлику од неликвидности која 

се  једноставно и брзо открива, несолвентност се теже уочава.  

Пракса показује да се, не тако ријетко, несолвентност рачуноводствено скрива кроз 

„фризирање“ биланса, односно стање се свјесно приказује бољим него што јесте. Задатак 

финансијског менаџмента је да спријечи такве појаве, односно да обезбједи да 

финансијски извјештаји буду реални и да су одраз стварног стања. 
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5.  Анализа репродуктивне способности привредног друштва 

Репродуктивна способност привредног друштва очитава се у његовим могућностима да 

из сопствених извора финансира сопствени развој. Већ је истакнуто да финансијска 

политика привредног друштва, кроз финансијско управљање, мора осигурати: опстанак, 

раст и развој привредног друштва. Привреда друштва се и оснивају под претпоставком 

да неограничено послују. Раст и развој привредног друштва не могу се обезбједити 

уколико привредно друштво не може, бар дио своје проширене репродукције, 

финансирати из сопствених извора. 

Способност привредног друштва да из сопствених извора финансира дио проширене 

репродукције подразумијева, не само обнављање основних средстава и трајних обртних 

средстава на постојећем нивоу (њихова замјена – проста репродукција), већ и набавку 

нових основних и обртних средстава, у циљу повећања капацитета и обима пословања.  

8.2.  АНАЛИЗА ПРИНОСНОГ ПОЛОЖАЈА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА  

У пословању привредног друштва, правило је да, вриједност имовине (у активи биланса 

стања) буде покривена вриједношћу из извора (пасива биланса стања). Ови извори се 

увијек плаћају по тржишној цијени. Новац за плаћање тржишне цијене капитала може 

доћи једино када се створи вриједност кориштењем пословних средстава – имовине. 

Поређењем добитка са вриједношћу средстава или извора средстава долази се до мјере 

ефикасности употребе пословних средстава – имовине. 

За анализу приносног положаја привредног друштва користе се подаци из биланса стања 

и биланса успјеха. Податке о пословним средствима – имовини привредног друштва, 

добијамо из биланса стања, а податке о висини добитка из биланса успјеха. 

Повезивањем, тј. стављањем у однос свих ставки, тј. добитка и вриједности пословних 

средстава, долази се до стопе приноса, односно до приноса на инвестиције -  у 

апсолутном износу. 

Анализа приносног положаја предузећа је базирана на два показатеља: 

1. принос на капитал и 

2. принос на укупна пословна средства – активу. 

Оба показатеља су неопходна јер пословање привредног друштва посматрају са 

различитих аспеката. Принос на укупна пословна средства – активу, односи се на 

оперативну  ефикасност цијелог привредног друштва, док принос на капитал показује 

како се оперативна успјешност додјељује  у корист власника. 

1.  Принос на капитал 
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Принос на капитал се рачуна  стављањем у однос нето добитка (добитка након плаћања 

камата и пореза) и сопственог капитала. Вриједност нето добитка из биланса успјеха је 

изражена као проценат сопственог капитала из биланса стања. 

Овај показатељ је, засигурно, најважнији у пословним финансијама. Он показује принос 

који се додјељује власницима акција. Висока вриједност овог показатеља доноси успјех у 

пословању, резултира високом цијеном акција  и  привлачи  дугорочне  изворе  

пословних  средстава. Ово помаже привреднм друштву да постане још веће и јаче, при 

одговарајућим тржишним условима. Све ово, укупно, води до високе вриједности и 

континуираног раста привредног друштва. 

2.  Принос на пословна средства – активу 

Принос на укупна пословна средства, тј. активу – имовину, обезбјеђује неопходне основе 

да привредно друштво дође до доброг  приноса на капитал. Привредно друштв које нема 

добар принос на активу, не може ни да дође до задовољавајућег приноса на капитал. 

Принос на активу се рачуна стављањем у однос добитка прије камате и пореза и 

вриједности активе. Ако тај однос посматрамо процентуално, тада однос те двије 

вриједности даје стопу приноса, која је настала зарадом од укупних пословних средстава. 

Због тога овај показатељ мјери колико добро менаџмент привредног друштва користи 

пословна средства да би створио добитак. 

Принос на укупна пословна средства је фактор који усмјерава свакодневне активности 

менаџера. Он је мјерило за упоређивање за све пословне операције. Да би био користан у 

процесу одлучивања, он се прво мора разложити на своје компоненте. У овој анализи, то 

ћемо сада урадити у двије фазе. Прво ћемо главни показатељ подијелити на два помоћна 

показатеља, а затим ћемо сваки од њих даље рашчланити на основне дијелове.  

Принос на укупна пословна средства може се подијелити на два помоћна показатеља: 

1. проценат продајне марже, 

2. показатељ продаје у односу на укупна пословна средства (обрт пословних 

средстава или активе). 

У претходним анализама видјели смо да се принос на пословна средства рачуна 

дијељењем добитка (добитка прије камата и пореза) са укупном активом. Сада уводимо 

податак ''продаје'' и вежемо га за сваку промјењиву, да би добили два разломка умјесто 

једног. На тај начин добијемо показатељ: 

      1. добит / продаја (профитна маржа), 

      2. продаја / актива (обрт активе). 

Једноставно је математички доказати да је производ оба показатеља увијек једнак 
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показатељу приноса на активу. Формула гласи: 

Принос на активу = Профитна маржа x  Обрт пословних средстава 

      добитак         =          добитак       x            продаја 

       актива                    продаја             актива 

Ако претпоставимо, хипотетички, да је: продаја = 200 КМ, добитак = 14 КМ и укупна 

актива = 100 КМ и уврстимо у наведену формулу, тада је: 

 14    =      14      x     200 

100          200           100 

14%  =      7%     x  2 пута 

Сада смо добили два важна показатеља: 

       1.  профитну маржу и 

       2.  обрт пословних средстава (активе). 

Раније одређен добитак (профит) као проценат продаје је  често описан као нето 

профитна маржа. То је добро позната мјера и уобичајено се користи при праћењу 

профитабилности привредних друштава.  

Други показатељ посматра укупну продају коју достиже привредно друштво у односу на 

његова укупна пословна средства (активу). 

Да би унаприједили пословање привредног друштва, менаџери се морају 

сконцентрисати на два примарна показатеља који су носиоци приноса на укупна 

пословна средства: 

1. проценат продајне марже и 

2. оказатељ продаје у односу на укупна пословна средства (активу). 

Међутим, ови показатељи не могу да дјелују директно. Сваки од њих зависи од цијелог 

низа појединачних резултата, насталих у различитим дијеловима и секторима 

пословања. Најједноставније речено, маржа је оно што преостаје када се одузму укупни 

оперативни трошкови (расходи). Ако је маржа 10%, укупни трошкови ће бити 90%. 

Маржа се може повећати једино ако се смањи ових 90%. Да би смањили овај %, морамо 

знати његове саставне дијелове. Значи, сљедећи корак је да идентификујемо елементе 

трошкова и да видимо са колико % сваки од главних елемената трошкова доприноси 

продаји. Четири главна идентификована трошковна елемента који чине укупне 

оперативне трошкове (расходе) су: трошкови материјала, трошкови рада, општи 

трошкови, те трошкови администације/продаје. У пракси, ове трошковне групе су 

расподијељене на знатно детаљније трошкове. 
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Ако менаџмент жели да побољша ову маржу, тада се један или више  процената од 

трошкова мора смањити. Нпр., ако се проценат трошкова материјала смањи за два, тј. са 

40 на 38, а остали проценти остају једнаки, онда се продајна маржа побољшава за два 

процента и износиће 12%. Оваква продајна маржа од 12% се комбинује са показатељем 

продаје у односу на укупна пословна средства (активу) од 1 пут и унаприједиће принос 

на укупна пословна средства на 12% (12% x 1 пут). 

Сви показатељи по групама трошкова омогућавају менаџерима да планирају и да 

рачунају ефекте варијација било којег од помоћних показатеља на укупне преформансе 

прив. друштва. Остварени резултати од стране резличитих менаџера, производа и 

одјељења  се могу  упоређивати и искуства најбољих могу помоћи осталима да 

побољшају свој рад. 

8.3.  АНАЛИЗА ИМОВИНСКОГ ПОЛОЖАЈА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 

Да би успјешно остварило циљ због кога је основано и  обавило задатке који из тог циља 

проистичу, привредно друштво треба прибавити и управљати одговарајућом имовином 

опредмећену кроз сталну и обртну имовину. Адекватност расположиве имовине и 

управљања том имовином је битна одредница успјешности пословања привредног 

друштва. Нерационалности у том домену могу угрозити ликвидност привредног 

друштва или генерисати губитаке, те је  у циљу обезбјеђења континуитета 

функционисања привредног друштва, између осталог, нужна је континуирана (пр)оцјена 

имовинског положаја у оквиру укупне (пр)оцјене пословног и финансијског бонитета 

привредног друштва.  

У финансијама постоје  само три документа на основу којих ми добијамо податке за наше 

анализе. То су: биланс стања, биланс успјеха и извјештај о току готовине. За анализу 

имовинског положаја привредног друштва користе се  подаци из биланса стања, тј. 

активе биланса стања. 

Анализа имовинског положаја привредног друштва се своди на: 

1. Анализу структуре укупне пословне и оперативне активе, 

2. Анализу сталне имовине, 

3. Анализу обртне имовине, 

4. Анализу инвестираног капитала и 

5. Анализу ефикасности имовине. 
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1.  Анализа структуре активе привредног друштва 

Биланс стања је основни документ за извјештавање. Он се састоји од двије колоне:  а) 

колона  „активе“ и б) колона „пасиве“. Колона активе је листа вриједносних ставки, 

односно ствари – имовине коју привредно друштво посједује. Актива се може 

посматрати и као списак вриједности које се могу претворити у новац или које можемо 

потрошити. 

Актива биланса стања је подијељена на два блока и називамо их: 

      - основна средства и 

      - обртна средства. 

Основна средства чине први блок пословних средстава. Ставке која се налазе у оквиру 

овог блока можемо сврстати у 3 групе: 

1. нематеријална актива, 

2. нето основна средства и  

3. финансијски пласмани. 

У оквиру нематеријалне активе налазе се сва пословна средства која немају своју 

физичку, опипљиву појаву. Главна ставка је гудвил (гоодwилл). 

У групу нето основних средстава спадају велика, скупа, дуготрајна физичка средства 

потребна за пословање предузећа. То су: земљиште, зграде, опрема, канцеларијска и 

транспортна средства. Стандардни метод процјене је, да се од набавне вриједности 

изузме акумулирана амортизација. 

Финансансијски пласмани или остала пословна средства укључују дугорочно 

посједовање акција у другим привредним друштвима 

Обртна средства чине други блок активе биланса стања и могу се сврстати у четири 

групе: 

1. залихе, 

2. потраживања, 

3. готовина и 

4. остала обртна средства, 

Ове ставке су подложне сталним промјенама. Залихе сировина и материјала се 

претварају у готове производе. Када се производи продају, тада се трансформишу у 
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потраживања од купаца, односно у готовину када се изврши наплата. Остала обртна 

средства су сва краткорочна пословна средства, као нпр. аванси за добављаче. 

Сврха анализе структуре активе привредног друштва је да укаже на учешће пословне и 

ванпословне активе у укупној активи, те да покаже структуру пословне и оперативне 

имовине. Анализа структуре пословне активе идентификује учешће: неуплаћеног 

уписаног капитала, инвестираног капитала,  оперативне имовине и губитка у укупној 

пословној активи и може бити прва индикација значајних поремећаја у пословању. На 

примјер, ако би привредно друштво имало доминантно учешће инвестираног капитала у 

односу на оперативну имовину, то би значило да је занемарена основна дјелатност 

привредног друштва и да се оно претворило у квази финансијску институцију. Или, 

уочавање високог губитка у односу на пословну и укупну активује знак да је предузеће 

већ у озбиљној кризи, те укупне напоре треба усмјерити, не само на отпис и 

елиминисање губитка изх биланса, него приоритетно на идентификовање узрока 

губитака и цјеловито економско санирање. 

Увид у финансијске извјештаје великог броја привредног друштва, показао је да је 

управљање обртним средствима недовољно озбиљно  схваћено и занемарено од стране 

финансијског менаџмента код нас. Обично се већ приликом оснивања, али и каснијег 

инвестирања у раст и развој, потцијене потребна улагања у обртна средства, тако да то 

за посљедицу има превелик капацитет основних средстава и недовољан степен њиховог 

коришћења. Резултат  таквог стања је финансирање трајних обртних средстава скупим 

банкарским кредитима, уз нарушавање финансијске равнотеже и ликвидности. Утицај 

овакве праксе на укупни финансијски бонитет је више него јасан. Наравно, учешће 

обртне имовине је детерминисано и ефикасношћу њеног коришћења, мјерено 

коефицијентом обрта, 

2.  Анализа фиксне имовине. Ова анализа је фокусирана на: 

 а)  структуру фиксне имовине, 

 б)  дотрајалост фиксне имовине, 

 в)  искориштење фиксне имовине и 

 г)  ефикасност кориштења фиксне имовине. 

Код анализе структуре основних средстава посебну пажњу треба обратити на оне 

појавне облике основних средстава чије је учешће у укупној фиксној имовини значајно. 

Свако нелогично високо учешће, значи нерационално везивање дијела укупних извора у 

појединим облицима дугорочно везаних средстава, које не доприноси приходу и добитку 

и истовремено погоршава финансијску равнотежу и угрожава одржавање ликвидности 

предузећа. С друге стране, ова анализа може указати и на неусклађеност појединих 

капацитета, односно постојање тзв. ''уских грла'', као једног од узрока недовољног нивоа 

производње и реализације. Таква ситуација указује, уколико постоји могућност 

пласмана, на неопходност доинвестирања. 
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Дотрајалост или истрошеност фиксне имовине је битна детерминанта њихове 

производно-технолошке способности. Показатељ којим се исказује овај елемент 

квалитета основних средстава је степен искориштености основних средстава, који се 

прорачунава као количник исправке вриједности и набавне вриједности. Овај  показатељ 

се прорачунава за основна средства у цјелини, али је значајнија њихова анализа за 

поједине појавне облике, а посебно за опрему. 

Текући ниво истрошености је резултат времена набавке и вијека трајања појединих 

основних средстава. Адекватан обрачун амортизације и управљања средствима 

амортизације би требало да, уз минималну рентабилност пословања, обезбједи 

правовремено занављање, али и модернизацију основних средстава. Једна од 

претпоставки опстанка, раста и развоја  привредног друштва је обезбјеђење средстава за 

занављање и модернизацију опреме. Извори за те намјене се једноставно морају наћи. 

Степен искориштености расположивих капацитета је, због дејства фиксних трошкова, 

један од основних економских постулата и детерминанти успјешног пословања. Степен 

кориштења капацитета који обезбјеђује доњу тачку рентабилности је гаранција 

опстанка привредног друштва. Ефикасност кориштења основих средстава се изражава 

односом вриједности учинака и просјечно кориштених основних средстава. Учинак је 

вриједност остварене производње. Просјечно кориштена основна средства  се  утврђују  

дијељењем  збира  почетног  стања  и  вриједности основних средстава на крају сваког 

мјесеца са бројем мјесеци за који се ефикасност прорачунава – увећаним за један. 

3.  Анализа обртне имовине 

Анализа обртне имовине обухвата анализу: 

     а)   структуре обртних средстава и 

     б)   обрта обртне имовине. 

Анализа структуре обртних средстава обухвата: 

- утврђивање учешћа појединих облика обртних средстава у укупним  обртним 

средствима и 

- промјену структуре обртних средстава на свакој тачки њиховог кружног тока. 

Свако одступање од структуре која је уобичајена, у смислу континуитета производно-

услужног процеса, ће довести до одређених посљедица: 

- застоја у производњи, са јасним импликацијама:  пропуштена или   изгубљена 

добит и 

- неликвидност, ако се повећају потраживања од купаца. 
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Утврђивање оваквих одступања, односно њихових узрока, детерминише задатке за 

поједине пословне функције (финансијску, набавну, производну, продајну), како би се 

спријечило угрожавање укупне успјешности пословања привредног друштва, прије 

свега, његове рентабилности и ликвидности. 

Анализа обрта обртне имовине, која укључује утврђивање брзине и анализу промјене 

брзине обртања имовине, веома је важан индикатор имовинског положаја привредног 

друштва. 

Брзина обрта се изражава коефицијентом обрта и бројем дана трајања (тзв. дани 

везивања). Брзина обрта се утврђује за укупна обртна средства и за сваки појавни облик 

обртних средстава. 

Брзина обрта је показатељ ефикасности кориштења обртне имовине. Што бржи обрт – то 

ефикасност већа, јер: 

      -  директрно повећава учинке и 

      -  смањује трошкове  залиха и трошкове финансирања, што увећава    

         добитак. 

Управљање обртним средствима налаже континуирано прорачунавање и праћење обрта 

укупних и појединих облика обртних средстава. Брзину обрта обртних средстава 

потребно је поредити са раније оствареном, планираном или брзином обрта коју 

остварује конкуренција. Свако одступање од поменутих  репера, треба бити предмет 

пажљиве анализе за сваки облик обртних средстава. То значи да треба утврдити факторе 

који су довели до промјене  брзине обрта. Кључ ове анализе је да се утврди које од 

остварених промјена су позитивне и пожељне, а које не, како би се могле предузети 

адекватне мјере. 

Квантификација и анализа брзине и промјене брзине  обрта укупних и  појединих  

облика обртних средстава, има за циљ да укаже на могуће пословне потезе. Те пословне 

потезе  ће, на приједлог финансијског менаџмента,“задати“ топ менаџмент другим 

пословним функцијама. Циљ тих активности је, да се у склопу редовног управљања 

одржи ликвидност и обезбједи задовољавајућа рентабилност. 

4.  Анализа инвестираног капитала 

Анализа инвестираног капитала је анализа: 

       а)  структуре и  

       б)  приноса на инвестирани капитал. 

Под инвестираним капиталом се подразумијевају дугорочни пласмани, укључујући и 

откупљене сопствене акције. Ова анализа треба да укаже на шта се та улагања односе и 

какви се ефекти по том основу остварују. Изнуђене пласмане, који се у пракси често 
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остварују, треба избјегавати и свести на најмању могућу мјеру. Изнуђени пласмани, који 

се појављују у пракси, су: конверзија ненаплаћених потраживања, условљавање испоруке 

или куповина и сл. 

5.  Ефикасност укупне имовине се уобичајено израчунава: 

 а)  коефицијентом обрта и 

 б)  роком поврата имовине. 

Аналогно обрачунатој имовини или средствима, коефицијент обрта укупне имовине је 

однос ефеката или учинка укупне имовине и обима или просјечне имовине. С обзиром да 

је укупна имовина у функцији пословања, учинак или ефекат је остварени укупан 

приход, а просјечна вриједност укупне имовине је аритметичка средина укупне имовине 

по билансу отварања и закључном билансу. 

Период поврата укупне имовине је, у ствари, вријеме (у годинама) за које би привредно 

друштво требало у готовини да врати уложена средства. Прорачунава се као количник 

просјечне укупне имовине и годишњег нето новчаног тока из пословања. Ефикасност 

укупне имовине, мјерено овим показатељем, већа је што је  период или број година 

поврата мањи. Ако претпоставимо да је укупна имовина адекватно димензионирана, 

утицај на ефикасност имовине у овом контексту је могућ кроз настојање да се максимира 

годишњи нето готовински ток из пословања. То значи да би активност финансијског и 

укупног менаџмента предузећа, трабала бити усмјерена на елементе који повећавају 

нето новчани ток из пословања, а прије свега на нето добитак. 
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ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ  
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УВОД 

За успјешно пословање привредног друштва, на дуги рок, нужно је имати стратегију. 

Пословна стратерија се дефинише као процес утврђивања начина за остваривање 

мисије и циљева предузећа. Прије дефинисања циља треба одговорити на питање шта је 

визија и мисија привредног друштва. 

Визија, у  пословном  смислу, представља  дефинисање  праваца  развоја. 

Мисија представља разраду визије предузећа у погледу пословних и географских 

подручја, циљних тржишта, производних услова и саме сврхе пословања предузећа. На 

основу утврђене визије и мисије предузећа, прецизирају се његови развојни, тактички и 

оперативни циљеви.  

Овако дефинисани циљеви постају средство и критеријуми за формулисање и 

спровођење стратегије у ужем смислу ријечи, схваћене као начин и путеви остваривања 

визије, мисије и циљева привредног друштва 

Привредно друштво које претендује да опстане и развија се, јачајући своју 

конкурентност, једноставно нема алтернативу и мора слиједити описани стратегијски 

приступ управљању пословањем и развојем. Потреба за оваквим приступом је посебно 

наглашена у актуелним условима који владају на тржишту, а чије су основне 

карактеристике: глобализација, интернационализација, растућа конкуренција и 
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неизвјесност. Такви услови захтијевају да се привреднА друштва морају прилагођавати 

сталним промјенама и то брзо и ефикасно, а то је могуће само ако се пословне стратегије 

континуирано испитују и прилагођавају тим условима. У оквиру пословних стратегија, 

стратегије  финансијског управљања имају врло значајну улогу. 

Биланс стања је основни документ за извјештавање, тј. основни финансијски извјештај о 

стању пословних средстава привредног друштва. То је статички документ повезан са 

једном временском тачком. Биланс стања се састоји од двије колоне , које се називају 

''актива'' и ''пасива''. Колона у којој је смјештена актива представља списак ствари које 

привредно друштво посједује. Колона у којој је смјештена пасива је списак износа које 

привредно друштво дугује.  

1. ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ  СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА 

Стална средства су средства привредног друштва која имају вијек употребе дужи од 

годину дана и набављена су за коришћење у пословањУ привредног друштва. У стручној 

литератури, а и у пракси, ова средства се називају фиксним средствима. Међутим, 

термин фиксна средства упућује да она вјечно трају. Стална средства не трају вјечно, па 

је упутно да се термин фиксна средства не употребљава у интерпретацији ове 

проблематике. Критериј за идентификовње неког средства као стално је да се средство 

може користити дуже од годину дана. Стална средства се разврставају на: 

1. материјална средства, 

2. нематеријална средства и  

3. дугорочни финансијски пласмане. 

Материјална средства су основна средства, тј. средства која имају физичку супстанцу. 

Земљиште је једино основно средство које се  не амортизује, јер има неограничен вијек 

трајања. Основна средства се у току употребе амортизују. Амортизација је процес 

постепеног трошења основних средстава, односно она представља алокацију набавне 

вриједности у току његове употребе. Неамортизовани дио набавне вриједности основног 

средства је књиговодствена вриједност основног средства. Основна средства су 

дугорочна средства и разликују се од обртних, тј. текућих средстава по тиме што се не 

потроше у пословном циклусу, већ тај циклус подржавају. 

Нематеријална средства су стална средства која немају физичку супстанцу. То су права 

која ће привредном друштву доносити економску корист у будућности. Ту спадају 

патенти, ауторска права, оснивачка улагања, улагања у развој, гудвил (енгл.''гоодwилл''). 

Дугорочни финансијски пласмани обухватају: учешћа у капиталу других правних лица, 

дугорочне кредите, дугорочне хартије од вриједности, откупљене сопствене акције и др.  
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1.1.  ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ ОСНОВНИМ СРЕДСТВИМА 

Приликом набавке основних средстава, финансијски менаџмент доноси одлуку како ће 

финансирати ту набавку. У случају да је привредно друштво довољно профитабилно, 

набавка основног средства се може платити из новчаног тока редовног пословања. У 

случају када је потребно финансирати набавку основног средства, најпримјерније су 

форме дугорочног финансирања. Осим тога, за набавку основних средстава привредно 

друштво може издати  акције или  дугорочне обвезнице и мјенице. Привредно друштво 

може изнајмити дугорочна основна средства умјесто да их купује. Такав облик 

финансирања набавке основних средстава назива се лизинг. 

Инвестирање у основна средства негативно дјелује на финансијску стабилност  јер се 

повећавају стална средства. Са гледишта стратегије и тактике управљања основним 

средствима битно је: 

1. убрзање активирања основних средстава, 

2. фаворизовање улагања у основна средства  која директно учествују у   процесу 

производње, 

3. удаљење степена искориштења капацитета од тачке неутралног  добитка, 

4. убрзање имобилизације основних средстава и продаја непотребних основних 

средстава 

1. Убрзање активирања основних средстава. Веома је битно да се циклус улагања у 

основна средства  што више скрати, јер док су основна средства у периоду 

оспособљавања за активирање, она не доприносе остваривању финансијског резултата, 

изазивају повећање трошкова основних средстава и негативно дјелују на финансијску 

стабилност. Наравно, код дугогодишњих засада и основног стада није могуће скратити 

циклус оспособљавања за укључење у процес производње јер је тај циклус биолошки 

одређен, што није случај с грађевинским објектима и опремом. Грађевински објекти и 

опрема оспособиће се брже за производњу : 

1. ако се припреме за улагања у техничком, комерцијалном, финансијском и  

правном погледу завршене прије отпочињања инвестирања и 

2. ако постоји сихронизација свих послова у вези са инвестирањем. 

Обим инвестирања биће смањен, наравно, ако су уговорене фиксне цијене, или ако је 

сачињен уговор са добром заштитом. 
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2. Фаворизовање улагања у основна средства која директно  учествују  у  процесу 

производње. Овдје је ријеч о стратегији да се улагање у грађевинске објекте сведе на 

минимум, јер то смањује негативан утицај на финансијску стабилност и на будући 

финансијски резултат. То се може постићи адаптацијом постојећих грађевинских 

објеката или изградњом нових, али без луксуза – при чему је луксуз свако инвестирање 

које превазилази ниво који је нужан за стварање неопходних и минималних услова за 

производњу – услови какви су познати и признати у свијету.  Насупрот томе, 

инвестирање у опрему треба да буде такво да се добије опрема која ће обезбједити  већу 

производну моћ и квалитет производа. 

3. Удаљавање степена искориштења капацитета од тачке неутралног  добитка. У 

фази пројектовања капацитета, инвестирања у капацитет и начином финансирања 

обезбјеђују се услови да се неутрални добитак оствари са што мањим обимом 

производње. То се постиже избором опреме, јер различита опрема има и различиту 

производну моћ. Наравно треба одабрати ону врсту опреме која има највећу производну 

моћ, тј. чији је реални капацитет највећи. У периоду инваестирања настају издаци за 

извођење инвестиције. Што су ти издаци  нижи, послије активирања инвестиције  биће 

нижи фиксни трошкови по основу амортизације. Најзад, ако се инвестирања финансирају 

из кредита, расходи финансирања (трошкови камата) зависе од висине каматне стопе, а 

ти расходи су такође фиксни расходи. 

Обим производње са којим се остварује неутрални бруто добитак израчунава се овако:  

ФР / ( ПЦ-ВТ ), гдје је : 

ФР = фиксни расходи (амортизација, трошкови камата и  трошкови организ.) 

ПЦ = продајна цијена учинака и 

ВТ = варијабилни трошкови по јединици учинака 

Сада се упоређује обим производње којом се остварује неутрални бруто добитак са 

обимом производње који одбацује коришћење реалног капацитета – и што је распон 

између та два обима већи, већа је перспектива да ће се послије активирања инвестиције 

остварити позитиван финансијски резултат. Реални капацитет за индустријску опрему је 

нижи од техничког капацитета за износ учинака који се не могу остварити због застоја у 

производњи по основу одржавања постројења, припремног и завршног времена 

производње. 

4. Убрзање имобилизације основних средстава. Убрзање имобилизације основних 

средстава постиже се реалним одређивањем корисног вијека и обрачуном амортизације 

по дегресивној и по функционалној методи. Убрзана имобилизација основних средстава 

позитивно дјелује на финансијску стабилност, јер се основна средства као дио сталних 

средстава по основу амортизације брже смањују, што при непромијењеном капиталу 

увећаном за дугорочна резервисања и за дугорочне обавезе, обара коефицијент 

финансијске стабилности, а што је тај коефицијен нижи финансијска стабилност је боља. 
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Истина, убрзана имобилизација основних средстава одбацује више трошкова 

амортизације,  што смањује пословни добитак и нето добитак. Међутим, пошто се не зна 

како ће се власници капитала понашати при одлучивању о расподјели нето добитка, са  

гледишта финансијске стабилности логично је прихватити убрзану имобилизацију 

основних средстава. За то постоји још један разлог. Ако дође до застаријевања опреме 

услијед техничког напретка, што намеће потребу њене  замјене  прије истека корисног 

вијека, садашња вриједност те опреме биће нижа него ако се обрачун врши по линеарној 

методи, а то је битно јер ће евентуални отписи бити нижи. Наравно, метод дегресивне и 

метод функционалне амортизације не може се примјенити на опрему, а функционална 

амортизација на она основна средства за које се може мјерити учинак, при чему се мора 

водиити рачуна о корекцијама  које ће поставити порески биланс. 

5. Продаја непотребних основних средстава. Ако било које основно средство испадне 

из  употребе и уз то нема изгледа да ће у догледно вријеме бити враћено у функцију, 

треба га продати. То ће дјеловати позитивно на финансијску стабилност. Продајом 

основних средстава остварује се капитални добитак или капитални губитак, који 

резултира из разлике између продајне и садашње вриједност основног средства. Ако је 

продајна вриједност већа од садашње вриједности продатог основног средства остварен 

је капитални добитак, и обрнуто, ако је продајна вриједност мања од садашње 

вриједности остварен је капитални губитак. С обзиром на то да продаја непотербног 

основног средства позитивно дјелује на финансијску стабилност требало би га продати 

чак и са капиталним губитком, јер нема никакве сигурности да ће се касније продати са 

капиталним добитком. 

1.2.   ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИМ  УЛАГАЊИМА 

Нематеријална улагања чине: 

1. оснивачка улагања, 

2. улагања у развој, 

3. концесије, патенти, лиценце и слична права и 

4. улагања изнад књиговодствене вриједности - гудвил 

Ова улагања се могу подијелити у двије групе:  

1. нематеријална улагања настала одлагањем трошкова: оснивачка улагања и  

улагања у развој и 

2. нематеријална улагања  настала куповином тј издавањем готовине: концесије, 
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патенти,   лиценце и  гудвил. 

На висину дугорочних улагања која настају одлагањем трошкова може   се утицати 

економичношћу трошења у те сврхе. У пракси, привредна друштва  често прецјењују те 

трошкове да  би текући добитак био већи, а  да будући добитак, с обзиром на то да се ова 

улагања путем амортизације алоцирају на расходе, буде нижи. Индиректно, често и 

несвјесно, ово је уважавање временске вриједности новца, заборављајући да 

нематеријална  улагања негативно дјелују на финансијску стабилност.  

Нематеријална улагања која настају плаћањем у готову, имају ту  особину да њихова 

висина зависи  од погодбе са трећим лицима, уз слабо дејство тржишних закона на 

вриједност тих улагања. Ради тога, привредно друштво мора са пуно опрезности 

прилазити таквој погодби. Наравно,  и ова  нематеријална улагања негативно дјелују на 

финансијску  стабилност. 

Када се нематеријална улагања путем амортузације алоцирају на расходе, смањују се и 

позитивно дјелују на финансијску стабилност, док се добитак због трошкова 

амортизације смањује. Будући да се нематеријална улагања не обнављају послије 

потпуног амортизовања, усљед  поновне набавке ради замјене, нема поновног 

негативног утицаја на финансијску стабилност. 

Од горе наведеног има извјесних разлика код гудвила. Када привредно друштво мијења 

власника путем продаје, по вриједности капитала која је веће од књиговодствене 

вриједности капитала, разлика између те двије вриједности капитала је гудвил. Будући 

да се на рачуну капитала књижи продајна вриједност капитала, на рачун гудвил књижи 

се разлика између продајне и књиговодствене вриједности капитала. То практично 

значи да настанак гудвила нема негативно дејство на финансијску стабилност, јер се за 

исти износ повећавају стална средства и капитал. Исто се догађа када оснивачка улагања 

настају по основу интеркаларне камате, логично, ако се уопште конкретна интеркаларна 

камата може да се сврста у оснивачка улагања – сходно одредбама Стандарда 38, јер се 

тада за исти износ повећавају и оснивачка улагања и дугорочне обавезе, будући да се 

интеркаларна камата приписује главници дугорочноиг зајма. 

Успјешна стратегија и тактика нематеријалних улагања јесте ако се ова улагања сведу на 

најнижи могући ниво, и ако се амортизују у што краћем времену да би се отклонио 

негативан утицај на финансијску стабилност. 

1.3. ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ ДУГОРОЧНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАСМАНИМА  

Дугорочни финансијски пласмани обухватају: 

1. учешће у капиталу правних лица, 

2. дугорочно дате кредите, 
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3. купљене дугорочне хартије од вриједности и 

4. откупљене сопствене акције.  

Настанком дугорочних финансијских пласмана  дјелује се негативно на финансијску 

стабилност, јер се повећавају стална средства, а њиховом имобилизацијом дејство на 

финансијску стабилност је обрнуто, јер се стална имовина смањује. 

У вези са стратегијом и тактиком дугорочних финансијских пласмана  овдје ћемо 

размотрити: 

1. разлоге настанка дугорочних финансијских пласмана, 

2. ризик дугорочних финансијских пласмана, 

3. принос од дугорочних финансијских пласмана и 

4. смањење дугорочних финансијских пласмана 

1. Разлози настанка дугорочних финансијских пласмана. Учешће у капиталу других 

правних лица  настаје: 

1. кад матично привредно друштво оснује зависно привредно друштво,  

2. када привредно друштво купи акције другог правног лица или уплати готовину 

или   пренесе неку  имовину ради удјела у капиталу другог правног лица и  

3. када привредно друштво купи акције банке по основу принуде, ради добијања 

кредита  банке. 

У пракси, нису ријетки случајеви: банка одобрава краткорочни кредит привредном 

друштву уз услов да привредно друштво купи акције банке у износу  20% до 30% или чак 

50% од одобреног кредита. Банка продаје ''купљене'' акције привредном друштву и 

дозначује му готовину у висини разлике између одобреног кредита и купљених акција, а 

задужује га за износ кредита. Оваквим радњама погоршава се финансијска стабилност 

привредног друштва, јер се повећавају стална средства за износ купљених акција. Будући 

да привредно друштво плаћа камату на укупни кредит, смањује се бруто добитак, а у 

оквиру тих камата је и камата на дио краткорочног кредита употребљен за купљене 

акције. Када привредно друштв  врати кредит, у његовој активи и даље остају купљене 

акције банке, што значи да је то дугорочно негативно дејство на финансијску стабилност 

привредног друштва. То негативно дејство трајаће све док привредно друштво не прода 

купљене акције банке, а то је тешко остварити јер се те акције најчешће не котирају на 

берзи ефеката. 
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Привредно друштво у принципу даје дугорочни робни кредит када на краће вријеме не 

може да прода своје производе. То су привредна друштва из области бродоградње и 

машиноградње. 

Дугорочне хартије од вриједности, у принципу, привредно друштво купује ради зараде 

која се остварује њиховом продајом.  

2. Ризик дугорочних финансијских пласмана. Ризик наплате дугорочних 

финансијских пласмана условљен је бонитетом корисника дугорочног финансијског 

пласмана. Бонитет корисника дугорочног финансијског пласмана је условљен 

приносним, имовинским и финансијским положајем. Ако је дугорочни финансијски 

пласман у виду дугорочних хартија од вриједности купљених преко берзе ефеката, 

кредитни бонитет емитента тих дугорочних хартија од вриједности провјерен је при 

њиховом укључивању на листу котација. У свим другим случајевима,  прије   дугорочног   

пласмана   треба   непристрасно објективно оцијенити и ако је кредитни бонитет такав 

да ризик пласирања своди на најмању мјеру, пласман  треба извршити, наравно под 

условом да то не доводи за до лоше финансијске стабилности, а лоша финансијска 

стабилност  има коефицијент финансијске стабилности већи од један. 

Када се ради о дугорочном кредиту, ризик његове наплате може се смањити стављањем 

хипотеке на некретнину дужника или прибављањем гаранције од банке за отплату 

ануитета  по дугорочном кредиту.  

3. Принос од дугорочних финансијских пласмана. Принос на учешће у капиталу 

правних лица је примљена дивиденда, ако се ради о учешћу по основу купљених акција, 

или примљени дио нето добитка, ако се ради о удјелима у капиталу правног лица. Стопа 

приноса на учешће у капиталу израчунава се стављањем у однос примљене дивиденде, 

односно примљеног дијела нето добитка  и износа учешћа. Треба имати у виду да се 

приход од учешћа у капиталу и не опорезује, па је у том случају он одбитна ставка код 

утврђивања пореске основице. Разлог томе, који може да се употријеби, јесте 

избјегавање двоструког опорезивања. Наиме, пошто примљена дивиденда и учешће у 

нето добитку по основу удјела у капиталу потичу из нето добитка, то је порез на добитак 

обрачунат и плаћен код предузећа у које је уложен капитал, због чега тај приход код 

власника капитала не улази у пореску основицу. Отуда, да би стопа приноса на учешће у 

капиталу била упоредива са каматном стопом треба је увећати за порез на добитак, што 

се израчунава овако: 

Стопа приноса на учешће у капиталу x ( 1 / 1 – стопа пореза на добитак ) 

Стопа приноса на дати дугорочни кредит је стварна каматна стопа. 

Стопа приноса на дужничке хартује од вриједности (дужничке обвезнице) је каматна 

стопа одштампана на тој хартији од вриједности. 

Када се врши дугорочни пласман, будући да је циљ привредног друштва максимирање 
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добитка у дугом року, биће изабран онај пласман који одбацује највећу стопу приноса. 

Изузеци од тог правила су: 

1. пласман ради продаје производа, 

         2. пласман настао оснивањем предузећа и  

         3. пласман настао под принудом банке 

4. Смањење дугорочних финансијских пласмана. Смањење дугорочних финансијских 

пласмана настаје код тзв, дужничких пласмана  (кредита и обвезница) када се наплати 

главница. Код власничких пласмана смањење настаје  приликом њихове продаје, мада се 

и дугорочне хартије од вриједности  могу продати и прије рока доспијећа за наплату. При 

тој продаји настаје капитални добитак или губитак, зависно од тога колика је продајна 

вриједност у односу на књиговодствену вриједност. Ако је продајна вриједност већа од 

књиговодствене вриједности остварен је капитални добитак у висини разлике између те 

двије вриједности. Обрнуто, ако је продајна вриједност мања од књиговодствене 

вриједности остварен је капитални губитак у висини разлике те двије вриједности.   

Смањење дугорочних  финансијских   пласмана   позитивно   утиче   на   финансијску 

стабилност јер се смањују стална средства. Отуда, ако је финансијска стабилност лоша ( 

коефицијент финансијске стабилности изнад 1), а на други начин не може се поправити, 

привредно друштво треба да прода дио или у цјелини дугорочне финансијске пласмане, 

па макар и са капиталним губитком. При томе мора  да буде одређен редосљед: 

1. најприје се продају дугорочне хартије од вриједности које котирају на  берзи, а 

нису зависног привредног друштва, 

2. потом се продају дугорочне хартије од вриједности које не котирају на  берзи и 

удјели у капиталу правних лица која нису зависна привредна друштва и 

3. на крају се продају и акције, односно удјели у капиталу зависних привредних 

друштава. 

Овај редосљед има за циљ да сачува власништво над зависним привредним друштвом 

ако је могуће. 

Продаја дугорочних финансијских пласмана  са капиталним губитком  врши се и у 

случају : 

- када привредно друштво има лошу финансијску стабилност и пријети му стечај и  

- ако прода дугорочне финансијске пласмане и тиме поправи финансијску   

стабилност  и  избјегне  стечај, привредно друштво може да оперативно ради без 

дугорочних финансијских пласмана. 
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1.4. ОДРЖАВАЊЕ  РЕАЛНЕ ВРИЈЕДНОСТИ СТАЛНЕ 

        ИМОВИНЕ У УСЛОВИМА ИНФЛАЦИЈЕ 

а) Очување супстанце уложене у основна средства. У условима инфлације неизбјежно 

долази до губитка супстанце средстава уложених у основна средства у виду тзв. 

пропуштене амортизације. До тога долази из простог разлога – што крајња 

ревалоризована вриједност основног средства  (тј. ревалоризована вриједност основног 

средства на крају његовог вијека трајања), која репрезентује његову тржишну 

вриједност у моменту замјене, није била основица за обрачун амортизације од почетка 

коришћења основног средства, што је логично. Отуда је на крају вијека трајања основног 

средства збир укупно обрачунате амортизације,  плус  ликвидациона вриједност, увијек 

мањи од укупне ревалоризоване, тј. репродукционе вриједности. Ово у суштини значи да 

је пропуштена амортизација, а тиме и губитак супстанце, на крају вијека основног 

средства равна разлици између крајње ревалоризоване вриједности и збира укупно 

обрачунате амортизације, плус ликвидациона вриједност. Висина пропуштене 

амортизације зависи од висине ревалоризованог коефицијента, који реперезентује 

пораст цијене основног средства, степена отписаности основног средства, тачније, 

зависи од старости основног средства и од учесталости ревалоризације. Што је 

ревалоризациони коефицијент већи и пропуштена амортизација ће бити већа и обрнуто, 

али будући да је ревалоризациони коефицијент одраз стопе инфлације, односно пораста 

цијена, привредно друштво на њега не може утицати. Што је основно средство старије, 

што је више протекло времена од момента набавке до момента ревалоризације, 

пропуштена амортизација је већа и обрнуто. Ово због тога што је у периоду од момента 

набавке до момента ревалоризације основног средства основица за амортизацију била 

нижа, па је самим тим и раскорак између крајње ревалоризоване вриједности и укупно 

обрачунате амортизације плус ликвидациона вриједност већи, а тај раскорак 

репрезентује пропуштену амортизацију, односно изгубљену супстанцу. 

б) Очување супстанце уложене у дугорочне пласмане. У условима инфалације 

средства уложена у дугорочне пласмане подложна су обезвређивању. Долази до 

инфлаторних губитака, јер се за пласирани износ средстава у моменту пласмана може 

купити више робе него што се за тај исти износ средстава може купити у моменту 

наплате, односно имобилизације дугорочно уложених средстава. 

До инфлаторних губитака на дугорочним пласманима долази ако се не врши 

ревалоризација дугорочних пласмана, а уз то је годишња стопа приноса на дугорочне 

пласмане нижа од годишње стопе инфлације. Ако се врши ревалоризација дугорочних 

пласмана, уз услов да ревалоризациони коефицијент одражава стварну стопу инфлације, 

реална вриједност се одржава ревалоризацијом, при чему у таквим околностима принос 

по основу дугорочних пласмана представља реалан приход. У условима када се не врши 

ревалоризација дугорочних пласмана, реална вриједност се одржава под условом да је 

стопа приноса на дугорочне пласмане већа од стопе инфлације. Примјера ради, узмимо 
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да приврдно друштво има 3 дугорочна пласмана ( А, Б и Ц ), који се не ревалоризују и да 

је стопа приноса 25% (А), 20% (Б) и 18% (Ц ), при чему је годишња стопа инфлације 20%. 

Из ових података може се израчунати реална стопа приноса (пр) по обрасцу: 

             пр = (пн – 1) / (1 + и) x 100, гдје је : 

      пн = номинална стопа приноса  

         и = стопа инфлације 

У нашем примјеру реална стопа приноса је: 

- пласмана А:  

  пр = (0,25 – 0,20) / (1 + 0,20) х 100 = (0,05 / 1,20) х 100 = 4,1667 %   

- пласмана Б:  

  пр = (0,20 – 0,20) / (1 + 0,20) х 100 = (0 /1,20) х 100 = 0 %   

- пласмана Ц:  

  пр = (0,18 – 0,20) / (1 + 0,20) х 100 = (- 0,02 /1,20) х 100= - 1,1667 % 

Дакле, код пласмана А реална стопа приноса је 4,1667 %, код пласмана Б реална стопа 

проноса је нула, а код пласмана Ц реална стопа приноса је нагативна за 1,1667%, што 

значи да се код пласмана Ц остварује инфлаторни губитак. 

Све што је претходно речено о реалној вриједности дугорочних пласмана вриједи за 

дугорочне пласмане у домаћој валути и за дугорочне пласмане у страној валути, с тим 

што се у овом другом случају узима стопа инфлације земље чија је валута пласирана. У 

условима када је домаћа стопа инфлације већа од стопе инфлације земље у чијој је 

валути изражен дугорочни пласман, на таквим дугорочним пласманима се остварују 

инфлаторнни добици (позитивне курсне разлике) у висини разлике између вриједности 

пласмана обрачунатог по курсу стране валуте у односу на домаћу валуту на дан 

пласмана. 

Како избјећи или барем смањитии нфлаторне губитке на дугорочним пласманима? Прво, 

код дугорочних пласмана по основу купљених акција и улога у друга предузећа треба 

инсистирати да та предузећа одржавају реалну вриједност сопственог капитала ( у 

оквиру којега је и акцијски капитал и удјели у капиталу) путем реавалоризације. Ово 

зато што је неизвјестан принос  ( дивиденда, односно накнада) на та улагања, јер зависи 

од оствареног нето добитка. Код дугорочних пласмана у виду финансијског или робног 

кредита или купљених обвезница треба уговарати или ревалоризацију, или 

промјенљиву каматну стопу, у зависности од стопе инфлације. При томе треба имати у 

виду да ревалоризација заједно са каматом обезбјеђује већа номинална примања него 

реална позитивна каматна стопа, мада су у реалном изразу примања у оба случаја 

једнака. Отуда је за повјериоца прихватљивија ревалоризација.  

Друго, ако постоји неизвјесност да ће доћи до инфлаторних губитака на дугорочним 

пласманима, јер дужници не желе прихватити услове у реченом смислу, треба их избјећи.  
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Треће, ако на дугорочном пласману ипак дође до инфлаторних губитака јер је 

пропуштена заштита у изложеном смислу, такве дугорочне пласмане треба настојати 

што прије имобилисати (наплатити) путем скраћења рока наплате дугорочних кредита, 

продаје акција и обвезница. 

2.  ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ ОБРТНИМ СРЕДСТВИМА 

Рационално управљање укупним обртним средствима привредног друштва, као и 

њиховим појединим облицима представља значајан сегмент пословних финансија. То 

управљање претпоставља да се са што мањим улагањима у укупна обртна средства, као и 

у њихове појединачне категорије, оствари што већи обим пословне активности 

привредног друштва, да би се на тај начин утицало на максимизирање профитабилности 

привредног друштва као цјелине и одржавање задовољавајућег нивоа његове текуће 

ликвидности. Управљање обртним средствима привредног друштва подразумијева 

стално одмјеравање и усклађивање рентабилности и ризика који су непосредно 

условљени величином нето обртних средстава.  

Обртна средства се најчешће дефинишу као дио укупних пословних средстава која се, по 

правилу, утроше једнократним улагањем у производни процес и друге пословне процесе 

привредног друштва. Управо ово указује на једно битно својство обртних средстава, а то 

је  њихово једнократно трошење у пословним процесима привредног друштва. Као 

допуна овој дефиницији може послужити и дефиниција по којој се као основни 

критеријум подјеле пословних средстава на основна и обртна, узима коефицијент обрта. 

У том контексту, под обртним средствима се подразумијева онај дио пословних 

средстава који има годишњи коефицијент обрта већи од један. То значи да се вриједност 

обртних средстава у току године „обрне“ најмање једном. На тај начин, ова дефиниција 

упућује и на друго битно својство обртних средстава, а то је брзо обртање њихове 

вриједности. Због тога, може се рећи да под обртним средствима треба подразумијевати 

пословна средства привредног друштва која се једнократном употребом троше у 

пословном процесу, а чија се вриједност преобрази из новчаног облика преко робних 

облика, поново у новац најмање једном годишње.  

Разликовање обртних и основних средстава у оквиру укупних пословних средстава 

којима привредно друштво располаже, веома је значајно са аспекта финансијског 

управљања привредним друштвом. При томе, разлике које постоје између обртних и 

основних средстава не заснивају се само на њиховим физичким својствима, већ прије 

свега, на различитим функцијама које она имају у прИвредном друштву као и начину 

њиховог финансирања.  

Истраживања показују да финансијски менаџери највећи дио времена троше на 

свакодневне интерне операције у привредном друштву које искључиво улазе у домен 

управљања обртним средствима привредног друштва. Такође, треба имати у виду и 
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чињеницу да обртна имовина у просјеку чини половину укупне имовине привредног 

друштва, поготово оних у сектору индустрије. При томе, када је ријеч о привредним 

друштвима која се баве дистрибуцијом овај проценат још је већи. Дакле, финансијски 

менаџмент обртних средстава чини веома важну и значајну функцију финансијских 

менаџера у привредном друштву. Стога, управљање обртним средствима представља 

област која треба да буде искључиво у надлежности финансијских менаџера. 

2.1. ПОТРЕБЕ ЗА УПРАВЉАЊЕМ ОБРТНИМ СРЕДСТВИМА 

Обртна средства су дио укупних пословних средстава или имовине привредног друштва. 

Отуда, рационално управљање и добро газдовање укупним обртним средствима и 

њиховим појединачним облицима, свакако предстваља најзначајнију преокупацију  

финансијског управљања привредним друштвом. То управљање претпоставља да се са 

што мањим улагањима у укупна обртна средства, као и њихове појединачне категорије, 

оствари што већи обим пословне активности са циљем максимизирања 

профитабилности привредног друштва као цјелине, уз истовремено одржавање 

потребног степена његове текуће ликвидности. Управо због великог значаја који обртна 

средства имају за финансијски резултат привредног друштва, проблематика њиховог 

управљања овдје је издвојена у посебну цјелину, односно поглавље. 

Савремено финансијско управљање обртним средствима, темељи се на рационалној 

анализи финансијског положаја привредног друштва и представља веома деликатну 

активност за чије је спровођење потребно много знања и искуства, како би се 

комбиновањем сложених фактора који на ову проблематику утичу остварила и одржала 

повољна финансијска структура и ликвидност привредног друштва, а тиме уједно 

постигла и максимална ефикасност ангажованих средстава у обртне сврхе. Аналогно 

томе, финансијско управљање обртним средствима има основни циљ да одржи повољну 

финансијску структуру привредног друштва и задовољавајући степен његове 

ликвидности. 

У оквиру укупних пословних средстава, разликовање обртних средстава, с једне стране, и 

основних средстава, с друге стране, веома је значајно, прије свега, са аспекта 

финансијског управљања привредним друштвом У том контексту, разлике које постоје 

између обртних и основних средстава не заснивају се само на њиховим физичким 

својствима, већ и на њиховим различитим функцијама које имају у привредном друштву, 

као и начину њиховог финансирања. Због тога у циљу успјешног реализовања 

вриједности и једних и других средстава, неопходно је да их финансијски менаџмент 

привредног друштва различито третира, што подразумијева да се води рачуна о 

неколико значајних момената, а то су: 

1. Улагања у обртна средства у потпуности се накнађују кроз продајне цијене производа 

или услуга у периодима краћим од једне године, односно у току једног пословног 
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циклуса привредног друштва, док је за накнаду улагања у основна средства потребан 

знатно дужи временски период. 

2. Обртна и основна средства имају различите степене флексибилности. Наиме, основна 

средства, када се једном прибаве, не могу бити лако редукована, што подразумијева да се 

у периодима опадања коњунктуре не могу смањити у одговарајућем степену. Међутим, 

обртна средства су много флексибилнија, те се уз правилно планирање могу повећати 

или смањити у складу са флуктуацијама у обиму пословања привредног друштва. 

3. Финансијски принципи који се примјењују при управљању обртним средствима 

разликују се од оних који су релевантни за финансијско управљање основним 

средствима. При томе управљање обртним средствима углавном се заснива на 

принципима који се односе на економично коришћење ових средстава. Отуда, 

финансијски менаџмент привредног друштва углавном настоји да елиминише постојање 

вишка обртних средстава који у ствари представља непотребно и неекономично 

везивање једног дијела капитала привредног друштва. 

4. Повећање обртних средстава се највећим дијелом финансира из краткорочних 

финансијских извора. Међутим, у вези са прибављање ових извора јављају се одређене 

специфичности. Наиме, мада као опште правило важи да ова финансијска средства 

привредно друштво треба да прибавља под најповољнијим условима, ипак је чињеница 

да тржиште тзв. краткорочног капитала има много специфичности о којима се 

максимално мора водити рачуна. 

2.2.  ПОЈАМ И ОБЛИЦИ ОБРТНИХ СРЕДСТАВА 

У широј литератури обртна средства се најчешће дефинишу као дио пословних средстава 

која се једнократним улагањем могу утрошити у једном репродукционом циклусу. Ово 

уједно представља њихову основну одлику. Друга њихова битна одлика јесте да се 

обртна средства најмање једанпут обрну у току године. Стога, под обртним средствима 

треба подразумијевати она пословна средства која се једнократном употребом троше у 

пословним процесима и чија се вриједност преображава из новчаног облика, кроз 

кружни ток, поново у новац и то најмање једном у току године.  

С друге стране, такође као одређена допуна претходној дефиницији обртних средстава 

може послужити и дефиниција по којој се као критеријум подјеле пословних средстава 

на основна и на обртна узима коефицијент обрта. Наиме, у контексту таквог дефинисања 

под обртним средствима се подразумијева онај дио пословних средстава која имају 

годишњи коефицијент обрта већи од 1 (један). То значи да се ова средства у току године 

обрну најмање једном. На тај начин, овакво дефинисање обртних средстава указује на 

још једно њихово битно обиљежје, а то је њихово брзо обртање. 

Полазећи од кружног кретања средстава у процесу репродукције израженог у форми 

познатог обрасца Н – Р ... П ... Р1 – Н1, произлази да се обртна средства јављају у неколико 
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појавних облика, а то су: (а) новчани облик, (б) натурални облик и (ц) прелазни облик 

обртних средстава. Када се знају основни и прелазни облици у којима се јављају обртна 

средства привредног друштва, онда је у активи могуће утврдити која позиција долази у 

коју групу. Имајући у виду наведене појавне облике обртних средстава, намеће се 

потреба њиховог ближег дефи нисања. 

Новчани облик – представља почетни и завршни облик обртних средстава који може 

бити у благајни или на депозитним рачунима. Ако се дио новца, који ће бити употребљен 

за прибављање основних средстава, издвоји на посебан депозитни рачун, онда преостали 

новац на осталим депозитним рачунима и у благајни представља почетни појавни облик 

обртних средстава. 

Натурални облик – зависно од места у репродукционом циклусу предузећа може да буде 

у различитим видовима, а то су: (а) сировине и материјал, (б) недовршена производња 

и(ц) готови производи. Сировине и материјал, представљају вриједности које ће у 

процесу производње бити трансформисане у производ нове употребне вредности, тј. 

готов производ. Недовршена производња представља вриједност производа нове 

употребне вриједности чија је производња отпочела, а није завршена. Та вриједност 

састоји се из материјалних трошкова, амортизације и дијела дохотка који је 

антиципативно расподијељен и пренијет на крајњег корисника у расподели. Овдје 

такође спадају и сопствени полупроизводи који ће бити утрошени за производњу 

готовог производа. Готови производи представљају вриједност у висини цијене коштања 

производа нове употребне вриједности. При томе, структура цијене коштања је иста као 

и код недовршене производње. Готови производи су намијењени продаји, односно 

трансформацији у новац путем продаје и наплате продајне цијене. 

Прелазни облик – представља вриједност потраживања која могу да настану по 

неколико основа и то: (а) продаја готових производа купцима и (б) давање аванса 

добављачима или давање кредита. До потраживања по основу продаје готових 

производа долази увијек када се продаја врши за готово или са одложеним роком 

плаћања. Потраживања по основу датог аванса настају када се добављачу роба плати 

унапријед, а потраживања по основу кредита настају када се физичким и правним 

лицима даје кредит. 

 

2.3.  АНАЛИТИЧКИ АСПЕКТИ ОБРТНИХ СРЕДСТАВА 

За потребе финансијске анализе и финансијског управљања у привредном друштву, 

обртна средства се дијеле на укупна и нето обртна средства. Оба ова аспекта обртних 

средстава имају свој изузетан значај за финансијску политику привредног друштва, а у 

зависности од конкретних финансијских питања која треба рјешавати, зависи да ли ће у 

први план доћи укупна обртна средства или нето обртна средства. 
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Под укупним обртним средствима подразумијевају се сва улагања која привредно 

друштво врши у поједине, конкретне облике обртних средстава. Нето обртна средства се 

дефинишу као разлика између текуће активе и текуће пасиве, односно као разлика 

између укупних обртних средстава и укупних краткорочних обавеза привредног 

друштва. Следствено наведеном, намеће се потреба да се оба појма обртних средства у 

најкраћим цртама ближе дефи нишу. 

Нето обртна средства – не могу се идентификовати са било којим реалним, односно 

конкретним обликом обртних средстава што недвосмислено произлази из саме 

дефиниције нето обртних средстава. Наиме, она представљају само радну обрачунску 

величину која је идентична дијелу обртних средстава који се финансира из дугорочних 

извора, било сопствених или туђих. Међутим, управо од износа овог дијела обртних 

средстава у многоме зависи ликвидност привредног друштва. У вези с тим, ако је износ 

нето обртних средстава привредног друштва већи, онда је већа и његова способност 

плаћања. У том смислу, нето обртна средства представљају тзв. ‘’маржу сигурности’’ за 

краткорочне кредиторе што уједно представља И веома значајан индикатор финансијске 

структуре привредног друштва, јер показује у ком степену је привредно друштво 

способно да трајно финансира своје редовно пословање и благовремено одговара својим 

обавезама. 

С обзиром на то да се укупан износ обртних средстава мијења у зависности од пословног 

циклуса и одговарајућих одлука које доноси менаџмент привредног друштва, логично, 

произлази закључак да се мијења и износ нето обртних средстава. Имајући у виду значај 

ових средстава, за менаџмент привредног друштва је од посебног интереса да се утврди 

не само карактер промјена (повећање или смањење) које су се десиле у одређеном 

временском периоду, већ и узроци који су их изазвали. При томе, промјене у коначном 

салду нето обртних средстава јављају се као посљедица прилива и одлива средстава у 

одређеном временском периоду. 

Укупна обртна средства – најбоље репрезентује сума текуће активе у билансу стања 

привредног друштва. Она се састоји из појединих конкретних облика обртних средстава, 

односно позиција активе као што су:  

1. Новчана средства у благајни и на рачунима; 

2. Потраживања од купаца; 

3. Тржишне хартије од вриједности; 

4. Мјенице и акцепти примљени од купаца; 

5. Аванси дати добављачима; 
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6. Залихе 

7. Унапред плаћени расходи и обрачунати, а ненаплаћени приходи (активна 

временска разграничења). 

2.4. КЛАСИФИКАЦИЈА ОБРТНИХ СРЕДСТАВА 

Да би се правилно схватили основни принципи управљања обртним средствима, 

неопходно је да се прави разлика имеђу појединих типова обртних средстава, у оквиру 

укупних обртних средстава која привредно друштво користи. Ово диференцирање 

обртних средстава врши се према времену у коме се одговарајућа средства користе, с 

једне стране, и према функцијама које одређена средства треба да испуњавају, с друге 

стране. Сљедствено томе, разлике у погледу времена коришћења и функција које 

испуњавају поједини дијелови обртних средстава, пресудно утичу и на начине и изворе 

њиховог прибављања. Основна  класификација обртних средстава која се врши на основу 

поменутих разлика јесте подјела на сљедеће врсте обртних средстава: (1) стална или 

перманентна обртна средства и (2) променљива или варијабилна обртна средства. 

Сљедствено наведеном, намеће се потреба да се обе врсте обртних средстава у најкраћим 

цртама ближе дефинишу. 

1. Стална или перманентна обртна средства – јесу она обртна средства која остају 

инвестирана у привредном друштву за све вријеме док оно послује. Прецизније речено, 

то је онај износ обртних средстава који привредно друштво мора да има да би могло 

обезбједити минимум пословних активности. Ово се углавном односи на све најважније 

облике обртних средстава тј. новчана средства, залихе, купце итд. 

2. Промјенљива или варијабилна обртна средства – јесу онај дио текуће активе који се 

повећава или смањује у складу са потребама привредног друштва. Ове потребе су 

условљене најчешће сезонским или цикличним кретањима којима је подложно 

пословање привредног друштва. Наиме, постоји велики број привредног друштва чије је 

пословање изложено снажним сезонским утицајима (пољопривреда, прехрамбена 

индустрија, конфекција, индустрија обуће, туризам итд). При томе, сасвим је нормално 

да таква привредна друштва у тзв. ‘’шпицевима сезоне’’ тј. периодима највеће пословне 

активности имају потребу за додатним обртним средствима. Стога, она обично 

унапријед предвиђају износ потребних обртних средстава за финансирање повећаних 

издатака, залиха и купаца у тим периодима, те на основу тога планирају изворе 

финансирања. То су углавном краткорочни извори финансирања у виду краткорочних 

кредита од комерцијалних, односно пословних банака. 

2.5.  КРУЖНО КРЕТАЊЕ ОБРТНИХ СРЕДСТАВА 

Обртање представља најважније обиљежје обртних средстава. При томе, обртање 
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обртних средстава представља процес кретања ангажованих обртних средстава који се 

одвија преко: набавке предмета рада, технолошке обраде предмета рада у процесу 

стварања материјалних добара као и претварања робног у новчани облик обртних 

средстава путем продаје готових производа. Обртање обртних средстава представља 

њихову сталну циркулацију кроз фазу производње и кроз одређене фазе промета тј. 

набавку и продају. Сходно томе, у процесу свог обртања, обртна средства стално 

мијењају облик. Она из почетног новчаног облика прелазе у робни облик, тј. предмете 

рада који су потребни за производњу. Затим настаје њихово кружење кроз технолошки 

облик прелазног карактера, у којем се процесом трансформације предмети рада 

претварају по одређеном технолошком поступку у нове производе. У овој фази предмети 

рада губе своја досадашња својства, а нова својства стичу тек по завршетку фазе 

производње. Завршетком фазе производње, формирају се готови производи у којима се 

обртна средства налазе након окончања прелазног технолошког облика, односно након 

потпуног завршетка производње, а прије продаје готових производа. Продајом готових 

производа обртна средства поново прелазе у новчани облик. 

У складу са наведеним кретањима, несумњиво произлази да се процес кружног кретања 

обртних средстава одвија тако што привредно друштво за новчана средства купује 

репродукциони материјал или предмете рада, док њиховом трансформацијом из 

производног процеса излазе готови производи спремни за продају. Даље, продајом 

производа и њиховом испоруком купцима, настаје процес краткорочних потраживања од 

купаца. Наплатом тих потраживања, обртна средства поново попримају новчани облик. 

Истовремено, преласком у новчани облик обртна средства поново добијају универзални 

облик платежног средства, јер се за њих сада могу куповати предмети рада, вршити 

исплате зарада и плаћати све друге обавезе привредног друштва. Према томе, новчани 

облик обртних средстава представља почетну и завршну тачку у кружном току обртних 

средстава. Ову констатцију најбоље илуструје слика 5.1. која приказује кружни ток 

кретања обртних средстава у производном привредном друштву. 

Као мјерна величина брзине обртања обртних средстава најчешће се користи 

коефицијент обртања који се утврђује из односа вриједности остварених резултата 

изражених укупним приходом и ангажованих обртних средстава за остварење тог 

укупног прихода, што се може представити на сљедећи начин:  

КО = УП / АОБ где је: 

КО - коефи цијент обртања обртних средстава 

 УП - укупан приход 

       АОБ - ангажована обртна средства 

Већи коефицијент обртања обртних средстава обезбјеђује привредном друштву 

неколико значајних економских предности, као што су: (а) могућност финансирања 

истог обима пословања са мањим износом обртних средстава, (б) мање утрошена обртна 
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средства смањују трошкове привредног друштва, чиме се при истом укупном приходу 

остварују повољнији резултати пословања, односно добит, (ц) бржим обртањем обртних 

средстава могуће је са истом масом ангажованих обртних средстава финансирати већи 

обим пословања привредног друштва. 

2.6. ВЕЛИЧИНА И СТРУКТУРА ОБРТНИХ СРЕДСТАВА 

У оквиру досадашњих разматрања проблематике обртних средстава, могло се јасно 

уочити да се обртна средства у цјелини састоје из робних и новчаних обртних средстава. 

Аналогно томе, посматрање обима и структуре обртних средстава састоји се у 

изналажењу обима и удјела робног и новчаног облика у укупним обртним средствима. 

При томе, односи између робних и новчаних обртних средстава различити су у 

појединим привредним друштвима што предоминантно зависи од њихове дјелатности. 

Стога, свако привредно друштво треба да има само њему својствену величину и 

структуру обртних средстава, а која је подложна промјенама у различитим временским 

периодима. Ако се при томе имају виду и веома различити фактори који условљавају 

величину и структуру обртних средстава, онда то свакако намеће потребу ближег 

дефинисања обе поменуте категорије, односно и величине обртних средстава и 

структуре обртних средстава. 

Величина обртних средстава привредног друштва – условљена је објективним и 

субјективним факторима који су веома разноврсни и многобројни. Најважнији 

објективни фактори су (а) обим, асортиман и квалитет производње, (б) карактеристике 

технолошког процеса, (ц) организација и рад платног промета и (д) понашање 

пословних партнера.  

Структура (састав) обртних средстава привредног друштва – условљена је релативним 

учешћем појединих врста обртних средстава у укупним обртним средствима. При томе, 

учешће појединих врста средстава у укупним обртним средствима, предоминантно 

зависи од дјелатности којом се привредно друштво бави и од услова у којима послује. 

Структура обртних средстава привредног друштва, подложна је честим промјенама 

усљед дејства многих објективних и субјективних фактора. При томе, учешће појединих 

облика обртних средстава може бити различито у разним периодима и имати различит 

утицај на пословање привредног друштва. Међутим, за анализу структуре обртних 

средстава значајно је посматрати обртна средства из два угла: прво, као новчана 

средства (у ширем смислу), и друго, као укупне залихе. 

2.6.1. ПОТРЕБНА ВЕЛИЧИНА ОБРТНИХ СРЕДСТАВА 

Обртна средства посматрана у цјелини, треба да омогуће непрекидно одвијање процеса 

репродукције, с једне стране, а да се при томе минимизирају трошкови који настају по 

основу ангажовања обртних средстава, с друге стране. Аналогно томе, свако смањење 
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обима обртних средстава испод минимума који је неопходан за одржавање процеса 

репродукције на нивоу постојећих капацитета доводи или до прекида континуитета 

процеса репродукције или до смањења степена искоришћености капацитета, док свако 

прекорачење минимума потребних обртних средстава доводи до повећања трошкова 

изазваних ангажовањем обртних средстава, изнад објективно условљених. Да би се 

могло утврдити да ли су ангажована обртна средства у складу са минимумом или не, 

неопходно је да постоји мјера, односно минимум обртних средстава који треба да буде 

унапријед одређен. Сљедствено томе, он се одређује за сваки појавни облик обртних 

средстава посебно, и то израчунавањем путем одређених образаца. 

Са аспекта утврђивања потребних обртних средстава неоспорна је чињеница да у основи 

свих познатих метода стоји један прилично комплексан показатељ, а то је 

‘’маса/вријеме’’, односно вриједносни обим потребних обртних средстава у времену 

трајања (ангажовања). Аналогно томе, потребна обртна средства се де фацто своде на 

показатељ просјечно потребних обртних средстава. При томе, та функционална веза 

‘’маса/вријеме’’, указује да уколико је вриједносно већи обим улагања у пословање и 

утолико је вријеме тока репродукције дуже, то изискује и већу просјечну масу обртних 

средстава. 

На тај начин бруто маса и коефицијент обрта постају релевантни фактори за 

утврђивање потребних обртних средстава. При томе, проблем утврђивања потребних 

обртних средстава своди се на суму неопходних финансијских ангажмана и на ј њиховог 

трајања за дати репродукциони ток. Дакле, за израчунавање величине потребних 

обртних средстава неопходно је употребљавати категорије бруто маса и коефицијент 

обрта укупних укупних обртних средстава. 

При томе, бруто маса представља вриједносно исказани обим одговарајућег облика, 

подоблика и врсте обртних средстава који се односи на одређени временски интервал 

кружног тока репродукције. У вези с тим, треба имати у виду да у теорији и пракси не 

постоје довољно чврста правила за дефинисање појма бруто масе 

Вријеме обрта представља показатељ временског трајања једног обрта у току кружног 

тока репродукције и то по правилу у току једне године. То је вријеме ангажовања 

обртних средстава у неком од облика и подоблика, па се може рећи да оно исказује 

вријеме у данима у којем су обртна средства ‘’везана’’ у појединим облицима и 

подоблиицма кружења у токовима репродукције. Ако се ово вријеме утврђује 

аналитички по врстама и групама унутар подоблика, онда је знатно поузданија процјена 

његове величине.  

Укупно трајање кружног тока обртних средстава изражено у данима представља сабирак 

свих појединачних трајања у подоблицима средстава. Аналогно томе, коефицијент броја 

обрта представља количник константе 360 и сабирка појединачних трајања кружног 

тока обртних средстава изражен у подоблицима, односно: 
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Коефицијент броја обрта = Број дана у години / Вријеме обрта 

2.6.2. ОПТИМАЛНА ВЕЛИЧИНА ОБРТНИХ СРЕДСТАВА 

Под оптималном величином уопште, подразумијева се нешто што је најповољније или 

нешто што највише одговара, односно што је најбоље. Међутим, када се говори о 

обртним средствима привредног друштва и о њиховом оптимуму, онда се мисли на 

минимална улагања, а максималне резултате. Наведене главне групе и подгрупе обртних 

средстава, динамика пословања привредног друштва и постојање великог броја фактора 

који условљавају величину потреба за обртним средствима, указују на чињеницу да је 

тешко дати одговор на питање која величина обртних средстава је потребна једном 

привредном друштва. У вези с тим, под оптималном величином и структуром обртних 

средстава треба подразумијевати такво стање и промјене стања у величини и структури 

обртних средстава које су за привредно друштво најповољније, односно које му највише 

одговарају. Такав оптимум обртних средстава најчешће се остварује када се са 

минималним ангажовањем обртних средстава, остварују максимални резултати 

привредног друштва. У таквим условима, величина и структура обртних средстава је 

најефикаснија за пословање привредног друштва. 

Оптималност величине и структуре обртних средстава се у пракси може оцијењивати на 

основу односа расположивих обртних средстава и укупно потребних обртних средстава. 

Наиме, ако су ове двије величине једнаке онда је стварно стање обртних средстава 

једнако жељеном стању, односно: 

ОСр = ОСп 

где је : ОСр – расположива обртна средства 

   ОСп – укупно потребна обртна средства 

У наведеном случају, може се рачунати да је могуће остварити одређени степен 

оптималности обртних средстава, јер је однос расположиивх и потребних обртних 

средстава једак 1 (један), односно: 

ОСопт = ОСр = 1 ОСп 

где је: ОСопт – Оптимална обртна средства 

Ако је претходни однос мањи од један (ОСр/ОСп < 1), онда то значи да су расположива 

обртна средства мања од потребних, што се неповољно одражава на пословање 

привредног друштва, будући да за остваривање задатака привредног друштва недостају 

обртна средства. У обрнутом случају, ако је тај однос већи од један (ОСр/ОСп >1), онда то 

значи да су ангажована обртна средства већа од потреба за обртним средствима у том 

периоду, што се такође неповољно одражава на пословање привредног друштва због 

повећања ангажованости средстава. 
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2.7. ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ ГОТОВИНОМ 

 

Ефикасно управљање новчаним средствима или готовином представља посебно значајан 

и сензибилан задатак управљања финансијама привредног друштва, будући да још 

непосредније ставља у фокус неопходност сталног билансирања између два основна 

начела финансирања, а то су: начело рентабилности и начело ликвидности привредног 

друштва. Другим ријечима, генерално гледано са аспекта управљања новчаним 

средствима или готовином, привредно друштво има нужну потребу да се придржава два 

основна начела, а то су: начело рентабилности и начело ликвидности. 

Поштујући начело рентабилности преокупација привредног друштва је да са 

минималним улагањем оствари максималне резултате што је уједно и основни мотив 

пословања. С друге стране, успјешност пословања и одржања привредног друштва у свом 

окружењу, намеће му обавезу обезбјеђивања сталне ликвидности, односно извршења 

обавеза благовремено и у цјелости. Имајући у виду да је управљање новчаним 

средствима веома динамичан процес, онда не изненађује чињеница да привредно 

друштво често долази у искушење да пружи предност једном над другим финансијским 

начелом, поготово што се начело рентабилности и начело ликвидности налазе у 

међусобној колизији. На тај начин, ефикасно управљање новчаним средствима или 

готовином постаје изузетно значајан и сензибилан задатак управљања финансијама 

привредног друштва, с обзиром на то да непосредно ставља у фокус перманентно 

билансирање између два базична начела финансирања тј. начела рентабилности и 

начела ликвидности привредног друштва. Ово билансирање своди се у ствари на захтјев 

за успостављањем и одржавањем оптималног салда готовине у сваком тренутку. При 

томе, сваки суфицит готовине изнад нивоа потреба утиче на смањење рентабилности, 

док сваки дефицит готовине испод нивоа потреба, директно угрожава ликвидност 

привредног друштва тј. способност плаћања доспелих обавеза. 

Из изложеног јасно проистиче чињеница, да се ради о два веома значајна, мада у 

одређеној мјери супростављена начела, која привредно друштво треба да максимално 

респектује. С обзиром на значај и једног и другог финансијског начела, произлази 

неопходност потребе да привредного друштво изнађе најповољнију комбинацију за 

одржавање ликвидности уз истовремено остваривање и рентабилности пословања. 

Сљедствено томе, нема сумње да постоји подједнак интерес привредног друштва за 

остварење оба начела, и ликвидности и рентабилности. 

Досадашња практична искуства показују да чак и најликвиднијим и најрентабилнијим 

привредним друштвима често недостају новчана средства. У таквим ситуацијама, 

менаџмент привредног друштва има обавезу да изнађе нове изворе новчаних средстава 

и то у што краћем року и уз што повољнију цијену (камату). Обрнуто, у условима када је 

присутан суфицит новчаних средстава, задатак менаџмента огледа се у томе да изнађе 
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рјешења краткорочног улагања готовине и то у што краћем року, уз задовољавајући 

принос по основу улагања и уз максималну сигурност повраћаја уложених новчаних 

средстава. Међутим, треба имати у виду да је веома тешко наћи краткорочна средства за 

одржање ликвидности у оном моменту када то привредном друштву затреба. Исто тако, 

веома је ризично да се вишак краткорочно пласиране готовине повуче о року у ситуацији 

опште неликвидности. Отуда, теоријска и практична искуства указују да је могуће 

изнаћи рјешење ликвидности које неће истовремено угрожавати и рентабилност 

привредног друштва, једино под условом да се ради о стабилним партнерима, 

привредном друштву и банци. 

Прецизније речено, помјерање интереса начела рентабилности и ликвидности могло би 

се спроводити по моделу који би омогућавао да привредно друштво и пословна банка 

разлику између дневних прилива и одлива решавају заједно. Наиме, у условима када је 

прилив мањи од одлива новчаних средстава, разлика би се покривала из финансијских 

средстава пословне банке. Обрнуто, у условима када је прилив већи од одлива новчаних 

средстава разлику би привредно друштво уплаћивало на рачун код пословне банке. На 

овај начин, привредно друштва би отворило код пословне банке тзв. конто-корентни 

рачун (пословање по принципу текућег рачуна), који би био у плусу или минусу, у 

зависнсти од тога да ли привредно друштво уплаћује вишак новчаних средстава својој 

пословној банци или пословна банка интервенише у домену покрића обавеза код 

привредног друштва. При томе, финансијска активност привредног друштва и пословне 

банке мјерила би се путем активног и пасивног салда конто-корентног рачуна и 

обрачунатих активних и пасивних камата по унапријед уговореној каматној стопи коју 

би на крају године платио нето дужник. 

Са којом мјером успешности ће привредно друштво управљати релацијама између 

ликвидности и рентабилности, највише зависи од конкретних алтернатива за 

рационалну диспозицију новчаних средстава, односно готовине. Наиме, сваки 

периодични дефицит готовине мора имати адекватне изворе за своје покриће, док сваки 

суфицит готовине изнад текућих пословних потреба мора имати могућности за 

рентабилно пласирање ван редовног пословања. У те пласмане спадају, прије свега, 

улагања у хартије од вриједности са кратким роком доспијећа, а оне се сматрају 

најближим супститутима готовине, односно прелазним облицима новца. 

Наиме, краткорочни пласмани се могу брзо конвертовати у готовину што одговара не 

само захтјеву за очувањем ликвидности, већ и захтјеву за максимизирањем 

рентабилности. Ово је уједно и основни разлог што се трансфер између готовине и 

краткорочних пласмана у хартије од вриједности сматра једним од најзначајнијих 

сегмената ефикасног управљања новчаним средствима, односно готовином.  

2.7.1. УЛОГА И ЗНАЧАЈ ГОТОВИНЕ 

Поједностављено посматрано, појам готовине се ограничава на тзв. ефективан новац, 
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односно на новчанице и ковани новац једне земље, који су проглашени за њено законско 

средство плаћања. Уз то је неопходно да се готовина налази у рукама физичких и 

правних лица у дотичној држави, осим у рукама банке која их је издала, односно 

емисионе банке. При томе, под законским средством плаћања подразумијева се у једној 

држави, по правилу, искључиво њена национална валута, што се уређује одговарајућим 

прописом. Законско средство плаћања значи да је његово примање обавезно под 

пријетњом кривичне одговорности, а у сврху измиривања свих врста обавеза исказаних 

у новцу у датој земљи. Начешће се то прописује не само квалитативно навођењем имена 

валуте која је законско средство плаћања, већ и квантитативно, што де фацто значи 

одређивање до ког укупног износа су поједини апоени одређене валуте законско 

средство плаћања. Такође, у пракси појединих земаља постоје и одређена ограничења у 

вези са коришћењем готовине, али може се рећи да већина њих углавном не задире у 

суштину самог појма готовине. 

С друге стране, поставља се логично питање у чему се огледа значај готовине. С тим у 

вези, несумњиво је да се најједноставнији одговор састоји у томе ако се каже “на улози 

коју она игра у обезбјеђивању континуиране текуће платежне способности субјеката 

привређивања”. Другим ријечима, у условима постојања стварне економске 

одговорности субјеката привређивања, примарни услов опстанка њиховог пословања 

чини управо њихова континуирана текућа платежна способност. Да би се текућа 

платежна способност могла осигурати, неопходно је у право вријеме имати довољан 

износ готовине. При томе, коришћење готовине на поменути начин, уједно омогућава и 

олакшава одговарајућу употребу осталих облика имовине и чинилаца производње, 

током процеса пословања привредног друштва. Међутим, готовине не смије бити ни 

превише, нити недовољно. Отуда, главни задаци управљања готовином огледају се у 

сљедећем:  

1. Поуздано обезбеђивање континуиране текуће платежне способности различитих 

субјеката привређивања, уз истовремено вођење рачуна о неопходности 

максимизирања рентабилности њиховог пословања; 

2. Спречавање могућих губитака и злоупотреба у вези са готовином. 

Као што се види, врхунска важност готовине огледа се у томе што она представља 

неопходну компоненту сваког савременог привређивања са посебно значајном и 

осетљивом улогом у томе. Наиме, готовина се појављује на почетку и на завршетку 

сваког пословног циклуса, с тим што је под нормалним условима пословања, готовину 

увијек лакше претворити у друге облике имовине, него обратно. Управо овај моменат 

који се приписује готовини представља један од кључних разлога који јој даје изузетан и 

посебан значај. Међутим, без обзира на наведено, ипак се може рећи да се главни узрок 

огромне важности готовине првенствено везује за предоминантан значај готовине за 
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поуздану и континуирану текућу платежну способност субјеката привређивања. Са овог 

аспекта, готовина де фацто представља основни услов опстанка сваке привредне 

активности, као и њене успешности. Аналогно томе, на посредан начин су јасно и 

прецизно видљиве И основне разлике између готовине и других облика имовине. 

2.7.2. ГОТОВИНСКИ ЦИКЛУС 

Управљање готовином захтијева познавање, поред до сада изнијетих, и нека друга 

обиљежја готовине. Наиме, само добро познавање и разумијевање свих значајних 

обиљежја готовине, омогућава да се, водећи рачуна о њиховом утицају на одлуке из 

дјелокруга управљања готовином, допринесе што више успјеху пословања привредног 

друштва подразумевајући под тим увијек максималну рентабилност, у оквиру његове 

поуздане континуиране текуће платежне способности. Аналогно осталим врстама 

обртних средстава, циркулација готовине кроз процес пословања привредног друштва 

може се изражавати и мјерити помоћу просјечног временског трајања једног обрта који 

се назива готовинским циклусом. При томе, готовински циклус начелно се дефинише 

као број дана у години који протекне од тренутка издавања готовине за набавку 

сировина и материјала, до момента примања готовине на име наплате прихода од 

продаје готових производа у којима је набавна вриједност сировина и материјала, реално 

садржана. Прецизније речено, готовински циклус означава дужину трајања времена од 

издавања новчаних средстава за набавку сировина, па до наплате продате робе или 

услуга. При томе, постоје знатне разлике у дужини циклуса од момента набавке 

средстава, до момента наплате продатих производа или услуга, када се ради о основним 

или обртним средствима. 

Дужина готовинског циклуса за набавку основних средстава почиње плаћањем њихове 

набавке, а завршава се након наплате прихода, односно на крају вијека трајања основног 

средства. Дакле, циклус ангажовања новчаних средстава у основним средствима траје 

онолико дуго, колико траје амортизација дотичног пословног средства. Стога, 

ангажовање готовине за набавку основних средстава је ријеђе, док је сама наплата тако 

ангажованих новчаних средстава дуготрајна и сукцесивна. 

Дужина готовинског циклуса за набавку обртних средстава почиње њиховом 

куповином, а завршава се продајом и наплатом готових производа и трговачке робе. При 

томе, да би се израчунао један готовински циклус, неопходно је имати квалитетне 

податке о залихама, купцима и добављачима. Залихе као дио реалне активе привредног 

друштва у физичком облику се мењају, док је улагање у залихе финансијски посматрано 

перманентно и релативно константно. Финансијско улагање у потраживања од купаца, 

настаје као реалност због временског интервала између чина продаје и чина наплате. 

При томе финансијска улагања овога типа не би била присутна када би привредно 

друштво плаћало сировине и материјал при преузимању, а наплаћивало готове 

производе у моменту продаје. Практична искуства показују да то није тако, већ да 
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добављач (продавац) кредитира купца. Отуда, привредного друштво се веома често 

налази у улози и купца (кредитираног) и продавца (кредитора). У случајевима када 

привредног друштва набавља сировине и материјал, оно је купац који се кредитира од 

свог добављача. У случајевима када привредно друштво продаје готове производе, оно је 

продавац (добављач) који кредитира свог купца. 

На основу изложеног, произлази закључак да се привредно друштво налази у двије 

основне позиције. Када набавља сировине и материјал, онда је купац и као такво бива 

кредитирано од свог добављача. Када продаје готове производе, онда мијења улогу и као 

продавац (добављач) налази се у позицији купчевог кредитора. Према томе, у 

готовинском циклусу од купопродаје и плаћања сировина до продаје и наплате готових 

производа, битна су три основна чиниоца: залихе, купци и добављачи 

Са аспекта управљања готовином, тежња сваког привредног друштва усмјерена је у 

правцу скраћивања готовинског циклуса. На тај начин, постиже се мање финансијско 

напрезање у вези са финансијски најквалитетнијим обликом имовине, што је несумњиво 

готовина. У исто вријеме то значи краћи обрт укупних обртних средстава, а тиме и мање 

улагање у укупну обртну имовину. Другим речима, смисао финансијског управљања 

готовином треба тражити у томе да се просјечно вријеме трајања обрта што више 

скрати, будући да то иманентно претпоставља пословање привредног друштва са 

сразмјерно мањим салдом готовине. Међутим, у тој тежњи није препоручљиво ићи тако 

далеко да салдо готовине падне испод минимално потребног нивоа да не би дошло до 

угрожавања текуће ликвидности привредног друштва. 

С друге стране, посредно скраћивање трајања готовинског циклуса може се постићи 

бржим обртом залиха, како материјала тако и готових производа, као и скраћивањем 

времена производње, што свакако спада у дјелокруг разматрања управљања поменутим 

облицима имовине. Међутим, непосредно скраћивање готовинског циклуса састоји се у 

уговарању што одложеније исплате набављеног материјала и коришћених услуга 

добављачима. Такође, као друга могућност за то може бити и уговарање што краћег 

периода наплате продатих производа или стимулисање брже наплате продатих 

производа и услуга путем одобравања каса сконта и сл. Мада је доста тешко прецизно 

разграничити шта спада у дјелокруг управљања готовином, а шта у делокруг управљања 

потраживањима и обавезама, ипак је чињеница да не треба излазити из оквира 

разматрања проблематике готовине. 

2.7.3. МИНИМАЛНО ПОТРЕБАН САЛДО ГОТОВИНЕ 

Имајући у виду одлучујућу улогу готовине у вези са поузданим обезбјеђивањем 

континуитета текуће платежне способности привредног друштва, али и оптерећивања 

њоме када је у питању рентабилност његовог пословања, нема сумње да је изузетно 

значајна категорија тзв. минимални салдо готовине. Наиме, основно питање на које 
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треба дати одговор јесте: Који је то ниво готовине који је потребан да задовољи два 

кључна критеријума? При томе мисли се на: прво, обезбјеђење ликвидности и друго, 

минималне трошкове одржавања ликвидности. У контексту реченог, произлази да је 

аналитичко разматрање проблема минималног салда готовине повезано са познавањем 

релевантних аспеката трошкова који настају у вези са готовином. Међу те трошкове 

спадају: (а) трошкови држања готовине, (б) трошкови недостатка готовине и (ц) 

трошкови трансакција са готовином. 

Трошкови држања готовине представљају опортунитетне трошкове који су 

калкулативно једнаки изгубљеном приносу који би се могао остварити на неком улагању 

расположиве готовине или отплатом дуга који има фиксну цијену у виду уговорене 

каматне стопе. Прецизније речено, ови трошкови настају због тога што готовина која 

није ангажована проузрокује одређене трошкове који се јављају у два вида: прво, као 

изгубљени принос од могућих улагања у неку од алтернатива и друго, као могућност 

отплате дуга чиме би се смањили трошкови наплата. Аналогно реченом, трошкови 

недостатка готовине проистичу из пропуштених каса-сконта или других прилика да се 

сировине и материјал набаве под повољним условима. Ови трошкови могу бити веома 

велики и најчешће се јављају као посљедица сљедећег: пропуштени каса-сконто, 

смањење кредитног бонитета код банака и других повјерилаца, слабљење ликвидности, 

смањење предности код добављача при куповини и губљење стечених услова код 

добављача због нередовног извршавања обавеза. Најзад, трошкови трансакција са 

готовином односе се на административне и манипулативне трошкове, као и провизије 

које настају приликом прибављања готовине тј. њеног тансфера у депозите и хартије од 

вриједности и обнуто, у случају трансфера у супротном правцу. Примјера ради, трошкови 

продаје хартија од вредности настају због потреба за средствима плаћања, док трошкови 

куповине хартија од вриједности настају у ситуацији када се смањује непосредна 

потреба за средствима плаћања. 

Респектујући претходно наведено, разумљиво је да се оптималним салдом може 

сматрати само онај износ готовине који минимизира укупне трошкове готовине. У вези с 

тим, треба имати у виду да утврђивање овог салда представља веома сложен проблем 

финансијског управљања, с обзиром на немогућност тачног предвиђања будућих токова 

готовине, односно примања и издавања готовине. Осим тога, на сложеност салда 

готовине утиче и то што је он разлика између њеног стања на почетку одређеног 

обрачунског периода, увећаног за наплате до одређеног датума и умањеног збира за 

исплате до тог истог датума, а по основу расхода и прихода текућег пословања, као и 

улагања и финансирања. 

На основу реченог, недвосмислено се може наслутити како и колико салдо готовине 

може бити сложен и тежак за прецизније утврђивање. Међутим, начелно гледано 

најједноставнији начин представљао би узимање у обзир оног дијела готовине који 

представља трајно потребну готовину, док би по истој логици тај дио готовине 
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представљао уједно и израз њеног просјека. 

Међутим, за рјешавање овог комплексног проблема финансијска теорија и пракса 

препоручују и користе веома различите методе и моделе, који су углавном високо 

рафинирани. Али са аспекта практичне примене, најједноставнији је и уједно најчешће 

коришћен, тзв. финансијски метод који се заснива на информацијама текуће финансијске 

анализе и планирања. Осим тога, постоје и веома сложени квантитативни модели који 

проблеме оптималног салда готовине и трошкова покушавају да разријеше посредством 

утврђивања оптималног односа готовине и хартија од вриједности које привредно 

друштво треба да држи да би оптимално задовољило захтијеве за максимизирањем 

рентабилности и заштитом ликвидности. Међутим, бављење њима превазилази оквире 

наших интересовања, те ћемо у најкраћим цртама покушати појаснити само основне 

претпоставке финансијског метода утврђивања салда готовине. 

У контексту наведеног, треба имати у виду да основне претпоставке финансијског 

модела полазе од увјерења да минимални салдо готовине треба да буде једнак 

просјечном годишњем салду готовине који је неопходан за обављање редовне пословне 

активности привредног друштва. За примјену овог метода потребно је познавати, осим 

релевантног концепта трошкова готовине, такође и укупне годишње потребе за 

готовином, што је превасходно ствар периодичног планирања новчаних токова, као и 

коефицијента обрта готовине који се може исказивати и контролисати као један од 

редовних индикатора финансијске анализе. Аналогно томе, неопходно је сагледати 

сљедеће релације:  

Коефицијент обрта  готовине = Укупни годишњи издаци готовине / Просјечан салдо готовине 

из чега слиједи да је: 

Просијечан салдо готовине = Укупни годишњи издаци готовине / Коефиц. обрта готовине 

На основу изложених релација види се да је минимални салдо готовине у ствари једнак 

просијечном годишњем салду који је условљен величином исплата у току датог 

временског раздобља и коефицијентом обрта готовине. Овако утврђени минимални 

салдо готовине подарзумијева пуну хармонизацију прилива и одлива готовине која је 

условљена стањем финансијске стабилности, али и подударношћу рока имобилизације 

краткорочно везане имовине и рокова доспијећа за плаћање краткорочних обавеза. Када 

је финансијска стабилност привредног друштва добра, а мобилизација краткорочно 

везане имовине по року и обиму одговара року доспијећа за плаћање краткорочних 

обавеза, онда постоји ризик да се мобилизација краткорочно везане имовине неће 

извршити у року и обиму који одговара року и обиму доспијећа за плаћање 

краткорочних обавеза. Овај несклад се може само дјелимично отклонити претходно 

утврђеним минималним салдом готовине. 

Међутим, треба напоменути да је приликом практичне примјене претходног метода 
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утврђивања минималног салда готовине потребно бити прилично обазрив. Сходно томе, 

у привредним друштвима која се карактеришу релативно уједначеним обимом набавке, 

производње и продаје, он може да обезбиједи задовољавајућу пројекцију потребног 

салда готовине без икаквих корекција, док у привредним друшмтвиа гдје то није случај 

овај метод је потребно прилагођавати. 

Имајући у виду све до сада наведено у вези са потребним салдом готовине, не може да 

промакне потреба за указивањем на још једну значајну категорију од које у многоме 

може зависити ликвидност привредног друштва, а то је тзв. ликвидна резерва. Наиме, 

ликвидна резерва у ствари означава држање готовине изнад минималног салда уз помоћ 

које ће се одржати ликвидност привредног друштва и то у моменту када прилив 

готовине, увећан за минимални салдо готовине, не буде довољан за исплату доспјелих 

обавеза. Међутим, ликвидну резерву није једноставно одредити због тога што на њу 

утиче више комплексних фактора међу којима треба поменути сљедеће:  

1. Висина ликвидне резерве зависи од синхронизације прилива и одлива готовине у 

кратким роковима и од степена вјероватноће да ће се та синхронизација одржати. 

У вези с тим, ако је синхронизација прилива и одлива готовине у кратким 

роковима потпуна, и ако постоји висок степен вјероватноће да ће се она одржати, 

онда је довољна релативно мала ликвидна резерва. Супротно томе, ако је висок 

степен ризика наплате потраживања, или ако се у кратком року очекује већи 

одлив од прилива готовине, онда је потребна релативно велика ликвидна резерва. 

2. Висина ликвидне резерве такође зависи и од оштрине санкција за случај 

неликвидности привредног друштва. При томе ове санкције могу бити законске и 

тржишне. Законске санкције су оне које прописује законодавац. Оне се огледају у 

томе што се неликвидном привредном друштву забрањује или ограничава 

прибављање, улагање и коришћење средстава за поједине намјене, или се захтјева 

да неликвидно привредно друштво иде у санациони поступак, односно на 

отклањање неликвидности. Ако то не успије, онда се неликвидно привредно 

друштво најчешће ставља у стечај. С друге стране, тржишне санкције су оне које 

предузимају повјериоци према неликвидном дужнику. Ове санкције такође могу 

бити различите, али се најчешће састоје у сљедећем: зарачунавање затезних 

камата, обустављање даље испоруке робе, обустављање даљег давања кредита, 

захтијевање да се плаћање обавеза према добављачима врши по неповољним 

условима, захтјев да исплату обавеза гарантује треће лице итд. Аналогно 

наведеном, са аспекта потребе за одређеном висином ликвидне резерве, треба 
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рећи да обично важи правило да што је степен оштрине санкција већи потребна је 

и већа ликвидна резерва и обрнуто. 

3. Висина ликвидне резерве зависи и од тога да ли привредно друштво новчано 

пословање обавља преко жиро рачуна или текућег рачуна. Ако се новчано 

пословање обавља преко текућег рачуна, потребна ликвидна резерва ће бити 

мања јер у таквим околностима привредно друштво може да рачуна да ће 

ликвидност одржати уз коришћење контокорентног кредита. То значи да му је 

потребна ликвидна резерва утолико мања уколико је уговорени лимит пасивног 

салда текућег рачуна виши, и обрнуто. Међутим, пословање преко жиро рачуна не 

подразумијева право коришћења контокорентног кредита банке, што уједно 

значи да је у том случају потребна већа ликвидна резерва. 

На основу до сада изложеног, јасно је да за утврђивање висине ликвидне резерве не 

постоји универзална и општеприхваћена метода. То значи да висину ликвидне резерве 

свако привредно друштво мора одредити у складу са својим потребама, ослањајући се на 

претходно емпиријско искуство и узимајући у обзир претходно наведене основне 

факторе који детерминишу ликвидну резерву. 

2.7.4. СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА ГОТОВИНОМ 

Приликом утврђивања финансијске политике привредног друштва избор стратегије 

управљања готовином може да се заснива на три кључна фактора, а то су: (1) продужење 

рокова плаћања добављачима, (2) смањење залиха и (3) скраћење рокова наплате 

потраживања од купаца. Свака од ових стратегија управљања готовином има своје 

специфичности и своје предности и недостатке. Отуда, при њиховом избору морају се 

узимати у обзир сви релевантни чиниоци који утичу на временско скраћење циклуса 

готовине и повећање прихода привредног друштва. 

1. Продужење рока плаћања добављачима – подразумијева смањење нивоа новчаних 

средстава путем већег учешћа добављача у процесу финансирања привредног друштва. 

Овај извор финансирања представља значајан екстерни краткорочни извор средстава. У 

вези с тим, стратегија наведеног извора финансирања може се примјењивати једино под 

условом да се не губи на рабату од добављача и на квалитету производа као и да се не 

повећава продајна цијена набављене сировине или робе. Аналогно наведеном, 

привредно друштво које осјећа оскудицу за готовином логично тежи да плаћање обавеза 

према добављачима што више одложи и то без угрожавања свог кредитног бонитета. 

Мада се пролонгирање обавеза према добављачима може сматрати атрактивном 

стратегијом финансијског управљања готовином, ипак је чињеница да су реалне 
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могућности  за њено коришћење веома ограничене. Наиме, само у случајевима када су 

добављачи у великој мјери зависни од привредног друштва купца, постоји релативно 

широк простор за примјену ове стратегије управљања готовином, иако је неоспорна 

чињеница да одлагање обавеза према добављачима, може да проистекне и на бази 

споразума о дугорочној сарадњи добављача и купаца. Међутим, примјена ове стратегије 

у условима опште оскудице за готовином, постаје сувише скупа. У таквим условима 

добављачи обично зарачунавају купцима затезну камату на дневној основи на сва 

ненаплаћена потраживања послије истека кредитног периода, док им истовремено нуде 

каса сконта за све исплате у току дисконтног периода да би што брже остварили прилив 

готовине. 

2. Смањење залиха – подразумева смањивање готовинског циклуса путем повећања 

коефицијента обрта укупних залиха, чиме се стварају знатне могућности за повећање 

економије привредног друштва. Међутим, постоји битна разлика у могућности повећања 

ефикасности управљања обртним средствима која се налазе у залихама и обртних 

средстава која се налазе у потраживањима од купаца, или у коришћењу средстава од 

добављача. Наиме, побољшање економије путем управљања средствима код купаца или 

од добављача, осим успјешне комбинације привредног друштва, у многоме зависи и од 

сагласности друге стране тј. купца или добављача. Али то није случај са залихама, будући 

да за примјену стратегије управљања готовином путем смањења залиха, није потребна 

никаква сагласност пословних партнера (купаца и добављача). То значи, да је економија 

залиха директно зависна од пословних потеза које повлачи менаџмент привредног 

друштва. 

У тражењу најповољнијих рјешења, привредно друштво може да примјени она која су му 

најпогоднија. Примера ради, финансијска функција привредног друштва може, на основу 

релевантних анализа уз сарадњу набавне, производне и продајне функције, да тражи 

најповољнија рјешења која смањују улагања у залихе, односно која повећавају њихов 

обрт у било којем дијелу процеса рада: залихе сировина и материјала, залихе 

недовршене производње или залихе готових производа у продаји. Аналогно томе, 

произлази да се  ефикасност финансијског управљања укупним залихама у циљу 

скраћивања готовинског циклуса, може побољшати само посредством ефикаснијег 

управљања појединачним облицима залиха, што нужно претпоставља успешност у 

извршавању основних пословних функција, и то на бази респектовања финансијског 

начина размишљања у доношењу пословних одлука. Сходно тим критеријумима, 

набавна функција привредног друштва треба да тежи сталном повећању коефицијента 

обрта сировина и материјала, користећи се савременим техникама процеса производње. 

Производна функција мора да води рачуна о томе да применом адекватних метода 

организације и планирања производње, омогући што веће скраћивање производног 

циклуса, односно повећање коефицијента обрта недовршене производње не доводећи у 

питање уредност снадебијвања складишта готовим производима у одговарајућим 
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количинама и асортиману. Најзад, продајна функција има примарни задатак да анализом 

и стимулисањем тражње, односно планирањем и унапређењем продаје по појединим 

сегментима и каналима продаје, утиче на повећање коефицијента обрта готових 

производа. Сљедствено наведеном, ефикасно управљање сваком од наведених врста 

залиха утиче на скраћивање готовинског циклуса, односно смањење минимално 

потребног салда готовине. У вези с тим, практична искуства указују да свако убрзање 

обрта залиха директно утиче на смањење циклуса готовине и смањење трошкова 

привредног друштва. При томе, ови ефекти посебно су изражени ако су у привредном 

друштву добро повезане основне пословне функције: набавна, производна, продајна и 

финансијска функција. 

3. Убрзање наплате потраживања од купаца – подразумева смањивање готовинског 

циклуса путем убрзања наплате потраживања од купаца, односно повећањем  

коефицијента његовог обрта. Међутим, потраживања од купаца истовремено чине 

значајна улагања привредног друштва, будући да проистичу као неопходност 

кредитирања купаца. При томе, вријеме кредитирања купаца зависи од многобројних и 

различиитх фактора: односа понуде и тражње за производима, тржишне позиције купаца 

и добављача, квалитета и цијена производа, увођења разних попуста, услова које даје 

конкуренција, стања ликвидности привредног друштва итд. 

Према томе потраживања од купаца везују готовину која ако се ослободи, може да буде 

уложена у друга продуктивна средства или пласмане. То везивање је неопходно, јер 

кредитирање купаца омогућава привредном друштву да оствари знатно већи обим и 

приходе од продаје, него када би се продаја обављала само за готово. При томе, услови 

кредитирања нужно детерминишу кредитне стандарде и политику наплате 

потраживања. Кредитни стандарди се односе на строгост критеријума који се примењују 

на кредитирање појединих група купаца, док се под политиком наплате, подразумијевају 

различите мере које привредно друштво примјењује да би се потраживања од купаца 

што брже конвертовала у готовину. Аналогно томе, у условима кредитирања све 

промене и прилагођавања кредитним стандардима И политици наплате потраживања, 

треба да буду искоришћене не само појединачно већ и комплементарно, да би се 

скратило вријеме просјечног везивања готовине у потраживањима од купаца, односно 

смањио минимално потребан салдо готовине. У вези с тим, досадашња пракса наплате 

потраживања показала се веома добром и флексибилном кроз примјену тзв. факторинг 

послова под којима се подразумијева продаја потраживања прије истека кредитног 

периода. 

2.8. ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ ЗАЛИХАМА 

У великом броју привредних друштава залихе су највећи дио укупних средстава. 

Управљање залихама је један од најкомплекснијих и  најизазовнијих управљачких 

задатака. У залихама су везана велика новчана средства и она морају бити контролисана. 
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У активи биланса стања залихе се налазе у групи текућих, тј. обртних средстава. Она се 

сматрају текућим средствима јер се продају или утроше у току једне календарске године, 

или у току једног пословног циклус привредног друштва. 

Посматрано по врстама, у предузећу постоје сљедеће залихе: 

 материјала, 

 полупроизвода, 

 недовршене производње, 

 производа и 

 робе 

Залихе робе су иманентне трговачком привредном друштву, а залихе материјала, 

полупроизвода, недовршене производње  и производа својствене су производном 

привредном друштву, мада постоје и таква привредна друштва која немају недовршену 

производњу и полупроизводе. 

Са финансијске тачке гледишта идеално би било да у привредном друштву нема залиха 

до момента њиховог утрошка  (материјал и полупроизводи), односно до момента продаје 

(роба и производ), али тај идеал није нико никад остварио. Тога ради,  цијела стратегија 

и тактика залиха своде се да се залихе држе на најнижем нивоу, с тим да тај ниво не 

угрожава нормално одвијање процеса производње (залихе материјала, полупроизвода, 

па и недовршене производње) и продаје (залихе производа и робе). Тај ниво залиха 

омогућује лакше долажење до добре финансијске стабилности, а тиме и платежне 

способности, а уз то трошкове финансирања и држања залиха своди на најнижи могући 

ниво, што повећава бруто добитак. 

Обим залиха је веома важан за свако привредно друштво. Показатељи који се користе за  

процијењивање обима залиха су: 

- коефицијент обрта залиха и 

- просјечан број дана везаности залиха 

Коефицијент обрта залиха појазује колико се пута просјечне залихе обрну у току једног 

периода и израчунава се  на сљедећи начин:  

Коефицијент обрта залиха = набавна вријед. продате робе / просјечне залихе                          

                                              =  5000 : 500 = 10                              

Просјечан број дана везивања залиха показује просјечан број дана који су потребни да се 
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продају просјечне залихе и израчунава се на сљедећи начин:  

Просјечан број дана везивања залиха = бр. дана у години / коеф. обрта залиха  

                                                                 = 365 : 10 = 36,5 дана    

2.8.1. Финансијско управљање залихама материјала 

Залихе материјала изазивају двије врсте трошкова: трошкове набавке  и трошкове 

држања залиха. Трошковима набавке материјала се сматрају трошкови  лансирања 

наруџбе који су варијабилни и зависе од броја наруџби. Ти трошкови најчешће 

обухватају трошкове испитивања набавног тржишта и трошкове самог лансирања 

наруџбе (трошкови комуницирања са добављачима и административни трошкови 

наручивања). Све ове трошкове једноставно називамо трошковима наруџбе. Будући да су 

трошкови наруџбе варијабилни, они расту сразмјерно броју лансираних наруџби. 

Трошкови држања залиха обухватају трошкове њиховог финансирања и трошкове 

складиштења, али само онај дио трошкова складиштења који је условљен количином 

материјала у складишту: трошкови манипулације материјалом, одржавања стандардне 

температуре у складишту код материјала који то захтијева (хладњаче на примјер), 

вентилације складишта код материјала који испуштају гасове, трошкови осигурања 

залиха и сл. Висина трошкова финансирања такође зависи од висине свих залиха, па и 

залиха материјала, јер што су залихе више, више је потребно позајмљених извора 

финансирања, па ће и трошкови камата бити већи и обрнуто. Трошкови држања залиха 

опадају сразмјерно смањењу вриједности залиха материјала. Када се годишњи трошкови 

држања залиха ставе у однос са повећаним залихама добија се стопа трошкова држања 

залиха. 

Финансијска стратегија и тактика управљања залихама материјала има за циљ да 

трошкове, које проузрукују залихе материјала, сведе на најнижи могући ниво. Да би се то 

остварило тежи се да залихе материјала буду што ниже, а то се постиже тако што се 

уситњавају наруџбе, чиме се увећава број наруџби и лансирају тако да се приспјеће 

материјала по лансираној наруџби поклопи са  утрошком материјала из претходне 

наруџбе.  

Одржавање залиха између минимума и максимума рјешава се величином оптималне 

наруџбе. Висина залиха материјала, у вриједносном изразу, не зависи само од тога да ли 

су ове залихе у физичком изразу на нивоу оптимума, већ и од тога по којим цијенама су 

залихе билансиране у билансу стања. Залихе у билансу стања могу да буду билансиране 

по првим улазним цијенама, по последњим улазним цијенама, по најнижим цијенама и по 

просјечној стварној набавној цијени или ако се примјењује планска набавна цијена. У 

интересу је привредног друштва да вриједност залиха материјала буде што нижа, јер ће 

тада бити нижи и трошкови финансирања. На тај начин лакше ће се успоставити и 

одржавати финансијска стабилност. Што је вриједност укупних залиха нижа, нижа је и 
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вриједност стварних залиха, што ће олакшати одржавање ликвидности. С тим у вези, 

залихе материјала треба билансирати по најнижим цијенама.  

Данас, многи велики произвођачи раде на ''јуст – ин тиме'', односно ''управо на вријеме'' 

(УНВ) основи – гдје све компоненте које требају бити склопљене одређеног дана, стижу у 

фабрику рано ујутро тог дана, ни раније, ни касније. Пошто произвођачи који дјелују на 

УНВ принципу, држе залихе јако кратко вријеме, у могућности су да сачувају значајан 

износ готовине. УНВ  је добар модел за борбу, будући да обухвата све принципе мудрог 

управљања. Кључно питање за свако привредно друштво је да установи који се артикли 

на залихи споро, а који брзо крећу, с циљем да се утврди оптимални ниво залиха за сваку 

категорију, те тиме сведе на најмањи ниво готовину везану у залихама.  

Осим тога, залихе материјала и резервних дијелова често постају  неупотребљиве, било 

зато што се промијенио производни програм, било зато што је нађена супституција  са 

другим материјалом. Те залихе су застарјеле, не користе се у процесу производње не 

изазивају трошкове финансирања и држања тих залиха. Свака  врста залиха која у дужем 

раздобљу нема излаз могуће је да је застарјела, што треба одмах испитати. Уколико се 

заиста ради о застарјелој залихи, треба је што прије уклонити – било продајом, било 

отписом. 

2.8.2. Финансијско управљање  полупроизводима  и  недовршеном  производњом 

Управљање полупроизводима има за циљ да се задржавање полупроизвода у складишту 

сведе на минимум. У том случају, трошкови држања залиха полупроизвода ће бити 

најнижи, на једној страни, а обим сталних залиха ће бити нижи, што побољшава 

финансијску стабилност и платежну способност предузећа, с друге стране. Уколико 

предузеће нема усклађен капацитет производње полупроизвода и готовог производа, 

оно треба да у што краћем року усклади те капацитете. То из разлога што неусклађеност 

тих капацитета негативно се одражава, не само на обим залиха полупроизвода, већ и на 

цијену коштања по основу фиксних трошкова производње. 

Залихе недовршене производње су, у ствари, трошкови недовршене производње. Њихово 

дејство на финансијску снагу је вишеструко. Разумњиво је да су залихе недовршене 

производње неликвидан облик средстава, што негативно дјелује на ликвидност и 

финансирање. Будући да су то истовремено и трошкови, односно будући раходи, а и 

будући приходи у висини продајне цијене, оне истовремено дјелују и на рентабилност у 

висини разлике између прихода и расхода. 

Обим залиха недовршене производње зависи од: 

- степена искориштења оптималног, односно реалног капацитета,  

- дужине циклуса производње и 
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- висине трошкова производње. 

Сразмјерно повећању степена искориштења капацитета, повећавају се залихе 

недовршене производње. Међутим, иако то негативно дјелује на ликвидност и 

финансирање, повећање залиха недовршене производње по овом основу  је прихватљиво 

све до оптималног степена искориштења капацитета. У економском смислу, оптимални 

степен искориштења капацитета даје онај обим производње који чини највећи степен 

удаљивања од доње тачке рентабилности. То истовремено значи да се са тим обимом 

производње остварује највиши финансијски резултат. 

Дужина циклуса производње дјелује на висину залиха недовршене производње: дужи 

циклус производње – веће залихе, и обрнуто. Стратегија и тактика управљања залихама 

недовршене производње налаже да се циклус производње што више скрати. Тиме се 

постиже већи степен искориштења капацитета и избјегава повећање залиха недовршене 

производње. Трошкови производње зависе од висине утрошака и цијене утрошака. Када 

се посматрају по јединици производа, фиксни   трошкови зависе од обима производње. 

Свако повећање трошкова истовремено значи и повећање залиха недовршене 

производње по основу трошкова и њиховог негативног дејства на ликвидност и 

финансирање. 

Стратегија и тактика залиха недовршене производње треба да оптимира залихе 

недовршене производње. То значи да се унапријед утврди оптимум залиха недовршене 

производње и да се стварне залихе усклађују са оптималним . 

Оптималне залихе недовршене производње утврђују се за сваки производ на следећи 

начин: 

ЗНП =  ГП / 365 , гдје је 

- ЗНП =  залихе недовршене производње, 

-   ГП =  годишња производња и 

-     Т  =  број дана технолошког процеса 

Циљ управљања залихама недовршене производње јесте да се оптималне залихе што 

реалније квантифицирају. 

 

2.8.3. Финансијскао управље залихама готових производа 

Залихе готових производа су неликвидан облик средстава, који негативно утиче на 

ликвидност и финансијски резултат. Финансиска стратегија и тактика управљања 
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залихама готових производа треба да минимизира негативне и максимира позитивне 

утицаје залиха готових производа на финансијску снагу. Цијели проблем се своди на то 

да се залихе готових производа одрже на нивоу оптимума. Оптимум је онај ниво залиха  

који изазива најмање трошкове држања залиха готових производа. 

Оптималне залихе готових производа  утврђују се на следећи начин: 

ЗГП = ГП x Т / 365 , гдје је 

ЗГП = залихе готових производа 

ГП = вриједност (количина) годишње производње  

Т = просјечан број дана који протекне од момента пријема готових   

производа  из производње, до момента отпреме купцу  

Оптимум залиха готових производа утврђује се за сваки производ посебно, јер је 

различит број дана задржавања у складишту. Оптимум залиха готових производа је, у 

ствари, просјечни годишњи износ залиха. Цијели проблем се своди на смањење броја 

дана задржавања производа у складишту. Тај број дана зависи од усклађености обима 

производње и обима продаје у кратким временским интервалима. 

Управљање залихама је ''жонглерска'' вјештина. Превелике залихе могу јако оптеретити 

готовинска средства привредног друштва. Негативне залихе могу резултирати 

изгубљеном продајом. Фактори које је потребно размотрити приликом утврђивања 

оптималног нивоа залиха укључују: 

1. колика је прогнозирана продаја за сваки производ? 

2. колико су расположиве сировине, компоненте итд.? 

3. колико је времена потребно да добављачи изврше испоруку? 

4. може ли предузеће из свог асортимана елиминисати оне производе који имају 

спор обрт, а без угрожавања оних који имају најбољу прођу? 

Залихе готових производа, који су дуго на складишту, вежу новац који тиме не обавља 

никакву функцију. За бољу контролу залиха потребно је: 

- анализирати ефикасност постојећих система набавке и залиха, 

- утврдити обрт залиха за све главне производе на залихи, 

- примјенити строгу контролу за неколико значајних ставки, 

- распродати застарјеле производе или производе који се споро обрћу – што се буду 

дуже држали, теже ће се продати, 
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- анализирати идеју да се дио производног програма даје на производњу  вањском 

произвођачу – кооперанту и 

- анализирати сигурносне процедуре, како би осигурало да залихе ''не улазе на 

задња врата.'' 

Ниво залиха који је виши него што је неопходно веже готовину, а осигурање истих 

производи трошкове: смјештаја и камата. 

2.3.  ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ ПОТРАЖИВАЊИМА 

Готовински ток се може знатно поправити уколико се износи који се дугују предузећу 

брже наплаћују. Свако предузеће мора знати: 

- ко му дугује новац, 

- колико му новца дугује, 

- колико дуго му дугује тај новац и 

- за шта му дугује новац. 

Неблаговремена наплата потраживања подрива добитак и води ка сумњивим 

потраживањима. Ако финансијски менаџмент не управља дужницима, они ће почети 

управљати њиховим предузећем. 

Финансијски менаџмент, да би управљао својим дужницима, треба: 

- имати одговарајући став за контролу кредита, 

- успоставити јасну кредитну политику, као питање политике предузећа, 

- побринути се да особље, добављачи и купци јасно разликују ове праксе, 

- бити професионалан када прима нове купце, 

- темељито провјерити сваког купца прије него понуди кредит, 

- поставити кредитни лимит за сваког купца, 

- одржавати контакт са већим купцима, 

- фактурисати промптно и јасно, 
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- размотрити зарачунавање казни на доспјеле, а неплаћене износе и 

- пратити стање дужника и распоред доспијећа, те не дозвољавати да дугови 

постану сувише велики или сувише стари. 

Исто тако, финансијски менаџмент мора знати да, што дуже неко дугује, веће су шансе да 

неће никад платити. Уколико се старост дугова продужава или су дугови већ стари, 

финансијски менаџмент мора размотрити следеће могуће недостатке: 

- слаба процјена кредита, 

- лоше процедуре наплате, 

- немарно провођење кредитних услова, 

- споро издавање фактура и извјештаја, 

- грешке на фактурама или извјештајима и 

- незадовољство купаца. 

Финансијски менаџер не смије заборавити да добитак долази само од плаћене продаје. 

Сам чин наплате новца је онај који већина људи не воли из више разлога, те стога то 

одгађају, јер себе убјеђују да постоји нешто хитније или важније што сада тражи њихову 

пажњу. Нема ништа важније него наплатити потраживања привредног друштва. Купац 

који не плаћа – није купац.  

За ефикаснију наплату новца од дужника финансијски менаџмент треба: 

- развити одговарајуће процедуре за рјешавање закашњелих плаћања, 

- пратити и ''прогонити'' закашњеле платише, 

- тражити помоћ извана, ако напори финансијског менаџмента пропадну, 

- у таквим околностима наплатити оно што се може и договорити услове   за 

преостали дио, 

- кад тражи новац, бити непопустљив према проблему, али благи према  особи. Не 

допустити дужнику да даје било каква оправдања за неплаћање. 

Само мали проценат дугова за наплату који се шаљу адвокатима или агентима за поврат 

дуга, стварно заврше на суду. Оно што они ураде јесте да брзо нађу дужника, успоставе са 
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њим контакт и постигну договор око плаћања дуга. Током рада са дужником они су 

обично спремни и до одређене границе имају разумијевање: саосјећање је веома јак адут. 

Они могу урадити оно што може урадити финансијски менаџмент привредног друштва. 

Уколико се сумњиво потраживање препозна на вријеме, са нпр. 60 дана прекорачења, 

фактори који омогућавају успјешан поврат дуга су веома присутни, а то су: контакт са 

клијентом, старост сумњивог потраживања, акције медијације, договор око могућности 

плаћања и многи други. Покушај да се у овој фази ријеши дуг представља прилику, 

уколико је финансијски менаџмент вољан да преговара о једној или више следећих 

могућности: 

1. постизање договора о плаћању у ратама, 

2. уколико купац као изговор за неплаћање користи квалитет производа, треба 

договорити смањење износа за плаћање и  онда, уколико је потребно,  договорити 

плаћање остатка, 

3. испорука већих количина производа за готовину и одређени износ који треба да 

се плати сваког мјесеца да би се смањио износ сумњивих  потраживања, 

4. стављање  цијелог  дуга на  чекање док купац не буде могао смањити или  

ријешити  дуг и наставити  са  испоруком  производа  за  готовину или са 

кредитирањем и 

5. узимање и продаја  неких купчевих  роба, уз претходну  провјеру да ли је купац 

власник истих. 

Дакле, има много начина да се дугови ријеше, уколико финансијски менаџмент наступи 

на вријеме са разумним рјешењем. Финансијски менаџмент мора урадити све што је 

потребно да би из тренутне ситуације дуговања, прешао у текући однос: добављач – 

купац. Прилика за разрјешење било којег дуга се протоком временом и недостатком 

контакта смањује до тог нивоа да се купац само подсјећа на дуг када добављач пошаље 

писмо о кашњењу, или неко позове купца једном мјесечно да се информише да ли купац 

сада може платити дуг.  

Финансијски менаџмент се мора удубити у дужникову финансијску ситуацију, да у 

потпуности разумије које је реално рјешење дуга. Случајеви који заврше на суду, обично 

се заврше договором о смањењу дуга – наравно, правни трошкови морају да се плате. 

Многа привредна друштва почињу размишљати о управљању потраживањима када им 

купци престану плаћати. Када купци престану плаћати, то се назива управљање дугом. 

Управљање потраживањима претпоставља солидну продају подржану ефикасном 



Финансијски менаџмент у систему здавствене заштите 

 

Висока медицинска школа Приједор Страница 158 

 

наплатом прихода, која резултира профитабилном продајом. Управљање 

потраживањима, детаљније приказано, почиње са поузданом кредитном политиком. 

Кредитна политика би требала у главним цртама приказати  стратешеке и оперативне 

потребе предузећа од продаје на кредит. Није довољно својим купцима дати одгођено 

плаћање само зато јер ''сви други то раде.'' Потребно је оцијенити шта привредно 

друштво очекује од продаје на кредит: 

- повећану продају, 

- побољшану профитабилност, 

- нове купце и 

- повећано тржишно учешће. 

Може се закључити да су сви горе наведени елементи вођени циљем остварења 

профитабилног раста, а не као услуга коју купци требају злоупотријебити. Након 

доношења одлуке зашто понудити кредит својим купцима, треба имплементирати 

системе, процедуре, ограничења, овлаштења, те обучити особље (оперативно) у 

следећим областима: 

- услови трговања, 

- контрола избора, 

- ограничење давања кредита и 

- софтвер за контролу  управљања фактурама. 

Што се прије усвоје процедуре кредитне политике, то се прије повећава контрола над 

будућношћу предузећа. 

4.  ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ ТРАЈНИМ КАПИТАЛОМ 

Трајни капитал је сопствени капитал привредног друштва. Финансијски менаџмент 

привредног друштва има задатак да континуирано јача сопствени, трајни капитал 

привредног друштва. Увези са тим, финансијски менаџмент привредног друштва треба 

да утврди: 

        (1)  колики  капитал треба да буде, 

        (2)  како обезбједити потребну висину сопственог капитала, 

        (3)  каква је пожељна структура сопственог капитала и 

        (4)  како одржати реалну вриједност капитала у условима инфлације 
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(1)  Колики капитал треба да буде? Висина капитала предузећа условљена је: 

 а)  финансијском стабилношћу и 

 б)  структуром сталних средстава 

Финансијска стабилност захтијева да коефицијент финансијске стабилности  не буде 

већи од 1. Коефицијент финансијске стабилности се добија из односа (1) сталних 

средстава – увећаних за сталне залихе и (2) капитала – увећаног за дугорочна 

резервисања и дугорочне обавезе. Финансијска стабилност се током времена мијења 

због: 

- имобилизације сталних средстава путем амортизације  и наплате  дугорочно 

датих кредита,  

- новог инвестирања, 

- укидања дугорочних резервисања у корист прихода, 

- отплате дугорочних дугова и  

- пословања с  губитком. 

Привредно друштво ће лакше одржавати финансијску стабилност што има више 

капитала, а мање дугорочних дугова  и дугорочних резервисања у  оквиру трајног и 

дугорочног капитала. Одржавање финансијске стабилности неопходно је, не само да се 

одржи платежна способност привредног друштва, већ и зато што је финансијска 

стабилност битан критеријум кредитног бонитета привредног друштва. Наиме, ако 

привредно друштво изгуби финансијску стабилност, што се догађа када је  коефицијент  

финансијске  стабилности већи од 1, постаје платежно неспособно, а истовремено губи и 

кредитни бонитет, због чега се не може задужити и тиме повратити платежну 

способност. 

Структура сталних средстава битно утиче на висину сопственог капитала. Наиме, што 

привредно друштво у оквиру сталних средстава има више трајно везаних средстава 

(земљиште, грађевински објекти, учешће у капиталу других привредних друштава и 

банака) и што има веће сталне залихе, толико је потребно више сопственог капитала – 

који је такође трајан – што трајно везана средства више покрива трајним капиталом. 

Такво стање олакшава одржавање финансијске стбилности. Привредна друштва чија је 

структура сталних средстава  таква да се она брзо имобилишу путем амортизације 

(опрема, алат и инвентар) могу финансијску стабилност одржати и са мање сопственог 

капитала, уз помоћ дугорочних обавеза. 

Привредно друштво које има висок пословни ризик (квантифицира се из односа марже 

покрића и пословног добитка), да би имало прихватљив укупан ризик (квантифицира се 
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из односа марже покрића и бруто добитка редовне активности) мора да минимизира 

финансисјски ризик (квантифицира се из односа пословног добитка и бруто добитка 

редовне активности). Подсјетимо се, ако је фактор пословног ризика, примјера ради 6, а 

фактор финансијског ризика 3, фактор укупног ризика биће 18 (6x3), што је веома 

високо, велики је ризик  да ће се остварити губитак 

(2)  Како обезбједити потребну висину сопственог капитала? Повећање обима 

сопственог капитала може се обезбједити: 

          (1)  докапитализацијом, 

          (2)  акумулирањем нето добитка, 

          (3)  конверзијом дивиденде у дивидендне акције 

          (4)  одлагањем исплате дивиденде на преференцијалне акције, 

          (5)  одлагањем расподјеле нето добитка и  

          (6)  конверзијом дуга у основни капитал 

(1) Докапитализација је, уствари, прибављање додатног капитала од   власника 

капитала. Корпорације додатни капитал прибављају емисијом и продајом нове серије 

акција. Корпорације чије се акције котирају на берзи ефеката то једноставније остварују, 

јер имају широк круг инвеститора и уз то постоји могућност да остваре и емисиону 

премију (ажију).  

(2) Акумулирање нето добитка у резерве захтијева сагласност власника капитала, јер 

се тиме смањује дивиденда власника капитала. Акумулурање нето добитка у резерве до 

висине законске резерве власници капитала прихватају без дискусије. Акумулирање 

нето добитка у резерве изнад законске резерве захтијева пристанак власника капитала. 

Тај пристанак у доброј мјери зависи од способности финансијског менаџментаа да 

докаже неопходност акумулирања нето добитка у резерве изнад законске резерве. То се 

доказује неопходношћу одржавања финансијске стабилности, смањењем пословног 

ризика и стварањем резерви изнад законских ради отписа евентуалних будућих 

губитака, како тај отпис неби био на терет основног капитала. 

(3)  Конверзија дивиденде у обичне акције – дивидендне акције, доводи до повећања 

основног капитала. Ова конверзија је условљена вољом власника капитала. Код 

корпорација поставља се питање да ли повећати акцијски капитал путем конверзије 

дивиденде у дивидендне акције  или исплатити дивиденду, а емитовати нову серију 

акција. Корпорације чије се акције котирају на берзи ефеката и продају изнад номиналне 

вриједности, требало би да се одлуче на емисију нове серије обичних акција, јер ће 

продајом тих акција остварити емисиону премију, која такође повећава капитал. 

(4) Одлагање исплате дивиденде на преференцијалне акције доводи до привременог 

повећања сопственог капитала. По овом основу сопствени капитал се повећава само до 

момента исплате дивиденде на преференцијалне акције. Исплата дивиденде на 

преференцијалне акције може се привремено одложити само ако је та могућност 
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предвиђена у одлуци о емисији преференцијалних акција и јавно објелодањена у 

проспекту за продају преференцијалних акција. Тада, наравно, није нужна сагласност 

власника преференцијалних акција за одлагање исплате дивиденде, јер су они на то 

пристали самом куповином преференцијалних акција. 

(5)  Одлагање расподјеле нето добитка, такође, привремено  је повећање сопственог 

капитала, јер се нераспоређени нето добитак кад-тад мора распоредити. Но за ово 

одлагање нужна је наравно сагласност власника капитала. 

(6)  Конверзијом дуга у основни капитал повећава се основни капитал привредног 

друштва. То се по правилу дешава у периоду санирања привредног друштва. Привредно 

друштво се санира када има лош финансијски положај или када послује са губитком. Ако 

се конвертују дугорочне обавезе у основни капитал, у моменту конверзије не побољшава 

се финансијска стабилност, али се спречава да се она погоршава у будућности због 

отплате главнице дугорочних обавеза  и смањују се расходи камата, чиме се смањује 

финансијски ризик остварења бруто добитка. Ако се конвертују краткорочне 

финансијске обаавезе у основни капитал, побољшава се финансијска стабилност и 

смањују се расходи камата. Ако се конвертују обавезе према добављачима и запосленим, 

у моменту конверзије побољшљва се финансијска стбилност. 

Смањење сопственог капитала остварује се : 

   (1)  откупом и поништењем сопствених акција, 

   (2)  исплатом задржане дивиденде на преференцијалне акције, 

   (3)  расподјелом задржаног нераспоређеног нето добитка и 

   (4)  отписом губитка на терет капитала    

(1) Откуп сопствених акција посредно смањује акцијски капитал. Такве активности  

доводе  до  смањења  издатака  за дивиденду. Са становишта правила финансирања, 

привредно друштво може откупљивати сопствене акције, када је коефицијент 

финансијске стабилности знатно нижи од 1.  

(2) Исплату задржане дивиденде на преференцијалне акције привредно друштво врши 

када му то омогућује финансијска стабилност и расположива готовина. Овом исплатом 

смањује се сопствени капитал. 

(3) Отпис губитка на терет основног капитала врши се због признавања чињенице да је 

капитал изгубљен у висини губитка. При отпису губитка на терет сопственог капитала 

постоји редосљед у смањењу појединих врста капитала, због отписа губитка на њихов 

терет: 

 губитак се прво отписује на терет задржаног нераспоређеног нето добитка и 

резерви изнад законом прописаних, 

 ако се губитак не може у цјелини отписати на горе наведени начин, губитак се 
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отписује на терет основног капитала, уз формирање законом прописане резерве. 

Код корпорација смањење акцијског капитала услијед  отписа губитка захтијева 

смањење броја акција или смањење њихове номиналне вриједности.  

(3)  Каква је пожељна структура сопственог капитала? Привредно друштво је правни 

и економски субјект који је одвојен од власника капитала. Због тога, предузећу не 

одговара учешће у нето добитку власника капитала, јер је то за предузеће издатак. Тај 

издатак је већи од  исплаћеног износа учешћа у нето добитку за износ пореза  на 

добитак, који отпада на то учешће у нето добитку. Примјера ради, ако је акционарима на 

име дивиденде исплаћено 100.000,00 КМ, а стопа пореза на добитак 20%, корпорација 

има издатак за дивиденду и плаћени порез на добитак од 125.000,00 КМ (100.000,00 x 1 / 

1 - 0,20).  

На другој страни, привредно друштво по основу резервног капитала, задржаног 

нераспоређеног добитка и емисионе премије нема никаквог издатка. Отуда је у интересу 

привредног друштва, као самосталног субјекта одвојеног од власника, да у односу на 

основни капитал ове врсте капитала буду што више. Наравно емисиону премију може да 

остваре само корпорација  чије су акције укључене на листу котације  берзе ефеката. И то 

приликом продаје нове серије акција, под условом да се те акције продају изнад њихове 

номиналне вриједности. 

Резерве се стварају из акумулирања нето добитка за резерве, зашто је потребна 

сагласност власника капитала. Код корпорација чије се акције котирају на берзи ефеката 

није свеједно да ли ће дивиденда бити виша или нижа по једној акцији, јер износ 

дивиденде по једној акцији битно утиче на тржишну вриједност акције. Већа тржишна 

вриједност акције доноси корпорацији већи рејтинг и уз то отвара могућност  да оствари 

емисиону премију при емисији и продаји нових акција. Колико ће привредно друштво 

успјети да убиједи власнике капитала да нето добитак акумулира у резерве у 

предложеном износу, у великој мјери звиси од финансијске стратегије и тактике 

финансијског менаџмента.      

Будући да је задржани нераспоређни добитак и задржана дивиденда на преферцијалне 

акције, за привредно друштво бесплатни извор финансирања, привредно друштво је 

заинтересовано да ти износи буду што виши и да се задржавају у што дужем периоду. 

Међутим, ова задржавања не могу да буду у недоглед продужавана, јер је то 

неприхватљиво за власнике капитала.  

(4) Одржавање реалне вриједности капитала у условима инфлације.  У условима 

инфлације реална вриједност сопственог капитала може да падне, може да остане 

непромијењена и може да се повећа. У условима  инфлације сопствени капитал се 

повећава  и по основу ефеката ревалоризације, и по основу расподјеле нето добитка. 

Стопа раста сопственог капитала по оба основа и стопа инфлације, теоријски, могу да 

имају следеће релације: 
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   (а)  стопа раста сопственог капитала једнака стопи инфлације,  

   (б)  стопа раста сопственог капитала већа од стопе инфлације и 

   (ц)  стопа раста опственог капитала мања од стопе инфлације 

У првом случају (а) реална вриједност сопственог капитала је одржана, у другом (б) 

реална вриједност сопственог капитала је повећана, а у трећем случају реална 

вриједност сопственог капитала  је пала. Ако пада реална вриједност сопственог 

капитала, привредно друштво једноставно не може обновити у несмањеном физичком 

обиму утрошена средства (основна средства и залихе) које је финансирало из сопственог 

капитала. Због тога, привредно друштво мора или смањити физички обим пословања, 

или се додатно задужити у висини изгубљене вриједности сопственог капитала. И једно 

и друго негативно се одражава на нето добитак. Тачније нето добитак се смањује, јер ако 

се у физичком смислу смањи обим производње и продаје, фиксни трошкови по јединици 

производа расту. Ако обим производње и продаје у физичком смислу остају 

непромијењени, повећаће се расходи финансирања због додатног задужења, што ће опет 

смањити нето добитак. При томе треба имати у виду да при несмањеном физичком 

обиму производње и продаје  до додатног задужења  у висини изгубљне вриједности 

сопственог капитала долази одмах по изгубљеној вриједности сопственог капитала ако 

је сопствени капитал уложен у залихе. Ако је уложен у основна средства, додатног     

задужења     ће    доћи     када    та    основна    средства    због дотрајаласти буде требало 

замијенити. Уз то, да се неби погоршала финансијска стабилност, додатно задужење би 

требаало бити дугорорчно. 

Да ли ће се у условима инфлације одржати или неће реална вриједност сопственог 

капитала, понајвише зависи од прописа о билансирању, али и о способности 

финансијског менаџмента. Ако је циљ билансирања у условима инфлације одржавање 

реалне вриједности сопственог капитала по основу ефеката ревалоризације, сопствени 

капитал ће расти тачно по стопи инфлације. Ревалоризацијом се одржава реална 

вриједност сопственог капитала.  Прираст сопственог капитала по основу расподјеле 

нето добитка у таквим околностима, представља његово реално увећање. Ако прописи о 

билансирању не обезбјеђују одржавање реалне вриједности капитала, финансијска 

стратегија и тактика финансијског менааџмента мора се усмјерити на одржавање реалне 

вриједности капитала. Тежиће се да се остварују што виши позитивни ревалоризациони 

ефекти по основу ревалоризације активе и расхода, а што нижи негативни 

ревалоризациони ефекти по основу реваалоризације обавеза – наравно, у границама 

прописа о билансирању, како би се разликом између позитивних и негативних ефеката 

ревалоризације одржала реална вриједност сопственог капитала. А ко се на тај начин не 

може одржати реална вриједност сопстевеног капитала, треба настојати да се из 

расподјеле нето добитка повећа сопствени капитал, у износу који обезбјеђује одржавање 

његове реалне вриједности. 

Из напријед изложеног, јасно је да финансијска стратегија треба да одреди висину 
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капитала, водећи рачуна о финансијској стабилности, висини пословног ризика и 

независности привредног друштва. Финансијска тактика треба да оствари  ту  висину 

капитала, да тежи да у структури капитала јачају компоненте капитала које не 

проузрокују издатке из нето добитка по основи дивиденде и да очува реалну вриједност 

капитала у условима инфлације.  

5. ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ  ДУГОРОЧНИМ РЕЗЕРВИСАЊИМА 

Дугорочна резервисања представљају бесплатан извор финансирања. Она обухватају 

резервисања за: трошкове у гарантном року, трошкове  инвестиционог одржавања 

основних средстава, задржане кауције и депозите, за покривање дубиозних 

потраживања. Ова резервисања се формирају на терет трошкова, а укидају се у корист 

прихода. У моменту формирања дугорочних резервисања побољшава се финансијска 

стабилност и смањује се порез на из добитак. Стога, финансијска стратегија треба да 

буде наклоњена формирању дугорочних резервисања, тим више што она представљају 

бесплатан извор финансирања и тиме смањују финансијски ризик остварења бруто 

добитка. 

Дугорочна резервисања се укидају у корист прихода у висини насталих трошкова који су 

дугорочним резервисањем покривају, односно у висини стварног отписа дубиозних 

потраживања.  Укидање дугорочних резервисања у пракси се зове укидање 

искориштених дугорочних резервисања. Тиме се, у суштини, спречава обарање бруто 

добитка по основу трошкова који терете дугорочна резервисања и по основу стварног 

отписа дубиозних потраживања. Најкраће речено, дугорочна резервисања спречавају 

осцилацију бруто добитка  под утицајем трошкова који се континуирано не јављају и 

отписа дубиозних потраживања која, такође, нису континуирана  и тиме у крајњој 

линији доводе до мањег пореза на добитак.  

Дио дугорочних резервисања који је остао неискориштен, такође се, у складу са 

рачуноводственим стандардима, укида у корист прихода. То укидање доводи до 

повећања бруто добитка, а тиме и до повећања пореза из добитка. Али, са финансијског 

становишта  и то повећање пореза из добитка је прихватљиво, јер се у крајњој линији 

ради о плаћању одложеног пореза. Наиме, да дугорочна резервисања нису формирана у 

износу   који   превазилази   ниво   трошкова,  односно   отписа   дубиозних потраживања, 

у моменту формирања дугорочних резервисања по том основу неби било  смањења 

бруто добитка, а тиме и пореске основице и порез из добитка био би већи. Али, пошто су 

дугорочна резервисања формирана изнад нивоа трошкова, односно отписа дубиозних 

потраживања који их терете, у моменту формирања дугорочних резервисања  смањује се 

бруто добитак, пореска основица и порез из добитка. Из тога произлази да је одложено 

плаћање пореза из добитка у периоду од формирања дугорочних резервисања до 

укидања неикориштених дугорочних резервисања, тај период од једне до неколико 

година. 
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Сагласно горе реченом, финансијска стратегија и тактика  треба да се залаже за  

формирање  дугорочних резервисања у износима који ће бити виши од трошкова, 

односно отписа који терете та резервисања, а да укидање неискориштених дугорочних 

резервисања  одлаже све док је могуће  по одредбама рачуноводствених стандарда. 

У оквиру дугорочних резервисања билансира се негативан гудвил. Он се јавља када 

привредно друштво промијени власника у условима када је нови власник купио 

привредно друштво испод књиговодствене вриједности купљеног привредног друштва. 

Тада се ниво капитала купљеног привредног друштва рачуноводствено своди на ниво 

капитала који је кроз куповину уложио нови власник, а разлика до књиговодствене 

вриједности капитала је негативни гудвил, које рачуноводство преноси на рачун 

негативног гудвила, што се билансира у оквиру дугорочних резервисања. Будући да је 

актива овом трансакцијом остала нетакнута, она није изазвала никакве промјене у 

подручју финансијске стабилности. Међутим по рачуноводственим стандардима  

негативни гудвил се у наредних пет година  по 1/5 укида у корист прихода и тада долази 

до утицаја на финансијску стабилност. Тај утицај је негативан јер се смањује негативни 

гудвил. Негативни утицај се може елиминисати само ако је у нивоу укинутог негативног 

гудвила  у корист прихода смањена стална имовина по основу амортизације  или 

наплате главнице дугорочних финансијских пласмана, при чему се то односи на нето 

смањење које је равно разлици измеђеу амортизације увећану за наплаћену главницу 

дугорочних пласмана и нових инвестиција у сталну имовину. Ову чињеницу финансијска 

стратегија и тактика мора да има у виду и да спријечи погоршање финансијске 

стабилности због укидања негативног гудвила у корист прихода. 

6.  ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ ДУГОРОЧНИМ   ФИНАНСИЈСКИМ ОБАВЕЗАМА 

За финанирање улагања у дугорочн средства  привредном друштву су потребни 

дугорочни извори. Два основна извора дугорочних извора  средстава су издавање 

акцијског капитала и издавање дугорочних дужничких инструмената  у облику 

обвезница, мјеница, хипотекарних кредита и закупа. Када се ради о издавању дугорочних 

дужничких инструмената, финансијски менаџмент треба одлучити: 

 (а)  да ли се дугорочно задужити, 

          (б)  колико дугорочног дуга имати и 

          (ц)  које врсте дугорочног дуга изабрати 

Код финансирања пословања, финансијски менаџмент треба да одлучи које ће дугорочне 

изворе финансирања користити: да ли само акцијски капитал – издавање акција и 

нераспоређени добитак, или се дијелом ослонити и на дужничке инструменте – тј. 

обвезнице. Дугорочне дужничке хартије од вриједности представњају финансијске 

обавезе које се морају платити по доспијећу, а укључују камате и друга плаћања која се 

морају периодично измиривати.  
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Власничке хартије од вриједности, тј. акције имају двије предности у односу на 

обвезнице: 

1. новац се не мора враћати и  

2. дивиденда се исплаћујује само ако привредно друштво остварује добитак 

Дужничке хартије од вриједности – обвезнице имају одређене предности у односу на 

власничке хартије од вриједности – акције: 

 имаоци обвезница неког привредног друштва немају утицаја на привредно 

друштво, јер немају право гласа; 

 камата на дуг се одбија од основице за обрачун пореза, док се  дивиденда не 

одбија; 

 ако је привредно друштво у стању да употребом посуђених средстава (средства  

добијена  емисијом и продајом обвезница) заради више него што износи њен 

трошак камата на посуђена средства, тај вишак ће повећати зараду, односно стопу 

поврата на властита средства.  

Употреба дужничког финансирања, иако има одређене предности, није увијек у 

најбољем интересу за привредно друштво. За плаћање камате и главнице дуга по 

доспијећу привредном друштву је потребна готовина. Привредно друштво може доћи у 

ситуацију да своје обавезе не измири због осцилација у пословању или слабог 

готовинског тока. У таквој ситуацији повјериоци га могу довести до стечаја. Другачије 

речено, привредно друштво се  не може  превише задужити. С друге стране, финансијска 

полуга може дјеловати у супротном смијеру, тј. против привредног друштва – ако 

улагања не донесу више новца него што је потребно за плаћање камате. Поред обавеза по 

емитованим и продатим дугорочним обвезницама, дугорочне обавезе чине:  

- дугорочне кредитне обавезе и 

- обавезе из заједничког улагања 

Обим дугорочних обавеза требало би да буде такав да финансијска стабилност 

привредног друштва буде добра (коефицијент мањи од један) или прихватљива 

(коефицијент 1), а то је разлика између дугорочно везаних средстава и  сопственог 

капитала – увећаног за  дугорочна резервисања. Расходи финансирања по основу 

дугорочних обвезница и дугорочних кредита су : камата, провизија банке  и провизија 

берзе ефеката. 
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Када привредно друштво емитује дугорочне обвезнице оно сачињава уговор са банком 

да банка припреми емисију обвезница, сачини проспект за продају обвезница и изда 

гаранцију за откуп обвезница. Често банка преузима обавезу  да непродате обвезнице 

она откупи. Узимајући све напријед наведено, привредно друштво занима колики је 

трошак (расход) по дугорочној обвезници. То се може квантифицирати преко стварне 

каматне стопе, тако што се трошкови провизије банке и берзе ефеката одбију, а потом се 

израчуна каматна стопа. Пимјера ради, ако је номинална вриједност једне дугорочне 

обвезнице 1.000,00 КМ  и  да  је емитовано 500 ком. дугорочних обвезница, провизија 

банке 10.000,00 КМ, а  провизија  берзе ефеката 5.000,00 КМ. Према томе, укупна 

провизија по једној обвезници је 30,00 КМ (15.000,00 / 500). Ако су обвезнице емитоване 

са каматном стопом од 10%, стварана каматна стопа  се добија када се од номиналне 

вриједности обвезнице одбије провизија по једној обвезници, а то је : 

Стварна каматна стопа = (1.000,00 x 0,10) : (1.000,00 – 30,00) x 100 = 10,3093% 

Када се одлучује о емисији дугорочних обвезница или о узимању дугорочног кредита  

увијек се најприје утврђује стварна каматна стопа, а потом  се  она  упоређује  са  стопом  

нето  приноса  на  укупни капитал. За привредно друштво је најприхватљивије да 

стварна каматна стопа буде нижа од стопе нето приноса.   

Ако је уговорена варијабилна каматна стопа, па у току отплате зајма каматна стопа 

постане превисока – виша од стопе нето приноса на укупан капитал – да био се избјегло 

негативно дејство финансијске полуге  на финансијски резултат, финансијски 

менаџмент треба да уложи напор да се тај дуг пријевремено отплати, макар уз ново 

задужење са повољнијом каматном стопом. Исто се односи и на ино-кредит када је у 

изгледу девалвација домаће валуте, јер се тиме избјегавају негативне курсне разлике. 

Отплата главнице дугорочног дуга дјелује негативно на финансијску стабилност. То 

негативно дејство може да буде амортизовано смањењем дугорочно везаних средстава  

или повећањем дугорочних резервисања. Ако то није случај, ако због отплате главнице 

дугорочних дугова коефицијент финансијске стабилности постаје већи од један, мора се 

наћи начина да се супституише отплата глаавнице дугорочних дугова  и подићи 

коефицијент финансијске стабилности на висини од 1, а пожељно је да буде и нижи. Та 

супституција најчешће је могућа сопственим капиталом. 

Отплата обавеза по заједничком улагању нема негативно дејство по финансијску 

стабилност, уз услов да се отплата врши из дијела нето добитка који је припао партнеру, 

а превазилази ниво накнаде за уложени капитал, јер се за износ отплаћене обавезе према 

партнеру из нето добитка повећава сопствени капитал. Међутим, ако се отплата према 

партнеру не отплаћује из нето добитка, тада та отплата негативно дјелује на 

финансијску стабилност.  

Финансијска стратегија и тактика дугорочних обавеза треба да тежи циљу према којем 

ће: 
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1. дугорочне обавезе бити у висини разлике између дугорочно везане имовине и  

капитала, увећаног за дугорочна резервисања и 

2. стварна каматна стопа бити виша од стопе приноса на укупни капитал. 

3.  

7.  ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ КРАТКОРОЧНИМ  ФИНАНСИЈСКИМ ОБАВЕЗАМА 

Краткорочне обавезе настају  у фази обезбјеђења готовине потребне у току пословног 

циклуса. У поглављу управљања готовином приказан је готовински циклус, као процес 

претварања готовине у набавку, затим производњу, продају, потраживање и коначно 

поново у готовину. Највећи број ових обавеза настаје као подршка овом циклусу. Тако 

нпр. обавезе према добављачима настају куповином залиха. Краткорочни кредити се 

узимајуда би се дошло до готовине у периоду у којем се набављају веће количине залиха 

или се чека на наплату потраживања. До одлива готовине долази и код плаћања рате за 

дгорочне кредите или да би се исплатиле дивиденде.  

У вези са краткорочним обавезама, лоше управљање готовинским токовима може 

угрозити пословање привредног друштва. Ако се обавезе према добављачима не 

измирују на вријеме, они ће обуставити испоруке роба. Због недостатка сировина и 

материјала привредно друштво је принуђено да обустави пословање.  

Краткорочне финансијске обавезе су обавезе по основу емитованих и продатих  

краткорочних  хартија од вриједности и обавезе по узетим краткорочним кредитима. 

Заједничка карактеристика им је  рок доспијећа до годину дана. Када квартални план 

прилива и одлива готовине исказује недостатак готовине, финансијски менаџер 

разматра опције прибављања недостајуће готовине. Он одлучује да ли мора да иде на 

крткорочно задужење или неку другу опцију, нпр. продаја купљених хартија од 

вријености. Наравно долази у обзир и комбинација  наведених опција.  

Недостатак готовине може да буде посљедица поремећаја по року и обиму мобилизације 

краткорочно везаних средстава и доспијећа за плаћање краткорочних обавеза или 

доспијећа за плаћање главнице дугорочног кредита. У одређеним ситуацијама 

финансијски менаџер може доћи у дилему – да  ли продати купљене хартије од 

вриједности или ићи на краткорочно финансијско задужење. Ова дилема се разрјешава 

анализом трошка краткорочног финансијског задужења и прихода којих се одриче у 

слујчају продаје купљених хартија од вриједности, укључујући капитални добитак или 

губитак од продаје купљених хартија од вриједности. Ако је трошак краткорочног 

финансијског задужења виши од прихода који се остварује по основу купљених хартија 

од вриједности, укључујући и очекивани добитак или губитак од њихове продаје, 

одлучиће се за продају купљених хартија од вриједности  и обрнуто. Када је коначно 
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одлучено да се иде на краткорочно финансијско задужење, остаје дилема избора опције 

задужења – задужење путем емисије и продаје краткорочних хартија од вриједности 

(комерцијални запис) или путем узимања краткорочног финансијског кредита. Овај 

избор опције условљен је могућношћу прибављања недостајуће готовине и трошковима 

финансирања. 

Могућност прибављања недостајуће готовине већа је путем емисије и продаје 

краткорочних хартија од вриједности, јер је већи  број потенцијалних инвеститора. 

Други аспект предности краткорочних хартија од вриједности јесте то што емитент 

може понудити куповину робе која се плаћа његовим хартијама од вриједности, што 

подстиче продају, с једне, и враћање дуга у роби, с друге стране.   

У погледу трошка краткорочног финансијског задужења, дилема се разријешава 

упоређењем стварне каматне стопе крткорочног кредита и стварне каматне стопе 

краткорочне хартије од вриједности. Предност ће се дати оној опцији која има нижу 

стварну каматну стопу, осим у случају када се фаворизује продаја робе за комерцијалне 

записе, али и тада се не смије изгубити из вида висина стварне каматне стопе. 

Повјериоци су битан фактор ефикасног управљања и њима би се требало пажљиво 

управљати, како би се ојачала готовинска позиција. 

Набавка покреће готовинске одливе, а сувише ревносна функција набаве може створити 

проблеме с ликвидношћу. Због тога, финансијски менаџер треба да размотри: 

1. ко одобрава набавке у привредном друштву – да ли се њима чврсто управља или  

су распоређене на више људи? 

2. да ли су количине које се набављају усклађене са прогнозама потражње? 

3. да ли предузеће има алтернативне изворе набавке? Ако не, треба сазнати цијене 

главних добављача и настојати добити најбоље попусте, кредитне услове, те 

смањити овисност о једном добављачу. 

4. колико добављача има политику враћања робе? 

5. да ли је привредно друштво у позицији да повећање трошкова брзо пребаци на 

купце путем повећања цијене? 

У пословању постоји стара изрека да, ако можете добро купити, онда можете и добро 

платити. Управљање повјериоцима и добављачима је исто тако важно као и управљање 

дужницима. Са становишта одржавања ликвидности, пожељно је да просјечни рокови 

доспијећа обавеза према добављачим буду дужи од просјечних рокова наплате 

потраживања од купаца. 
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8.  ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ РАСПОДЈЕЛОМ ДИВИДЕНДЕ 

Дио добити које акционарско друштво исплаћује својим акционарима је нето добит или 

дивиденда. Акционарско друштво које успјешно послује и остварује добит може 

исплаћивати нето добитак – дивиденду. Акционарско друштво може одлучити да 

остварену добит задржи за себе и да је уложи у проширење пословања. Овакву пословну 

политику примјењују привредна друштва са великим потенцијалним растом. Она свој 

нето добитак (профит) користе за инвестирање у развој и проширење пословања.  

Оваква политика је оправдана, све док је принос на ове инвестиције већи од стопе 

дивиденде, коју би исплатили својим акционарима. Када се говори о дивиденди, као 

приносу који акционар има из акцијског власништва, мора се нагласити и капитална 

добит као алтернативан принос дивиденди. Капитална добит је разлика између набавне 

и продајне  цијене акција и остварује се продајом и куповином на тржишту.  

У случају када акционарско друштво одлучи да не исплати дивиденду, већ да нето добит 

уложи у нове инвестиције, не значи нужно да су акционари тог акционарског друштва 

оштећени. Ова одлука се рефлектује на повећање књиговодствене вриједности акција, а 

убрзо затим и на вјероватно повећање тржишне цијене. На овај начин акционар, 

продајом својих акција, може да уновчи добре пословне резултате свог акционарског 

друштва, кроз остварену капиталну добит. 

Основни показатељ приликом анализирања дивиденде је дивидендни принос који се 

израчунава: 

Дивидендни принос (%)   =  исплаћена дивиденда : тржишна цијена акција 

Дивидендни принос се изражава у процентима. Он показује колики принос по основу 

исплаћених дивиденди инвеститор остварује на акције које посједује. Акционарска 

друштва са високим процентом исплаћене дивиденде су сврстана у групу са великим 

приносом (мали коефицијент П/Д). Значајан показатељ пословања акционарског 

друштва (компаније) и остваривања добити са становишта акционара је коефицијент 

покрића дивиденде који се израчунава: 

Коефицијент покрића  

дивиденде = приход по акцији / дивиденда по акцији 

Овај коефицијент показује колико пута је добитак већи од исплаћене дивиденде. 

Коефицијент покрића дивиденде се рачуна као однос зараде по акцији и дивиденде по 

акцији. Сматра се да акционари могу бити задовољни ако овај коефицијент износи  око 3. 

У том случају акционарско друштво је од укупно остварене добити 1/3 исплатило 

акционарима, а 2/3 задржало за пословање. Ако овај коефицијент падне испод 1, то је 

знак да акционарско друштво користи задржану добит претходних година да би 

исплатило дивиденду за текућу годину.  Ако је коефицијент мали то је знак да ће уз 

постојеће пословање, акционарско друштво у будућности смањивати дивиденду, што ће  
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имати за посљедицу пад вриједности акционарског друштва изражену у смањењу 

тржишне цијене акција. Ако је коефицијент изнад 5, акционари се могу запитати да ли 

управа компаније – акционарског друштва, оставља  себи маневарски простор којим 

покривају лошу пословну годину. Ипак, на крају анализе је добро овај коефицијент 

упоредити са просјеком коефицијента акционарских друштава – компанија из сличне 

бранше и у складу са властитим очекивањима донијети став о успјешности акционарског 

друштва – компаније.  

Врсте дивиденде. На основу приоритета о исплати дивиденде, акције се дијеле на: 

 -  обичне (редовне) и 

          -  приоритетне (повлашћене). 

Приоритетне (повлашћене) акције имају предност код исплате, у односу на обичне 

акције. Према редосљеду исплате дивиденде, приоритетне акције се дијеле на: 

          -  кумулативне, 

 -  партиципативне и 

 -  партиципативно – кумулативне. 

Кумулативна приоритетна акција даје приоритетно право на исплату свих још 

неисплаћених дивиденди, прије него што се имаоцима обичних акција, у складу са 

одлуком о издавању акција, исплате било какве дивиденде. 

Партиципативне приоритетне акције дају право власницима да, поред утврђене 

приоритетне дивиденде, и на исплату дивиденде које припадају имаоцима обичних 

акција, у складу са одлуком о емисији. 

Партиципативно – кумулативне акције дају право власницима, поред утврђене 

дивиденде, и на исплату дивиденди које припадају имаоцима партиципативних и 

кумулативних приоритетних акција. 

Исплата дивиденде. Исплата дивиденде врши се на основу одлуке скупштине 

акционара. Законом је одређено да акционар има право на удио у годишњој добити, коју 

скуупштина одреди за диобу. Скупштина може одлучити да се добит не дијели 

акционарима, или да се не дијели акционарима који имају одређену класу акција, већ да 

се употријеби за друге намјене. Одлука о исплати дивиденде доноси се на основу 

приједлога управног одбора друштва. Објава исплате дивиденде је један од 

најефикаснијих начина да акционарско друштво покаже свој финансијски успјех. Ова 

порука шаље веома јак и јасан сигнал акционарима о садашњем стању и перспективама 

акционарског друштва. Одлучност и способност предузећа да исплаћује редовну 

дивиденду даје добре основе за закључивање о ефикасности пословања привредног 

друштва.  

Прије него што су привредна друштва била обавезна, по закону, да  објављују 

финансијске извјештаје, једини начин показивања пословног успјеха акционарима је 
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била исплата дивиденде. Међутим, и данас кад су  привредна друштва обавезна да 

објављују финансијске извјештаје, нереално је очекивати да сви акционари имају знање 

да их правилно протумаче и разумију.  Ово је посебно карактеристично за привреде у 

транзицији каква је и наша, гдје се већина акционара први пут среће са билансима стања, 

успјеха, извјештајима о токовима готовине. Исплаћивање дивиденде уноси неопходну 

дисциплину у доношењу инвестиционих одлука одговорног менаџмента. У случајевима, 

када се менаџмент привредног друштва одлучује да задржава добит у облику вишка 

новчаних средстава, велика  је вјероватноћа  да ће се овај новац прелити у повећање 

менаџерских накнада, предимензионирање капацитета, непотребна инвестирања и сл. 

Када привредно друштво има дефинисану политику исплате дивиденде  онда се смањује 

могућност манипулација, јер се једном, два или четири пута годишње мора обезбједити 

новац за исплату дивиденде. Неплаћање дивиденде, код привредних друштава која то 

редовно чине, води смањењу вриједности тржишне капитализације привредног друштва 

и смјенама у управљачкој структури. У нашим условима, значај исплаћивања дивиденде 

се огледа у повезивању акционара с предузећима у која су уложени ваучери.  

Привредна друштва чије се акције не котирају на  берзи ефеката, будући да имају 

тешкоћа око продаје акција, теже да дивиденду на обичне акције конвертују у 

дивидендне акције и дивиденду исплате тим акцијама, а не у готовини, што позитивно 

дјелује на финансијску стабилност.  

Ако привредно друштво има губитак у билансу стања из претходних година, управа 

привредног друштва треба да предложи максималан распоред нето добитка у резервни 

капитал с циљем да висина резервног капитала буде довољна за отпис губитка и за 

истовремено обезбјеђење резервног капитала у законом утврђеном износу у односу на 

основни капитал, чиме се избјегава отпис губитка на терет основног капитала.   

Уколико привредно друштво намјерава да инвестира у стална средства, при одлучивању 

о расподјели нето добитка треба узети у обзир:  

 1. постојећу финансијску стабилност, 

 2. висину улагања у стална средства и сталне залихе, 

          3. кредитни бонитет предузећа и  

          4. стање на тржишту капитала 

Ако је стање финансијске стабилности добро и ако ће то стање и послије инвестирања 

остати добро (коефицијент финансијске стабилности мањи од 1) или барем прихватљив  

(коефицијент финансијске стабилности 1), нове инвестиције корпорација може да 

финансира сопственим капиталом. Ако нове инвестиције доводе, при њиховом 

финансирању из сопственог капитала, до тога да се коефицијент финансијске 

стабилности пење изнад 1, корпорација то не смије дозволити, па мора ићи на ново 

дугорочно задужење. С тим у вези, нужно је цијенити кредитни бонитет корпорације да 

би се дошло до сазнања да ли ће кредитор прихватити ново улагање у корпорацију. Ако 
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је кредитни бонитет прихватљив, што значи да би кредитори прихватили ново улагање 

капитала у корпорацију, нужно је прибавити информације о цијени капитала на 

тржишту капитала и те цијене капитала упоредити са стопом нето приноса на укупан 

капитал. Ако је стопа нето приноса на укупан капитал виша од цијене капитала, додатно 

задужење је прихватљиво, јер ће се из финансирања остварити позитиван финансијски 

резултат (финансијски левериџ је позитиван). Ако је стопа нето приноса на укупан 

капитал једнака цијени капитала, финансијски левериџ је неутралан, па је у таквим 

околностима ново задужење прихватљиво само из крајње нужде. Најзад, ако је стопа 

нето приноса на укупан капитал нижа од цијене капитала, ново инвестирање не треба 

финансирати из новог дугорочног задужења, јер се из финансирања остварује негативан 

финансијски резултат (финансијски левериџ је негативан). 
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7.  

УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ 

РЕСУРСИМА У ЗДРАВСТВУ
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УВОД 

 

Здравствена заштита је скуп услуга и активности за унапређење и очување 

здравља људи, спречавање обољења и повреда, рано откривање обољења, 

благовремено лијечење и рехабилитацију, а која је организована на примарном, 

секундарном и терцијарном нивоу. На сва- ком од тих нивоа постоје различити 

типови здравствених установа, на примјер, у Републици Српској се примарна 

здравствена заштита обез- бјеђује путем амбуланти породичне медицине, 

стоматолошких амбуланти, домова здравља, домова за здравствену његу и 

апотека. 

Основна претпоставка за функционисање сваког организованог система, па и 

система здравствене заштите, јесте обезбјеђење финансијских средстава за његов 

рад, као и адекватно управљање финансијама. Значај управљања финансијама у 

здравственим установама најлакше се сагледава путем процјене реалних прихода 

из различитих извора финансирања и процјене расхода које ће установа 

остварити. Добро планирање прихода из различитих извора и добро планирање 

расхода јесу основа на којој почива добро управљање финансијама једне 

здравствене установе. 

Планирање прихода подразумијева претходну анализу сваког извора 

финансирања, у циљу постизања што веће извјесности остварења планираних 

финансијских средстава, нарочито с аспекта друштвених, економских, 

политичких, законских, демографских, социјалних и других фактора који утичу 

или могу да утичу на остваривање прихода. 

Планирање расхода мора да се креће у оквирима планираних прихода, како би 

здравствена установа пословала без губитака. Дакле, мора постојати равнотежа 

између прихода и расхода. Добро планирање расхода подразумијева и добро 

управљање трошковима. План људских ресурса, набавки, инвестиција и други 

планови морају се пројектовати тако да се не наруши равнотежа између прихода 

и расхода. У томе се и састоји значај управљања финансијама у здравственим 

установама. 

Претежан дио средстава за финансирање јавних здравствених установа се 

обезбјеђује закључивањем уговора са Фондом здравственог осигурања PC, при 

чему висина уговора зависи од различитих фактора. У домовима здравља, на 

примјер, што веће обухватање осигураних лица, односно регистрација и 

верификација осигураних лица у тимове породичне медицине, јесте основни 

предуслов за позиционирање дома здравља код закључивања уговора о 

финансирању. Истовремено, дом здравља може да уговара и услуге 
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консултативно-специјалистичке заштите из области педијатрије и гинекологије, 

као и услуге лабораторијске дијагностике, физикалне рехабилитације, 

хигијенско-епидемиолошке заштите, заштите менталног здравља, хитне 

медицинске по- моћи и превоза пацијената. Основни принцип који треба 

испоштовати у свим дијеловима установе је организовање радних тимова у 

складу с нормативима м стандардима, водећи рачуна да сваки тим буде у 

функцији остваривања прихода здравствене установе. 

Руковођење финансијским средствима једне организације / установе представља 

један озбиљан задатак и обавезу, како за руководица установе, тако и за 

финансијског менџера. 

Финансијски менаџмент значи руковођење организационим ресурсима да би се 

постигли циљеви организације што је могуће ефективније, коришћењем ових 

ресурса да се спроведу планиране активности. 

За успјешан финансијски менаџмент неопходно је припремити добар план и 

процес и план који служи да се дефинишу циљеви службе и опишу неопходне 

активности да би се они достигли. Трошкови за спровођење ових активности се 

онда финансирају или од службе или од стране других спољних извора. 

Један менаџер здравствене организације или програма требало би да развије 

базичне финансијске вјештине да би био способан да: 

 Припреми буџет за план рада 

 Предвиди/пројектује приходе и контролише њихово кретање 

 Контролише и руководи фондовима 

 Спроводи финансијску контролу (компарира резултате са буџетом) 

 Доставља задовољавајуће извјештаје донорима и другим изворима 

финансирања 

 Разумије и употребљава финансијске извјештаје за одлучивање. 

Поред горе побројаних вјештина, један здравствени менаџер треба да зна да 

планира смањење трошкова гдје год је то могуће. 

Карактеристике финансирања здравствене заштите данас: 

1. Сви троше све више 

2. Свима недостају средства: 

 Богатима треба још 

 Сиромашнима нема довољно 

3. Коришћење здравствене заштите је све више због старења популације 
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4. Они који имају недовољна средства за здравствену заштиту - највећи дио 

средстава троше за личне дохотке, а врло мало за материјал/опрему / 

лијекове. 

Поред постојања здравственог осигурања, све се више троши за здравствену 

заштиту из свог џепа. 

 

7.1. Начини финансирања здравствене заштите 
 

У свијету постоји пет основних начина, или боље речено извора финансијских 

средстава, за финансирање здравствене заштите у здравственим установама: 

1. финансирање из буџета, 

2. финансирање од уплаћеног обавезног здравственог осигурања, 

3. финансирање из средстава заједнице, 

4. финансирање из средстава која директно здравственим устано- вама 

уплаћују корисници здравствених услуга и 

5. финансирање од донација (иностране и домаће). 

 

Финансирањем из буџета (нпр. Буџета Републике Српске, буџета градова и 

општина) здравствена заштита постаје само још један од корисника буџетских 

средстава. У околностима када се о расподјели из буџета одлучује сваке године, а 

гдје политика приликом усвајања буџета има огроман утицај, и финансирање 

здравствене заштите је често различито из године у годину, јер се о средствима за 

здравство фактички преговара сваке године. Дакле, у оваквом начину 

финансирања утицај политике не би био занемарљив. Свака промјена власти би 

утицала на избор приоритета у финансирању из буџета, нарочито у кризним 

годинама када је недостатак буџетских прихода евидентан и расположива 

средстава не покривају буџетске расходе. Приходи у буџет могу се обезбјеђивати 

наплатом различитих врста пореза на државном, регионалном или на локалном 

нивоу. Порези могу бити општи или намјенски. Систем здравствене заштите се, на 

примјер, у Великој Британији, Португалији, Шпанији и Грчкој финансира из 

општих пореза, док се из регионалних пореза финансира у Данској, Финској, 

Норвешкој, Шведској и Италији. Здравствена заштита се финанси- ра из 

намјенских пореза у Француској и Италији, док се у Белгији и Великој Британији 

један дио пореза на продају цигарета усмјерава за финансирање здравствене 
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заштите. Која ће се врста пореза користити за финансирање здравствене заштите, 

зависи првенствено од нивоа економског развоја земље. Земље са нижим 

националним дохотком се више ослањају на порезе који се лакше прикупљају. 

Неријетко се дешава да се, иако је неки други начин финансирања доминантан, 

одређене услуге (јавно здравство или здравствене услуге за сиромашне групе 

становништва) финансирају из буџетских прихода. 

Примјер: Бевериџов модел финансирања здравственог система 

 

У Бевериџовом моделу доступност здравствених услуга и њихово финансијско 

покриће обезбјеђује држава. Држава оснива, односно обезбјеђује здравствене 

капацитете (болнице, љекаре), финансира њихов рад и управља цијелим 

системом. Систем се темељи на солидарности, али у управљање системом нису 

укључени осигу- раници и послодавци. Овај модел је заступљен у Енглеској, 

Ирској, скандинавским земљама, Канади, Аустралији, Новом Зеланду итд. 

Систем националне здравствене службе је прва увела Велика Британија. Систем је 

образложен у Бевериџовом (William Beveridge) извјештају из 1942. године. Тежња 

система је осигуравање равноправности и једнакости у коришћењу здравствене 

службе према по- требама, а не према способности да се плати услуга. 

Карактеристика система је да здравствену заштиту финансира искључиво држава 

из државног буџета, а средства се прикупљају општим опорезивањем. 

Финансирање здравствене заштите од уплаћеног обавезног здравственог 

осигурања јесте финансирање које је одвојено од буџет- ског финансирања, 

увођењем намјенског доприноса и формирањем јединствене базе података у којој 

су регистровани сви осигураници и уплатиоци доприноса. Висина (основица и 

стопа) доприноса је одређе- на посебним законом, а доприноси се прикупљају 

одвојено од пореза. Фактички, осигурана лица одвајају одређени дио својих 

прихода са очекивањем да ће средства бити употријебљена за финансирање 

њихове здравствене заштите. 

Плаћањем доприноса, осигурана лица фактички удружују здравствене ризике 

само осигураних лица, а не и осталог дијела неосигураног становништва. За 

потребе коришћења здравствене заштите нео- сигураних категорија 

становништва морају се обезбиједити додатна средства, која се прикупљају од 

наплате пореза и других прихода буџе- та и усмјеравају у здравствени систем за 

обезбјеђење здравствене за- штите неосигураног дијела становништва. Обавезно 

здравствено осигурање постоји у више од 60 земаља свијета. 
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Примјер: Бизмарков модел финансирања здравственог система 
 

У Европи су најпознатији Бизмарков модел социјалног здравственог осигурања и 

Бевериџов модел националне здравствене заштите. За Бизмарков модел је 

карактеристично да се темељи на принци- пу непрофитности и солидарности 

међу свим осигураним лицима и њиховом организовању у посебним 

организацијама (агенције, фондови, заводи, болничке касе), које им обезбјеђује 

остваривање права на здравствену заштиту и нека друга права. Тим 

организацијама/носиоцима осигурања управљају представници осигураника и 

обавезника плаћања доприноса и у том погледу имају извјесну аутономију. 

Осигуравајуће организације (фондови, агенције, заводи и друго) склапају уговоре 

са даваоцима услуга и тако омогућавају осигураним лицима коришћења 

здравствених услуга које су им обезбијеђене у осигурању. Бизмарков модел 

постоји у Њемачкој, Аустрији, Француској, Луксембургу, Белгији, Словенији, 

Чешкој, Јапану и другим земљама. 

Овај систем здравственог осигурања назван је по њемачком канцелару Бизмарку 

(Otto von Bismarck), који је 1883. године први увео неке облике социјалног 

осигурања радника. Усвајањем Закона о оба- везном здравственом осигурању 

одређених категорија радника, уве- дена је обавеза уплаћивања доприноса у 

болесничке касе. Овај закон је представљао зачетак здравственог осигурања као 

обавезног друштвеног механизма и имао је значајан утицај на развој 

здравственог оси- гурања, како у Њемачкој тако и у другим европским земљама. 

Финансирање здравствене заштите од добровољног здравственог осигурања 

представља извор у ком су осигурана лица купци оси- гурања од независних, 

конкурентских продаваца осигурања (осигуравајућих агенција). Дакле, они на 

добровољној основи купују осигурање од осигуравајућих агенција. Овакав систем 

карактеристичан је за Сједињене Америчке Државе, гдје је 90-их година прошлог 

вијека приват- ним здравственим осигурањем било обухваћено око 75% 

становништ- ва. Купац осигурања бира програм или шему осигурања по којој ће 

се осигурати. Премије које појединац плаћа у добровољном здравственом 

осигурању зависе од процјене настанка одређених ризика за здравље (а не од 

способности да се осигурање плати). Треба рећи да, у правилу, добровољно 

здравствено осигурање може бити замјенско, допунско или додатно, а могу га 

нудити јавне или приватне осигуравајуће агенције. 

Финансирање здравствене заштите из средстава локалне заједнице се обично 

среће у сиромашним земљама, у којима не постоји обавезно здравствено 

осигурање, као што су субсахарска Африка, Кина, Индија, Мексико, Филипини и 
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друге земље. На нивоу локалних зајед- ница се организују шеме за прикупљање и 

трошење новца за примарну здравствену заштиту. Чланство у овим шемама је 

углавном добровољно, средства која се прикупе су често скромна и троше се за 

финанси- рање ограниченог броја и обима услуга. 

Финансирање из средстава која директно здравственим установама уплаћују 

корисници здравствених услуга односи се на све облике непосредног плаћања 

корисника услуга здравственим установама. Ту спадају: 

1. плаћање пуне цијене лијекова м услуга (у јавним или приватним 

установама), које нису покривене здравственим осигурањем; 

2. плаћање пуне цијене услуга у приватним установама, за услуге које су 

иначе покривене здравственим осигурањем, али са којима није уговорено 

пружање услуга; 

3. плаћање партиципације за лијекове и услуге које нису у потпу- ности 

покривене здравственим осигурањем и 

4. неформална плаћања здравствених услуга. 

 

Финансирање здравствене заштите од донација може бити значајан извор 

финансирања здравствене заштите становништва у сиромашнијим земљама, 

нарочито када је ријеч о иностраним донацијама. Донатори се рјеђе фокусирају на 

финансијску подршку реформама система, а више на подршку специфичним 

програмима са мјерљивим       исходима (вакцинација, туберкулоза, AIDS, 

маларија). 

Финансирање установа прммарног нивоа здравствене заштите у Републици 

Српској вршм се првенствено уговарањем пружања здравствених услуга са 

Фондом здравственог осигурања Републике Српске. На тај начин се обезбјеђује 

највећи дио средстава потребних за пословање ових здравствених установа. 

Мањи дио средстава се обезбјеђује од стране локалне управе и од комерцијалних 

здравствених услуга које установе пружају. С обзиром на тренутну економску 

ситуацију у здравству у цијелој Републици Српској, здравствене установе су у оба- 

вези да израде акционе планове штедње, као и да интензивирају ак- тивности на 

повећавању прихода од пружених комерцијалних здрав- ствених услуга, а све у 

циљу смањења негативних ефеката недостатка средстава за потребе здравства. 

 

У времену све неизвјеснијег финансирања здравствених установа од стране 

Фонда здравственог осигурања Републике Српске, као импе- ратив се намеће 

обавеза изналажења додатних извора прихода. 
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7.2. Систем обавезног здравственог осигурања у Републици 

Српској 
 

Систем обавезног здравственог осигурања у Републици Српској организован је на 

начелима која су заступљена у већини европских земаља: солидарности, 

узајамности, једнакости и свеобухватности. Да би све функционисало на 

потребном нивоу, први корак је да што већи број грађана буде пријављен на 

здравствено осигурање и да се редовно уплаћују доприноси за здравствено 

осигурање за сва осигурана лица. 

Темељ обавезног здравственог осигурања чини солидарност, која подразумијева 

да сви уплаћујемо допринос према економским могућностима, а скупљена 

средства од обавезног здравственог осигу- рања трошимо према потребама. To је 

солидарност оних који имају више са онима који немају довољно, здравих са 

болеснима, млађих са старијима. Солидарност подразумијева да ћемо сви у једном 

периоду свога живота издвајати средства да бисмо омогућили лијечење онима 

који су болесни, а у другом периоду живота користити здравствену заштиту из 

средстава оног дијела осигураника који издвајају више него што троше. Дакле, 

концепт солидарности обезбјеђује једнако право на здравствену заштиту свима, 

без обзира на економски и социјални ста- тус осигураног лица. У нашем 

здравственом систему обавезним здравственим осигурањем обухваћена је велика 

већина становништва, а остваривање права из обавезног здравственог осигурања 

обезбјеђује се у здравственим установама и другим организацијама које са 

Фондом здравственог осигурања Републике Српске закључују уговоре о фи- 

нансирању пружања здравствених услуга осигураним лицима. Дакле, улога Фонда 

здравственог осигурања је да акумулира средства од до- приноса, и да на основу 

унапријед утврђених критеријума са здравственим установама закључује уговоре 

о финансирању пружања здрав- ствених услуга осигураним лицима. 

Сва осигурана лица имају једнака права на здравствену заштиту. Осигурана лица, 

обухваћена обавезним здравственим осигурањем, сврстана су у неколико група: 

1. осигураници, 

2. чланови породице осигураника, 

3. лица која су осигурана само за случај професионалне болести или повреде 

на раду, 

4. страни држављани који су осигурани на основу потписаних међудржавних 
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споразума о социјалном осигурању. 

Имајући у виду да се здравствене установе највећим дијелом финансирају од 

уплаћених доприноса, а и ради бољег разумијевања, потребно је подсјетити на 

неколико фундаменталних ствари. Тако у нашем здравственом систему постоје: 

1. осигурана лица (лица за која се уплаћује допринос), 

2. обвезници уплате доприноса (уплатиоци доприноса за осигу- рана лица 

уплаћују доприносе за здравствено осигурање, а нај- чешће су то 

послодавци), 

3. организација која прикупља доприносе и контролише њихову уплату 

(Пореска управа Републике Српске), 

4. организација која располаже прикупљеним средствима (Фонд 

здравственог осигурања Републике Српске), 

5. здравствене установе, које пружају здравствене услуге осигураним лицима 

(даваоци здравствених услуга) и 

6. институција која прати и контролише цјелокупно функционисање система 

обавезног здравственог осигурања (Министарство здравља и социјалне 

заштите Републике Српске). 

 

У Републици Српској постоје четири ванбуџетска фонда (Фонд здравственог 

осигурања, Фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Јавни фонд за дјечију 

заштиту и Завод за запошљавање) који се финан- сирају путем доприноса. 

Средства прикупљена наплатом доприноса се не мијешају са осталим буџетским 

приходима (као што су порез на до- дату вриједност, други порези, акцизе, таксе). 

Укупна стопа доприноса износи 33%, од којих је 12% намијењено за обавезно 

здравствено осигу- рање. Основица за обрачун доприноса се разликује за 

различите врсте обвезника доприноса, што је прецизније дефинисано Законом о 

допри- носима и Правилником о условима, начину обавјештавања, обрачунавања и 

уплате доприноса. У њима је, такође, дефинисано ко има обаве- зу да обрачуна и 

уплати доприносе (уплатилац доприноса) за лица која подлијежу обавези 

плаћања доприноса (обвезници доприноса). 

У нашем здравственом систему присутно је начело солидарности, као једно од 

основних начела на којима се заснивају системи социјалног осигурања, јер је 

висина уплаћених доприноса у вези са висином личног примања осигураног лица. 

Пуна примјена начела солидарности у нашем здравственом систему значи да они 
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који то могу плаћају здравствену заштиту за себе и за оне који нису у могућности 

да плаћају (млађи за старије, богати за сиромашне, појединци за породице, а лица 

са ниским нивоом за лица са високим нивоом здравственог ризика). За ефикасну 

примјену начела солидарности потребно је да здравствени систем покрива 

довољно велику популацију како би се обезбиједили довољни приходи за 

покривање ризика лијечења обољења која пра- те високи трошкови. У супротном, 

ако је популација мала, мали су и укупни приходм, па се неће моћи 

исфинансирати лијечење обољења која прате високи трошкови. 

Начело удруживања ризика је друго начело на којем се заснива систем 

здравственог осигурања. Здравствену заштиту највише користе дјеца (за коју 

доприносе плаћају родитељи) и старије особе (које у финансирању система 

учествују у складу са својим могућностима). Особе са ниским нивоом 

здравственог ризика најмање користе здравствену заштиту, а у највећој мјери 

учествују у њеном финансирању. Да би си- стем обавезног здравственог 

осигурања био одржив, у њега мора бити укључен довољан број особа, a то 

обезбјеђује да се међусобним преклапањем ниских и високих нивоа ризика, 

примјеном начела узајамности, обезбиједм функционисање система здравственог 

осигурања. 

Фонд здравственог осигурања Републике Српске купује здравствене услуге за 

потребе својих осигураника. Послови Фонда у спровођењу здравственог 

осигурања одређени су Законом о здравственом осигурању и Статутом Фонда 

здравственог осигурања Републике Српске. Треба рећи да Фонд има одређени 

степен аутономије у провођењу здравственог осигурања. Та аутономија се огледа 

у томе да: 

1. Фонд доноси велики број подзаконских аката којим се уређује систем 

обавезног здравственог осигурања; 

2. Фонд предлаже начин распоређивања средстава за различите нивое 

здравствене заштите и различите намјене; 

3. Фонд одлучује о цијенама здравствених услуга; 

4. Фонд одређује принципе, услове м критеријуме за закључивање уговора са 

даваоцима здравствених услуга (услуге примарног нивоа здравствене 

заштите Фонд уговара са амбулантама породичне медицине, домовима 

здравља, апотекама и домовима за здравствену његу). 

Фонд здравственог осигурања уговара пружање услуга са већим бројем давалаца 

здравствених услуга. Већина здравствених установа у Републици Српској у којима 
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осигурана лмца остварују своја права на здравствену заштиту налази се у јавном 

власништву чији је оснивач Република или локална заједница. Фонд здравственог 

осигурања Републике Српске није оснивач нити је власник било које здравствене 

уста- нове. 

Треба знати да ниједан систем здравственог осигурања не обезбјеђује довољно 

средстава да би се пружале све могуће здравствене услуге осигураним лицима. 

Иако сва осигурана лица у Републици Српској према закону имају једнака права 

на здравствену заштиту, утврђене су групе и мјере које имају приоритет у 

остваривању здравст- вене заштите. Из расположивих средстава се финансирају 

приоритет- не здравствене услуге за приоритетне популационе групе (према 

Одлуци о минималном пакету основне здравствене заштите), приоритетне групе 

грађана које су ослобођене плаћања партиципације, приоритет- ни лијекови (на 

рецепт, у болницама, у установама примарне здравствене заштите, цитостатици и 

пратећи лијекови), приоритетна ортопед- ска помагала, приоритетне 

превентивне мјере и приоритетна рехаби- литација. 

Контролу над функционисањем система обавезног здравственог осигурања у 

Републици Српској врше Министарство здравља и социјалне заштите и Влада 

Републике Српске. Уз то што врши надзор над законитошћу рада Фонда 

здравственог осигурања, Министарство одобрава план уговарања по нивоима 

здравствене заштите и даје мишљење на обим, садржај и начин остваривања 

здравствене заштите коју утврђује Фонд здравственог осигурања. Сагласност на 

финансијски план и извјештаје о пословању и годишњем обрачуну Фонда 

здравственог осигурања даје Влада Републике Српске. 

Здравствена заштита је скуп услуга и активности за унапређење и очување 

здравља људи, спречавање обољења и повреда, рано откривање обољења, 

благовремено лијечење и рехабилитацију. Здравствена дјелатност се обавља у 

јавним и приватним здравственим установама, по медицинској доктрини и уз 

употребу медицинске технологије. Здравствена заштита је организована на 

неколико нивоа: примарном, секундарном и терцијарном. 

Примарна здравствена заштита у Републици Српској обезбјеђује се путем 

амбуланте породичне медицине, стоматолошке амбуланте, дома здравља, дома за 

здравствену његу и апотеке. 

Секундарни ниво здравствене заштите обезбјеђује специјализовану здравствену 

заштиту, односно сложене методе и поступке дијагностике, лијечења и 

рехабилитације. 
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Секундарна здравствена заштита у Републици Српској обез- бјеђује се путем 

специјалистичких амбуланти, специјалистичких центара, болница и завода у 

којима се овај вид заштите организује тако да допуњава примарну здравствену 

заштиту и пружа јој организовану и континуирану помоћ и подршку. 

Терцијарна здравствена заштита је најсложенија здравствена заштита, односно 

високоспецијализована здравствена заштита која се, у правилу, организује у 

клиникама и најбоље опремљеним болницама. Она се организује тако да 

допуњава секундарну здравствену заштиту и пружа јој организовану и 

континуирану помоћ и подршку. 

 

7.3.  Уговарање здравствених услуга са  

         Фондом здравственог осигурања 

 
У свим системима обавезног здравственог осигурања постоје купци и продавци 

здравствених услуга. Они своју улогу остварују пасивно (свођењем на просту 

расподјелу средстава здравственим установама, не водећи при томе рачуна да ли 

купују праву ствар за новац осигураних лица) или своју улогу остварују активно 

(уговоре са здрав- ственим установама закључују након анализе чињеница и 

најбољих пракси, те коришћењем различитих механизама плаћања стимулишу 

пожељна понашања код здравствених установа као давалаца здравствених 

услуга). 

Уговор је споразум двије уговорне стране којим се дефинишу њихова права и 

обавезе. Обје уговорне стране теже да испуњењем уговорених обавеза реализују 

своје планове. Уговор се обично закључује на временски период од једне године, 

између купца здравствених услуга (који ту улогу обавља у име својих осигураних 

лица) и давалаца здрав- ствених услуга (здравствених установа). Да би дошло до 

закључивања уговора, мора постојати обострана сагласност око битних 

елемената уговора, до које се може доћи током преговора за закључивање 

уговора.  

Битни елементи уговора су:  

1. врста, обим и квалитет услуга које ће здравствена установа пружати,  

2. укупан износ накнаде за поједине врсте услуга и укупна вриједност 

уговора,  

3. рокови плаћања уговорених мјесечних износа,  

4. начин обрачуна, евалуације и плаћања извршених услуга,  
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5. форме и рокови извјештавања,  

6. начин контроле и надзора над спровођењем уговора. 

 

У годишњем циклусу уговарања здравствених услуга могу се пре- познати 

сљедећи кораци: 

 закључивање уговора између купца и даваоца здравствених услуга; 

 редовно извјештавање о пруженим услугама (од стране здравствене 

установе); 

 редован надзор над извршењем уговора (од стране купца здравствених 

услуга); 

 припрема пословног плана здравствене установе који, суштински, 

представља понуду купцу здравствених услуга; 

 усаглашавање понуде здравствене установе са купцем здравствених 

услуга; 

 израда и одобравање укупног буџета купца здравствених услуга за наредну 

годину; 

 преглед извршења уговорених обавеза током претходног уговорног 

периода; 

 преговори о условима уговора за наредни уговорни период; 

 финализација и потписивање уговора за наредну годину. 

Иако је пожељно да се уговорне стране током преговора за закључивање уговора 

међусобно усаглашавају о битним елементима уговора, то није пракса у свим 

здравственим системима. Значај преговора за закључивање уговора умањују: 

 неравноправне позиције купца и продавца здравствених услуга (нарочито 

у системима гдје постоји само један купац здравственихуслуга); 

 неадекватност термина за почетак преговора (значајно након почетка 

фискалне године, када је битније склопити уговор него инсистирати на 

измјенама појединих одредаба); 

 недовољна припремљеност и посвећеност менаџера здравствених установа 

за учешће у преговорима; 

 неизбјежност уговарања услуга јавних здравствених установа (нарочито у 

системима у којима не постоји довољно јака конкуренција од стране 
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приватних здравственихустанова). 

 

Фонд здравственог осигурања финансијским планом за период од једне године 

утврђује висину финансијских средстава за уговарање са даваоцима здравствених 

услуга (јавне и приватне здравствене установе). Један од услова за закључивање 

уговора између Фонда и давалаца здравствених услуга (здравствених установа) је 

да давалац здравствене услуге испуњава услове за обављање здравствене 

дјелатности прописане законом, којим се уређује здравствена заштита, и 

прописима за спровођење тог за- кона. Давалац здравственихуслуга обавезан је да 

организује радно вријеме које задовољава потребе осигураних лица. Засебни 

критеријуми за уговарање здравствених услуга утврђени су за: 

 примарни ниво здравствене заштите, 

 педијатрију и гинекологију, 

 апотеке, 

 консултативно-специјалистичку здравствену заштиту и дијагностичке 

процедуре, 

 секундарну и терцијарну (болничку) здравствену заштиту, 

 уговарање у спровођењу пројеката и 

 уговарање са осталим даваоцима услуга у PC. 

Уговарање услуга примарног нивоа здравствене заштите врши се између Фонда 

здравственог осигурања Републике Српске са једне стра- не и дома здравља, 

амбуланте породичне медицине или апотеке са друге стране. Примарни ниво 

здравствене заштите обухвата: 

 активност на промоцији здравља, 

 здравствену едукацију грађана о најчешћим здравственим проблемима, 

методама њихове идентификације и контроле, 

 превенцију, дијагностику, лијечење и рехабилитацију болести и повреда, 

 хитну медицинску помоћ, 

 откривање и редукцију фактора ризика масовних незаразних болести, 

 превентивну, дјечију и општу стоматологију, 

 заштиту и унапређење менталног здравља, 

 рехабилитацију у заједници, 

 имунизацију против заразних болести, 
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 лијечење у кући, 

 палијативну његу, 

 хитни санитетски превоз, 

 обезбјеђење лијекова и медицинских средстава, 

 хигијенско-епидемиолошке послове. 

Критеријуми за уговарање висине средстава са даваоцима услуге се утврђују и 

објављују сваке године, а за 2014. годину су утврђени Правилником о принципима, 

условима и критеријумима за закључи- вање уговора са даваоцима здравствених 

услуга у Републици Српској у 2014. години: 

1. цијена тима у односу на стандард у складу са Правилником о основама 

стандарда и норматива здравствене заштите из обавезног здравственог 

осигурања и број осигураних лица или становника; 

2. општа капитација ( капитација је начин плаћања примарне здравствене 

делатности према броју лица који су изабрали појединог лекара. Predstavlja 

kombinaciju fiksnog dela plate i varijabilnog koji je zapravo radni učinak lekara).  

и коефицијенти тежинске капитације по добним групама за утврђивање 

висине средстава која се уговарају за тим породичне медицине 

(вриједности приказане у сљедећој табели). 

 

                         Табела: Добне групе и тежински коефицијенти капитације 

 

 

 Р.бр. 

 

Добна група 

 

Тежински коефицијент капитације 
 

1. 

 

0 - 1 

 

2,73 
 

2. 

 

2-6 

 

2,02 
 

3. 

 

7- 15 

 

0,94 
 

4. 

 

16-30 

 

0,99 
 

5. 

 

31-64 

 

1,67 
 

6. 

 

65 и више 

 

2,56 
 

На основу броја осигураних лица, са домом здравља уговарају се услуге:  
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 породичне медицине (за тимове породичне медицине),  

 лабораторијске дијагностике, 

 радиолошке и ултразвучне дијагностике, 

 стоматологије (превентивна, дјечија, општа и орална хирургија) и 

 прописивање лијекова на рецепт. 

На основу броја становника, са домом здравља се уговарају услуге: 

 хитне медицинске помоћи, 

 хигијенско-епидемиолошке службе, 

 рехабилитације у заједници и 

 заштите и унапређења менталног здравља. 

Са амбулантама породичне медицине уговарају се услуге: 

 породичне медицине (за тимове породичне медицине), 

 лабораторијске дијагностике, 

 радиолошке и ултразвучне дијагностике и 

 прописивање лијекова на рецепт. 

Уколико здравствена установа која пружа услуте уговори услугу за коју није 

оспособљена да је изврши, обавезна је да закључи уговор, у правилу, са 

територијално најближим даваоцем услуга (јавним или приватним) који 

испуњава прописане услове за рад, тако да корисници услуга не плаћају те услуге, 

већ да исте остварују на основу упутнице. Уколико се у поступку контроле од 

стране Фонда утврди неусаглашеност у овом смислу, здравствене установе се 

санкционишу умањењем уговорених средстава за предметне услуге. 

Хитна медицинска помоћ уговара се на основу броја становника у складу са 

Правилником о основима стандарда и норматива здравст- вене заштите из 

обавезног здравственог осигурања, али: 

 дом здравља који мма мање од 10% тима за хитну медицинску помоћ 

уговара износ у висини средстава за једну трећмну тима хитне медицинске 

помоћи; 

 дом здравља који има од 10% до 50% тима по стандардима за хитну 

медицинску помоћ уговара износ у висини средстава за једну половину 

тима хитне медицинске помоћи; 

 дом здравља који има више од 50% а мање од 100% тима по стандардима 
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за хитну медицинску помоћ уговара износ у висини средстава за један тим 

хитне медицинске помоћи; 

 дом здравља на подручју територијалне заједнице у којој је организован 

рад универзитета или организационе јединице универзитета са више од 

2000 редовних студената, средства за услуге хитне медицинске помоћи, 

хигијенско-епидемиолошке здравст- вене заштите, услуге заштите и 

унапређења менталног здравља уговара сразмјерно укупном броју 

становника који су са активним пребивалиштем регистровани код 

надлежног органа. 

Домови здравља уговарају са Фондом здравственог осигурања Републике Српске 

услуге санитетског превоза осигураних лица у медицински индикованим 

случајевима по извршеној услузи, односно испостављаним фактурама из 

средстава која су планирана Финансијским планом Фонда. Осигурано лице има 

право на превоз санитетским возилом када из здравствених или других разлога 

није могућ превоз јавним превозним средствима или аутомобилом. Право на 

санитетски превоз обухвата хитан санитетски превоз и санитетски превоз који 

није хитан. Са домовима здравља Фонд може уговорити и средства за вршење 

превоза осигураних лица којима је потребна дијализа. 

Хитан санитетски превоз врши се у случају када је неопходно обезбиједити хитну 

медицинску помоћ и спријечити посљедице по живот или здравље осигураног 

лица и здравље других лица, као и у другим случајевима када је осигураном лицу 

потребно хитно лије- чење. Под хитним санитетским превозом подразумијева се 

превоз до најближе здравствене установе која је оспособљена за наставак даљег 

лијечења обољелог, односно повријеђеног. Право на санитетски превоз који није 

хитан може се одобрити на терет средстава обавезног здравственог осигурања у 

случају: 

 превоза непокретног осигураног лица, 

 превоза осигураног лица на дијализу и 

 када би превоз другим превозним средством био штетан по осигурано лице 

или друга лица. 

Санитетски превоз који није хитан подразумијева превоз између здравствених 

установа различитог нивоа здравствене заштите, а изузетно и од здравствене 

установе до куће осигураног лица уколико из медицинских разлога превоз 

другим превозним средством није могућ. Уколико осигурано лице одбије да буде 
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упућено у најближу болницу у којој је могуће спровести лијечење, сноси трошкове 

превоза санитетским возилом у висини разлике удаљености између најближе 

болнице и болнице коју је изабрало, а према цјеновнику здравствене установе 

која организује превоз. 

На основу броја становника уговарају се услуге рехабилитације у заједници и 

услуге заштите и унапређења менталног здравља. Услуге хигијенско-

епидемиолошке здравствене заштите уговарају се на основу броја становника на 

подручју које територијално покрива дом здравља. Дом здравља може уговарати 

хигијенско-епидемиолошку и стоматолош- ку дјелатност и за друге домове 

здравља уколико они нису оспособљени за пружање услуга из поменутих области. 

Стоматолошке услуге здрав- ствене заштите се уговарају на основу броја 

осигураних лица, односно броја тимова утврђених на основу стандарда и 

норматива. 

Критеријуми за утврђивање висине средстава за услуге из области педијатрије и 

гинекологије су: 

 цијена тима за дјелатност педијатрије и гинекологије по стандардима 

утврђеним у складу са Правилником о основима стан- дарда и норматива 

здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања по вриједности 

БОД-а од 1,00 КМ и 

 број евидентираних осигураних лица за тммове доктора педијатра и 

доктора гинеколога. 

Са даваоцима услуга из области педијатрије и гинекологије, поред пружања 

пакета услуга из ових области, уговара се и прописивање лијекова на рецепт. 

Критеријуми за утврђивање висине средстава за лијекове одређују се највише до 

висине трошкова за лијекове из претходне године. Са даваоцима услуга из 

области педијатрије и гинекологије, поред пружања пакета услуга из ових 

области за евидентирана лица, уговара се пружање услуга из наведених области и 

ино-осигураницима. 

Са апотекама, које испуњавају прописане услове, уговара се снабдијевање 

осигураних лица лијековима и медицинским средствима који су утврђени Листом 

лијекова, односно Листом медицинских средстава. 
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7.4. Врсте трошкова у здравственим установама 
 

Трошкови здравствене заштите представљају значајан проблем здравственим 

менаџерима због захтјева да обезбиједе квалитетну здравствену заштиту са што 

мање средстава. Ризици да се направе превелики трошкови или да опадне 

квалитет пружања здравствених услуга стално су присутни у пословима 

менаџера. 

Трошак је новчана мјера (вриједност) утрошка ресурса у процесу производње 

неког добра или пружања услуга. Подјела трошкова на фиксне и варијабилне 

вриједи само за анализу трошкова у кратком року, у раздобљу у којем се овај 

фактор не може, не исплати или не жели мијењати. За анализу трошкова у другом 

року сви су трошкови варијабилни. За анализу трошкова посебно је важан 

гранични трошак. Гранични трошак показује колико здравствена установа мора 

додатно потрошити да би пружила додатну количину услуга. Граничне трошкове 

можемо израчунати и из варијабилних трошкова. 

Постоје три групе критеријума на основу којих се могу подијелити трошкови у 

јавним системима: 

1. Према факторима радног процеса: 

 трошкови средстава за рад (одржавање, амортизација опреме и објеката), 

 трошкови предмета рада, сировина и потрошног материјала (потрошни 

материјал, реагенси, средства за чишћење и др), 

 трошкови рада (плате запослених радника и други облици личних 

примања, доприноси и порези, исплате према уговореним обавезама и др.); 

 

2. Према могућности утврђивања носилаца трошкова, 

 директни трошкови (трошкови плата радника и осталих примања, набавке 

и одржавање опреме, набавка лијекова и санитетског материјала и сл.)> 

 индиректни трошкови (трошкови гријања, воде, електричне енергије, 

административни трошкови, амортизација објеката и опреме и сл.), 

 немјерљиви трошкови (трошкови који настају због лошег пословања); 

 

3. Према понашању трошкова (динамици обима активности). 

Подаци о различитим категоријама трошкова су значајни за из- раду 

финансијских извјештаја (како интерних тако и екстерних). За здравствене 

менаџере важне су информације о свим трошковима који настају у здравственој 
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установи, као што су трошкови услуга које се пружају корисницима (специфичних 

услуга), трошкови појединих ор- ганизационих јединица, као и укупни трошкови 

здравствене установе, а све у циљу ефикаснијег планирања. 

 

 

7.4.1.  Улога планирања у управљању трошковима 

 

Планирање, као процес, у здравственим установама је од изузетног значаја у 

условима када екстерно и интерно окружење карак- теришу честе промјене које 

отежавају или доводе у питање опстанак и функционисање установа. Без 

планирања ниједан менаџер не може обезбиједити оптимално коришћење 

расположивих ресурса, посеб- но имајући у види да су ресурси ограничени, а често 

и недовољни. У здравству, потребе су увијек веће од расположивих ресурса. 

Потреба да се унапријед зна шта ће се радити, ко ће и како радити, чиме и када ће 

радити и колико ће то да кошта је неопходна и оправдана у условима финансијске 

неизвјесности у којој установе послују. Све то указује да је добро планирање 

најважнији менаџерски алат за ефикасно управљање трошковима, јер се њиме: 

 смањују ризици пословања, 

 смањује неизвјесност, односно несигурност у пословању, 

 олакшава контрола пословања и 

 омогућава бржа прилагодљивост усљед промјене околности која утиче на 

обављање послова. 

Процес планирања је сложен процес, чији су најважнији елементи:  

 утврђивање циљева, 

 утврђивање корака за остваривање тих циљева, 

 идентификација потребних ресурса, 

 распоређивање потребних ресурса и 

 контрола извршења плана. 

Да би планови постигли жељени учинак, потребно их је доносити за све сфере 

пословања (пружање услуга, набавке, инвестиције, одржавање, кадрови и др.). 

Тако, на примјер, домови здравља морају имати:  

 план који се односи на објекте (одржавања инфраструктуре), усклађен са 

задацима и пословним планом дома здравља; 

 план управљања медицинском опремом; 

 план еталонирања / верификације мјерне опреме; 



Финансијски менаџмент у систему здавствене заштите 

 

Висока медицинска школа Приједор Страница 194 

 

 план у случају губитка виталних ресурса (струје, воде, телефона);  

 план едукација и обука (годишњи план едукација запосленика из области 

квалитета и сигурности, годишњи план едукације запослених о контроли 

инфекција, годишњи/мјесечни план надзора над мјерама контроле 

инфекције за цијели дом здравља); 

 план управљања квалитетом и сигурношћу; 

 план чишћења, дезинфекције и деконтаминације; 

 план систематске имунизације; 

 план управљања медицинским отпадом; 

 план евакуације у случају пожара. 

За реализацију планова користе се ресурси, међу којим су најважнији финансијски 

ресурси. Наиме, финансије су ресурси од којих за- висе набавка и одржавање 

других ресурса, те је планирање финансија од пресудног значаја за успјешно 

пословање здравствених установа. У процесу планирања, веома је важно 

успоставити такву организацију у којој ће финансијско планирање, односно 

финансијски план бити по- сљедњи корак у низу израде свих планова у установи. 

To практично значи да ће се усклађивање и корекција свих планова као и њихова 

ре- ализација „везивати“ за финансијски план. 

Финансијски план здравствене установе треба да садржи: 

 планирани резултат пословања: средства која ће за планирани период 

представљати добитке и губитке (пословни добитак - губитак) + 

(финансијски добитак - губитак) + (непословни добитак - губитак); 

 план пословних прихода и расхода; 

 план финансијских прихода - расхода; 

 план непословних прихода - расхода; 

 пројекцију новчаних токова (на мјесечном нивоу пројекција уплата, 

исплата и стање). 

Пословни план сваке организације, па и здравствених установа, је документ који 

дефинише и повезује све процесе који се одвијају у установи и који воде ка 

реализацији утврђених циљева на почетку сваке пословне године. Циљеви су 

намјеравана стања или ситуације до којих се жели доћи на основу ефикасног 

коришћења расположивих материјалних и кадровских ресурса. У том смислу од 

великог значаја за реализацију постављених циљева је прије свега 
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идентификација потребних ресурса. Циљеви пословања, који се дијеле на опште и 

по- себне, утврђују се на основу политика и прилика у окружењу, на основу 

стратегија Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, 

локалне заједнице, Фонда здравственог осигурања Републике Српске и, коначно, 

на основу реализације планова у претходном временском периоду. 

Општи циљеви у домовима здравља: 

1. Обезбиједити и одржати стабилну финансијску ситуацију; 

2.  Обезбиједити пружање свих услуга примарног нивоа здравствене заштите; 

3. Радити на превенцији кардиоваскуларних обољења и канцерогених 

обољењадојке, дебелог цријева, итд.; 

4. Обезбиједити просторне услве у циљу испуњености услова за рад 

дефинисаних подзаконским актима Министарства здравља; 

5. Радити на развоју људских ресурса.   

Сваки од циљева се реализује помоћу оперативних планова, који тачно дефинишу 

потребне активности, ресурсе, рокове и праћење реализације и на крају анализу 

укупне реализације планом утврђених циљева. Значајно је да планови садрже 

циљеве који су специфични, мјерљиви, оствариви и реални. У ту сврху се могу 

израђивати сљедећи планови: 

 план прихода и расхода, 

 план набавке, 

 план инвестиција, 

 план услуга, 

 план и циљеви квалитета, 

 план обуке и едукације. 

Важна фаза животног циклуса сваког плана је праћење његове реализације, 

односно анализа реализације плана. Праћење реализација подразумијева 

периодично (дневно, мјесечно, полугодишње, годишње) праћење нивоа 

реализације планова. Ова фаза је битна јер омогућава адаптацију, односно 

ребаланс плана због евентуалног наступања непредвиђених околности. Анализа 

реализације плана је друга значајна активност, јер омогућава сагледавање снага и 

слабости у установи. Осим тога, резултати ове анализе су веома важан улазни 

податак за наредни циклус планирања. 
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7.5. Управљање трошковима  
 

Стандардизација кретања и формирања документације за различите врсте 

утрошака у здравственим установама може бити полазна основа за управљање 

трошковима и најзначајнији утицај на њихово кретање. У циљу рационализације, 

ефикаснијег рада и ажурности пратећих служби, у симулираном моделу једног 

клиничког центра, утврђена је процедура припреме и кретања документације на 

основу одговарајућег редосљеда. Ту је тачно дефинисана поједина процедулама 

форма и тачно се зна да ли је нека процедура испоштована, или је дошло до 

застоја у њеној примјени. Преко идентификационих бројева ( а то су и бројеви 

појединих учесника у извршењу послова – рефераната ) може се утврдити и 

одговомост особа које не поштују процедуру. Ако је дошло до злоупотреба, тачно 

се може утврдити одговомост особе која није испоштовала исту. На практичном 

примјеру, то изгледа овако: 

 

1. Набавка робе (намирница) за потребе клиничког центра 

 

1. Идентификацију потреба за набавком намирница врше одговома лица - 

дијететичари, по клиничким центрима ( одјељењима ). 

2. На прописаном обрасцу, тако утврђене потребе, прослеђују се 

дијететичарима на нивоу КБЦ-а ( у даљем тексту Установе ), а који су у 

саставу комерцијално-финансијске службе ( набавна служба ); 

3. На основу утврђених потреба, овјерених од стране, евентуалне комисије, 

набавна служба, истраживањем тржишта, обезбеђује најмање три понуде 

од добављача, онако како је дафинисао Закон о јавним набавкама; 

4. По прибављању понуда, набавна служба разврстава поједине категорије 

роба и добављача према прописаној процедури јавне набавке, са тачно 

дефинисаним параметрима; 

5. Документација, формирана у тачки 1.4., прослеђује се комисији на усвајање 

и препоруку генералном  менаџеру Установе. Комисију чине 4 члана. 

6. Вршење избора добављача заснива се на Закону о јавним набавкама у коме 

предност добијају најквалитетније понуде у погледу намимица, економско-

фмансијских повољности и брзини испоруке. 

 Под економском повољношћу подразумијева се висина цијене, паритет 

испоруке, рок    плаћања, каса сконто и друге бонификације. 
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 Паритет испоруке подразумијева све испоруке ф-цо Установа. 

 Уколико се ради о мањим количинама робе (напр. 10-20 кг или неколико 

кутија и си.),  прихвата се паритет ф-цо складиште добављача, превозним 

средством или возилом које  Установа одреди, као и висина малопродајне 

цијене најближег маркета или продавнице. 

7. Тако формирану документацију Комисија прослеђује набавној служби на 

извршење; 

8. Извршење набавки робе тече одмах и то према усвојеним критеријумима  

9. Пријем робе 

 Прије но што се изврши пријем робе, мора се иста узорковати, како би се 

утврдиле квалитативно-квантитативне карактеристике. Узорке узима за 

то овлашћена лица или комисија, или одговарајућа служба за пријем робе. 

Ако се ради о комисији, она треба да има три члана; 

10. По утврђивању валидности робе, односно констатацијом да се ради о роби 

која је идентична са квалитетом робе датој у понуди, Служба магацина 

врши запримање робе по прописаним обрасцима. 

 Уколико се ради о роби која не одговара квалитативном параметрима 

предвиђеним у понуди, овлашћена комисија је дужна да састави Записник у 

коме се констатују квалитативни недостаци робе. Исто тако, комисија 

предлаже висину надокнаде штете од стране добављача, као и начин и 

методе које ће убудуће спријечити сличне појаве. Ако се ради о роби која 

није за употребу (смрзнута, кварљива, органолептички неисправна), 

комисија је дужна да, прије доношења одлуке, о томе обавијести више 

инстанце одлучивања. Такав вид испоруке робе има категорију испоручене 

робе са „скривеним манама”. А то подлеже санкцијама-предвиђеним у 

Општим узансама за промет робом. 

 Послије горе наведених процедура, стекли су се услови да Служба магацина 

изврши пријем робе. 

11. Потребна документа за пријем робе: 

 Фактура добављача 

 Отпремница добављача 
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 Налог за пријем робе магацину 

 Документација понуде најмање три добављача и Одлука комисије о 

конкретној набавци по врстама робе (утврђен изглед обрасца). 

 Записник о квалитативно-квантитативном пријему робе. 

 Складишница или вођење евиденицје (интерно)... 

12. Потребна документа за издавање робе 

13. Требовање од стране РЈ (одјелења) које сачињавају одређена лица 

задужена за тај посао. 

14. Постоји образац који гласи: Требовање за издавање хране према дијеталној 

листи. 

15. На основу требовања, Служба издаје потребну врсту робе. Служба магацина 

се раздужује за издату робу документом 

16. Задужење по радним јединицама (одјелењима). 

17. Утврдивање потребних количина хране за поједина одјелења вршити на 

бази реалних показатеља, по б.о. дану. Наиме, ради сагледавања потреба и 

обезбеђивања фмансијских средстава, утврдити тачан број дневних дијета 

(прописаних) и набављених и, упоредити са бројем лежећих болесника. 

18. Лијекови и санитетски материјал 

 

Прописана процедура набавке лијекова одговара специфичностима ових 

производа.   Медутим, неопходно је јасније дефминисање процедуре контроле 

извршења. Ова процедура се може дефинисати на сљедећи начин: 

 Требовање лијекова и санитетског материјала врше главне сестре 

одјелења уз сагласност руководиоца. 

 Требовања се достављају апотеци центра на извршење. 

 Апотека издаје требоване лијекове и санитетски материјал према датим 

спецификацијама. 

 На основу дневно издатих лијекова и санитетског материјала - 

књиговодство формира докуменат - Утрошак лијекова и 

санитетског материјала  

 На основу ових докумената може се свакодневно вршити увид у стање 

залиха лијекова и санитетског материјала у апотеци. 
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7.5.1. Цијена као израз вриједности пружене здравствене услуге  

 

Формирање цијена је једно од најосетљивијих питања у стратегији тржшног 

комуницирања здравствене установе са пацијентима. Нарочито је то значајно у 

условима постојања оба власничка односа у понуди услуга и начина финансирања 

тако пружених услуга. С обзиром да у нашим условима тржишни амбијент није 

створен или ће се тек створити, појављују се неке недоречености у самом систему 

понуде здравствених услуга. Оне за посљедицу имају и толерисање неких 

нерационалности, значајних за висину трошкова. Зато ће се у анализи трошкова и 

стратегији формирања цијена, посебно ставити акценат на основне 

карактеристике оба власничка односа. 

7.5.2. Глобална стратегија формирања цијена здравствених услуга 

Основно полазиште у формирању стратегије цијена здравствених услуга је 

кретање величине дохотка односно куповна моћ корисника. Затим долази 

старосна структура становништва и врста, односно жеља за пружањем 

одговарајнће здравствене услуге, квалитет здравствених услуга, конкуренција и 

логистика која прати пружање здравствене услуге. Мјере економске политике, 

државе која ствара амбијент за тржишну понуду, такође, битно утиче на 

стратегију формирања цијена.  

 

На специфичност формирања и вођења политике цијена у здравству један од врло 

важних фактора је и психолошки моменат повезан са одлуком пацијента. Наиме, 

однос љекара и особља, повјерење, стручност, дискреција су елементи одлуке. 

Корисници услуге често у први план истичу и висину цијене као фактора 

престижа. Нарочито је то карактеристично на интервенцијама где се врше 

корекције улепшавања дијелова тијела и си. Већи престиж, у односу на 

конкуренцију, битан је фактор одлуке код клиника које врше најсложеније 

оперативне захвате. Зато је дефинисање величине цијена као стратешког 

елемента, врло сложена категорија. Битно је, дакле, утврдити да ли се ради о 

понуди нових услуга, ексклузивних и си., или је у питању проширење понуде по 

ширини или дубини, а да тако нешто и конкуренција у окружењу има. 

Формирање цијенау државном здравству директно је повезано са могућностима 

финансирања из фондова који су за ту сврху предвиђени, али и из извора који 

надомјешћују цијену здравствене услуге, ослоњену на финансирање из буџета. 

Трећа категорија прихода који се може остварити у здравственој делатности су 

приходи по основу непосредног плаћања пружене здравствене услуге. Ова 
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категорија плаћања, у досадашњој пракси, финансирања здравствених 

организација није била присутна. Новијег је датума, и представља значајан вид 

финансирања здравствених организација. Наиме, суочени са проблемом 

недостатка финансијских средстава, здравствене организације нису имале другог 

избора него да почну наплаћивати своје услуге пацијентима, инсистирајући, прије 

свега на временској димензији разрјешавања проблема. А то подразумијева да 

пацијент, ако жели, може своје прегледе обавити у врло кратком временском 

интервалу, ако за то плати одговарајућу надокнаду. Досадашња искуства говоре 

да овај метод добија своје мјесто и улогу, јер је велики број пацијената спреман да 

плати, за сада не велику надокнаду, само да би избјегли редове и чекање на 

љекарску интервенцију. Метода којом се здравствена установа штити од 

посљедица, евенуталних, контрола од стране државних органа, је Изјава коју 

пацијент потписује и у којој истиче, да ,,по својој вољи и без упута од стране 

љекара примаме здравствене заштите, прихвата да плати одговарајућу и жељену 

интервенцију”. 

На овај начин здравствена установа побољшава свој материјални положај, али и 

битно утиче на ефикасност услуге, јер се сада сви труде да придобију висе 

пацијената у својим државним ординацијама. И у таквом прилазу могуће је 

објаснити појаву економског мотива, с једне стране, и с друге, правилно 

хоспитализовање пацијената. Овде, дакле, економски мотив није главни фактор у 

регулисању односа, већ он има социјални карактер. С тога се намеће и питање 

одговомости за квалитет пружене услуге, с обзиром на лично плаћање државној 

установи, тако да у мирењу интереса установе и жеља пацијената може доћи и до 

конфликата. Није риједак случај да се тзв. Изјаве о личном плаћању, по извршеној 

љекарској интервенцији, протестују код надлежне заједнице здравственог 

осигурања за партиципацију, односно надокнаду плаћене услуге. Али за сада није 

било већих интервенција од стране државе на овакав начин рада, па ће се све то 

усталити као пракса. У недостатку фмансијских средстава, другог избора нема. 

С друге стране, у здравственом осигурању и партиципацији трошкова остварених 

пружањем здравствене услуге лицима, која нису осигурана, а имају то право по 

Закону, нису бар до сада, имала дефинисани извор фмансирања. Проблеми који су 

се појављивали у изради буџета, у оквиру подставке - средства за неосигурана 

лица - пролонгирани су из године у годину. Није постојао став, како и на који 

начин пронаћи извор средстава за њихову партиципацију?! Дефицит, остварен по 

том основу, партиципиран је из средстава ,,обавезног здравственог осигурања 

тзв. радничког осигурања”. Сада када су и та средства постала незадовољавајућа, 

због опште привредне ситуације, питање извора финансирања остаје отворено са 

аспекта тачно дефинисане стратегије надокнаде. Иначе, држава као таква сигумо 
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је да ће извршити партиципацију трошкова неосигураних лица, јер недовољна 

пажња по том питању, може бити значајан фактор, као непознаница, у изборном 

надметању - за мандат у власти. 

Зато ће се из сувишка прихода, који се надомјешћују из надградње која се 

алиментира из добре производње, и добре наплате пореских обавеза по свим 

линијама, основа за партиципацију трошкова неосигураних лица. Вјероватно је да 

ће се буџетска ставка за неосигурана лица и даље допуњавати из буџетских 

прихода, као ставка из вишка прихода који се остварује обавезним здравственим 

осигурањем. Дакле, билансним поравњањем у оквиру категорије укупног 

здравственог осигурања. 

 

7.5.3. Финансирање здравствених услуга од стране државних фондова 

 

Још се нису створили услови за потпуну елиминацију утицаја система 

финансирања здравствених услуга из доба социјализма. И данас, финансирање 

здравствених организација одвија се преко републичких фондова за здравствено 

осигурање, као јединог који надопуњују рад здравствених установа у висини од 

90%. Начин финансирања одвија се преко Републичког Фонда за здравствено 

осигурање и то путем Уговора у коме се уређују права и обавезе измеду Фонда и 

здравствене установе, а у коме здравствена установа пружа услуге из њене 

дјелатности, и то за осигурана лица Фонда. 

 

За уговоме услуге Фонд врши плаћање здравственој установи, по договореним 

цијенама. У том контексту, поставља се питање: - Шта се подразумијева под 

договореним цијенама? Договорена цијена треба да послужи као мјерило за 

оцјењивање сврсисходности издвајања средстава од стране државе усмјерених на 

остваривање циљева здравствене заштите. Из тога проистиче закључак да је 

потребно одредити обавезне видове здравствене заштите који би се 

алиментирали из државних фондова. Зато је, као што смо навели у претходном 

излагању, врло осетљиво питање формирања договорене цијене здравствених 

услуга између установе и државног Фонда, јер се услуге у појединим елементима, 

не могу третирати искључиво као тржишна категорија, због специфичности 

њеног вредновања. 

Цијена здравствене услуге, путем државног начина финансирања, бар онај дио 

који улази у обавезне видове здравствене заштите, треба да обухвати све 

елементе који чине материјалне трошкове, укључујући амортизацију и добит као 

циљну категорију. Висина добити била би одређена рационалном понашању на 
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управљању трошковима установа и запослених у њој. А то ће се постићи ако се 

усвоје стандарди, нормативи времена и оптимални број кадрова који ће пружати 

здравствене услуге. 

У глобалној процедури за утврђивање цијена здравствених услуга, потребно је 

утврдити материјалне и нематеријалне трошкове на бази просјечног износа ових 

трошкова по нивоима здравствене заштите и врстама здравствених установа. То 

треба ускладити са процентом раста цијена на мало у текућој години, према 

званичним подацима надлежног органа у Републици. 

Применом јединствених елемената из горе наведене процедуре, уврђује се цијена 

за: 

1. амбулантно-поликлиничке услуге, 

2. болничко лечење. 

Цијена за болничко лијечење утврђује се по једном болесничком дану који 

обухвата медицинску његу, дијагностику, рехабилитацију и пансионске услуге. 

Цијена за болничко лијечење утврђује се за: 

 општу његу 

 полуинтензивну његу 

 интензивну његу. 

Сви горе наведени елементи сачињавају болеснички дан (б.о. дан). Посебно се 

утврђује листа лијекова, услуга и материјала које здравствене установе наплаћују 

посебно (са упутом од организација здравствених осигурања или без упута, када 

пацијент плаћа комплетну љекарску процедуру). 

Унапријед договорени и утврђени стандарди и нормативи материјала и рада 

треба да буду основ за утврђивање цијена програма здравствене заштите односно 

остваривања циљева здравства као цјелине. 

Утврђивање цијена, у смислу њихове објективности, у договореном односу 

између установе и државних органа, треба да утиче на економичнији рад 

установе и да повећа материјалну заинтересованост запослених. Овакав став 

захтијева обезбјеђење квалитета услуга и обострану сатисфакцију, како љекара 

тако и пацијената. 

За сваку здравствену услугу може се нормирати рад (искуствена метода) и 

трошкови који прате љекарску интервенцију. 
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У спецификуму уговореног односа, посебно се истичу правила понашања и 

рационалног трошења средстава. Уговорена накнада се може користити за 

извршење услуга осигураним лицима и набавку потребних лијекова, санитетског 

материјала и осталог медицинског материјала, као и за услуге које су неопходне у 

пакету пружања основне услуге. Посебно се истиче, да здравствена установа 

уговорену накнаду не може користити за инвестиције и набавку опреме.  

 

Управо, последња констатација, показује неопходност реформе здравственог 

система, јер је недопустиво да онај који пружа здравствену услугу, нема право на 

набавку опреме и материјални стимуланс запослених. Дакле, нема право на добит 

и располагањем на оствареном добити. То су дубиозе наслеђене из старог 

социјалистичког система, јер се на тај начин желио успоставити политички утицај 

над овом врло важном дјелатношћу. У недостатку тржишног амбијента, држава 

као финансијер задржава потпуну контролу и монопол управљања преко 

Управних одбора, тако да изостаје иницијатива оних који имају високо стручно 

знање, а за то немају никакву материјалну сатисфакцију, него само ону која им је 

додијељена преко Уредбе и коефицијената. 

 

Обрачун припадајућих средстава врши се на основу: 

1. оцјене извршења плана здравствених услуга коју врши матична филијала 

на основу мишљења надлежног Института или Завода за заштиту здравља, 

2. извршених и фактурисаних услуга по уговору, 

3. остварења финансијског плана Завода. 

Коначним годишњим обрачуном утврђују се укупно припадајућа средства за 

извршене услуге из плана здравствених услуга за текући обрачунски период. 

У досадашњем времену, на крају обрачунског периода разлика између 

планираних величина и остварених (по правилу разлика је била негативна), 

вршено је дофактурисање прекорачених величина и на тај начин успостављена 

билансна равнотежа установе, тако да није било губитака. Иста пракса важи и за 

водеће европске земље. У том погледу БиХ није била изузетак. Само је проблем у 

томе што су пролазиле нерационалности које су, по правилу, остале 

несанкционисане. 

 

Да би се обезбиједила контрола извршења уговора, одговарајући органи (Заводи, 

Филијале републичког фонда), могу вршити контролу извршавања уговорених 

обавеза од стране здравствене установе. Контрола обухвата сљедеће области:  

 контрола квалитета и квантитета пружених услуга осигураним лицима 
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Завода;  

 контрола усаглашености економско-финансијске документације са 

здравственом документацијом; 

 контролу спровођења Програма рационализације;  

 контрола намјенског трошења средстава;  

 контролу извршавања законских и других обавеза. 

 

Контрола извршавања уговорених обавеза и намјенског коришћења средстава 

врши се непосредним увидом у медицинску, финансијску и осталу документацију 

здравствене установе. Контролу врше овлашћени радници Фонда за 

финансирање здравствене дјелатности или Министарства здравља. 

 

У специфичном систему уговореног фмансирања здравствене делатности 

појављују се неколико субјеката у процедури лијечења пацијената. То су Фонд 

(држава), здравствена установа и корисник-осигураник. Интереси су различити... 

Фонд да што мање кошта, због недостатка средстава, установа да излијечи 

пацијента и рационише трошкове, а пацијент да има добру и квалитетну услугу, 

на вријеме обављену и са што мање чекања. У таквој интеракцији гдје свако треба 

да добије оно што му припада, могући су конфликти...Најчешће се догађа да 

већина неријешених проблема падне на терет пацијента, што нормално изазива 

реакцију, негодовање.. .Лош „имиџ” погађа установу, а висина материјалне 

надокнаде, због недостатка средстава, и пацијента и установу...Како, онда, 

разријешити проблем?! 

Недовољна партиципација од стране Фонда води установу у дубиозу, ствара 

простор за мањи рад и неодговарајући однос према пацијенту. Извор средстава, 

који покрећу иницијативу, је у прихватању свих трошкова које установа оствари 

лијечећи пацијента, или да држава омогући додатни рад који ће се посебно 

вредновати и посебно надокнађивати. На тај начин стекли би се услови и за 

материјалну сатисфакцију учесника у процесу рада, или да држава дозволи 

тржишни амбијент на коме ће се формирати одговарајући односи измеду три 

партнера: државе, установе и пацијента. То би било најбоље рјешење.  

Међутим, постоји чињеница да је здравствена дјелатност врло важна за државу са 

аспекта заштите здравља становништва који уједно представљају и бирачко 

тијело за онога ко контролише здравствену дјелатност. То су, дакле, деценијски 

конфликти који, ако се изгуби контрола, могу изазвати велика незадовољства. 

Рјешење је у томе што треба деполитизовати здравствену дјелатност, 
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изједначити државну и приватну љекарску праксу и, прихватити институцију 

здравственог осигурања преко осигуравајућих организација и, путем животног 

осигурања, сворити могућност партиципације трошкова у здравственој установи. 

На тај начин би сви били задовољни.  

Тржиште би могло бити један од регулатора односа, али не и једини. 

Успостављање партнерског односа сва три субјекта у досадашњем периоду и 

увођење другог фмансијера као потпору за прихватљиву цијену и финансирање 

цијене здравствене услуге до њеног пуног износа, требало би на овим просторима 

да ускоро постане реалност. 

Модел БиХ уговорног односа у финансирању обавезног вида здравствене заштите 

скоро да је идентичан са моделима које примјењују све развијене земље запада.  

Када је у питању заштита интереса пацијената, још није достигнут такав степен 

комуникације у коме ће узајамна толеранција свих партнера у пружању 

здравствене услуге у државном здравству добити високу оцјену. Потребно је још 

радити на стварању амбијента повјерења, уважавања и толерантне комуникације 

како би се створили услови да пацијент колико-толико буде и контролор пружене 

му здравствене услуге. Са процесом приватизације, убрзаће се и процес медусобне 

комуникације и толеранције. 

 

 

7.5.4. Основни елементи за формирање цијена ванстандардних услуга 

 

Суочени са проблемима фмансирања својих активности на плану пружања услуга 

пацијентима у обавезном осигурању, здравствене установе прибјегле су и другим 

рјешењима у погледу обезбједивања средстава. Наиме, одредена је група тзв. 

ванстандамих услуга, преко којих се остварују допунски извори прихода ради 

покрића трошкова насталих обавезном здравственом заштитом. Финансијска 

подршка, остварена на овај начин, има неколико улога. Поред горе наведених 

примјера, иста може послужити и као категорија за покриће, евентуалних, 

промашаја у погледу планирања финансијских вриједности приликом 

конципирања планова које прихвата да финансира политичка заједница.  

 

Из тих прихода се, такође, може стимулисати особље за још агилнији и 

продуктивнији рад..., али се, исто тако, дио тих средстава може усмјеравати за 

набавку нове опреме, јер се у планским величинама које политичка заједница 

прихвата да финансира, често негира проблем, набавка нове опреме. Све то иде 

под називом „сачекајте боља времена”?! И, нормално, установе морају тражити 

излаз преко разних профила доградње система па се, онда, појавила и идеја о 



Финансијски менаџмент у систему здавствене заштите 

 

Висока медицинска школа Приједор Страница 206 

 

„ванстардним услугама”, као легална категорија пружања услуга за надокнаду 

трошкова и остваривања прихода који ће бити усмјеравани на пројекте или 

набавку апарата и сл., без утицаја политичке заједнице. 

И у том се ставу или самосталности здравствених установа у управљању, 

појављују конфликтне ситуације које су резултат различитих интереса учесника у 

процесима успостављања елемената тржишног односа. Зато је здравствена 

дјелатност једна од енигми од свог постојања. Троугао односа - држава - 

здравствена установа - пацијент, је изазов за истраживаче који могу понудити и 

нека друга рјешења, заснована на толерантном односу и егзистенцији тако 

конципираних односа. 

Дјелимично или потпуно фмансирање ванстандардних услуга од стране 

пацијената је приближавање тржишном концепту успостављања односа понуде и 

потражње, као и дефниисање стратегије формирања цијена према циљној групи 

пацијената који имају услове да плате тако пружену услугу. И што је најважније, у 

таквом прилазу могуће је извршити мјерење трошкова по појединим радним 

цјелинама, и лоцирати их на мјестима настајања.  

 

 

 

 

7.5.5. Цијена као фактор успјешности пословања  здравствене установе 

 

Цијене су врло битан фактор у остваривању резултата пословања свих учесника у 

тржишној понуди. Од њихове висине зависи и рентабилност рада. Цијене су, 

дакле, детерминанта фмансијске позиције установе и њене конкурентности. И у 

условима постојања државног здравства са ванстандардним услугама и б.о. дана, 

као начина партиципације трошкова необавезне медицинске заштите, и 

постојања приватне љекарске праксе на свим нивоима конкуренције, могуће је 

говорити о иницијалном постојању тржишног оквира и конкурентног односа. 

Цијена је, у тим условима, стратешка димензија утврђена тржишним односом, од 

чије висине зависи финансијска стабилност здравствене установе. 

Узимајући те факторе у обзир, могуће је утврдити функционалну зависност 

цијене у односу на конкуренцију и, као посљедицу тога, смањење или повећање 

обима пословања, као варијабле. Тако се дошло до постављања формуле 

функционалне зависности фактора продајне цијене услуге у односу између 

просјечне продајне цијене услуге конкуренције и услуге конкретне здравствене 

установе. 
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5.8.5. Анализа тржишног окружења, цијена и услуга 

 

Истраживање тржишног окружења у стратегији формирања цијена у државном и 

приватном власништву здравствених установа, је врло важан пројектни задатак. 

У овом сегменту услужних дјелатности ради се о различитом и специфичном 

приступу, који захтјева претходна знања. Ради се, дакле, о већем броју стручњака, 

различитих профила. А како се ради о сегменту који до сада није имао неког већег 

маркетиншког интересовања, било би пожељно да се на истраживачким 

пројектима ради тимски. 

Досадашња искуства, говоре да истраживање конкурентске позиције зависи од 

већег броја фактора који су међусобно повезани. Ако се напр. задовољи фактор 

цијена, онда се може догодити да се не задовољи квалитет услуга, јер је код 

конкуренције бољи и сл. Или, пак, иде се методом пенетрационих цијена. Систем 

подразумева стратегију одређивања ниских цијена за нова услуге, са циљем да се 

оствари што дубља пенетрација тржишта у периоду када се понуда здравствене 

услуге појављује. И умјесто исплативости посла на дужи период, може се догодити 

да остварени трошкови у контролном периоду покажу да та стратегија није 

исправна, и слично. 

Водећи рачуна о свим елементима, избор метода формирања цијена за поједине 

тржишне сегменте здравствених услуга је сложена категорија. Сложеност се 

огледа у томе што је потребно тачно дефинисати стратегију формирања цијена 

које ће имати развојну компоненту...Не само, дакле, покриће трошкова, већ и 

остварења добити која би била у функцији развоја.  

То су основне дилеме са којима се сусрећу или ће се сусретати стручњаци 

маркетинга. Ако се пође методом ниске цијене, уз њу није могуће остварити 

добит, јер су трошкови услуга виши...Ако се пође од цијена конкурената, цијена 

установе, у тим условима, може ићи само до цијене конкурената који пружају исте 

услуге...Али ако је наша услуга специфична, са елементима посебности и других 

карактеристика које значе предност у односу на остале конкуренте, онда се може 

говорити и о стратегији високих тзв. ексклузивних цијена, које могу бити 

економски исплативе, али не могу изазвати већу тражњу, јер цијену такве услуге 

може платити само мањи број богатих људи. Са тим изазовима сусрећу се клинике 

за естетску хирургију или, у најновије вријеме, сви раде лапароскопију чија се 

цијена креће од 200 до 400 еура... 
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7.5.6. Стратегија формирања цијена за нове услуге 

 

а) Стратегија ексклузивних цијена 

 

Ова стратегија се поставља код здравствених услуга које се:  

 

1. први пут појављују на тржишту,  

2. које су од важности за живот пацијента,  

3. које по својој величини постају препознатљиве за богату клијентелу и  

4. чија је стратегија заснована на већој заради у почетку примјене 

здравствене услуге. 

Ексклузивна цијена постиже своју ефикасност све дотле док се не појави 

здравствена установа која ће понудити исте или сличне услуге. Примјера из 

праксе има довољно?! Навешћемо само неколико...Лапароскопска химргија 

(практичније: разбијање камена у жучи) била је до прије некоиико година 

резервисана само за развијене клиничке центре. Ради се о релативно безболном 

виду захвата, гдје пацијент дође, изврши се дневни преглед, обави операција и 

сутрадан је на кућном лијечењу. И такав вид хоспитализације плаћао се 

једнократно, на пацијентов терет и износио је 500 еура. Лапароскопска 

интервенцја била је екслузивна, тако да је установа имала високе приходе у 

једногодишњем периоду. Нормално је да се у тим условима заинтересују и друге 

високорангиране установе и почну обучавање својих кадрова за лапароскопске 

интервенције. С обзиром даје интемет-комуникација свакоме доступна или бар 

стручњацима који се баве овом врстом посла, за врло кратко вријеме 

лапароскопске услуге почеле су нудити и установе изван главних медицинских 

центара, па се цијена интервенције морала прилагодити тржишним условима. Од 

500 еура стигла је на ниво од 300, да би сада, тржишна цијена лапароскопске 

интервенције била 250 еура. Неке установе задржале су цијену на нивоу од 400 

еура, дакле, као ексклузивну у односу на ниво тржишне, али се сада ради о 

престижу, с једне стране, и квалитету пружене здравствене услуге, с друге. Наиме, 

надомешћује се жеља пацијента, задовољава његов его за ексклузивом 

(интервенцију врше професори Универзитета), а установа, као таква, остварује 

добит по основу стратегије ексклузивне цијене. 

Максимизирање цијене на дужи рок је могуће докле понуђена здравствена услуга 

буде атрактивна (као што је напр. уљепшавање и корекција појединих дијелова 

тијела), докле буде препознатљива и прихваћена као квалитетна. Дужина њеног 
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трајања је директно зависна од формираног позитивног става потенцијалних 

корисника, увјерених да је оно што траже, управо, високи ниво квалитета. 

 
б)  Стратегија пенетрационих цијена 

 

Основни систем ове стратегије дефинисан је одређивањем релативно ниских 

цијена за нове услуге, са циљем да се оствари што дубља пенетрација тржишта у 

периоду када се понуда здравствене услуге појављује. На тај начин обезбјеђује се 

већи удио понуђене здравствене услуге у наредном периоду њене понуде. 

Примјењује се у случајевима: 

 када се преко ниже цијене обезбеђује веће присуство корисника за 

понуђеном здравственом услугом, 

 када се преко ниске цијене врши утицај на конкуренте и онемогућује 

привлачност уласка на ново тржиште, и 

 када се, преко ниске цијене, (у пракси позната као „дампинг цијена”) 

омогућује максимално обезбеђење пацијената у погледу коришћења 

здравствене услуге и осваја водећи положај на тржишту. 

Недостатак ове стратегије је у томе, што се ниским цијенама може битно угрозити 

рентабилност рада, а да се у квантитету пружених услуга задовољи обим 

извршења. Систем пенетрационих цијена не може издржати дужи рок примјене, 

осим ако се негативни фмансијски салдо алиментира из других, пропулзивнијих и 

економски исплативијих услуга. 

Овај систем има позитивну примјену код напр. стоматолошких услуга и то у оном 

дијелу када се наплаћују услуге прегледа и сервиса послије обављене 

интервенције. Или, комбинацијом различитих елемената (миксева) неких нових 

технологија уградње вештачких зуба и сл. 

 

ц) Стратегија формирања цијна ради елиминисања конкуренције 

Ова стратегија се може примијенити у категорији приватног здравства. 

Подразумијева ниске цијене у понуди здравствених услуга и то до оног момента, 

докле конкуренција буде присутна на тржишту. 

На том плану могу се користити различити приступи у формирању цијена ( метод 

трошкови плус...или метод пенетрационих цијена ), али се уијвек мора водити 

рачуна до које висине могу бити покривени трошкови, ангажовани на извршењу 

услуге која се нуди на тржишту. Ту се често ради и о непопуларним мјерама које 
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учесници у понуди здравствених услуга нуде, па то добија елементе нелојалне 

конкуренције. Финансијска јачина понуђача нове услуге или одржавање старе, 

диктира темпо понуде, односно сервиса старе услуге.  

Ако се ради о нелојалној конкуренцији и скривеном методом „дампинг цијена”, 

онда постоје услови за тражење заштите других учесника у понуди. Најчешће се 

то ради преко љекарске коморе, чији би органи морали да учествују у 

разрјешавању таквих проблема. У условима слободне конкуренције набавке и 

продаје здравствених материјала, када је утрошак материјала нормиран, ова 

стратегија може доживјети неуспјех и на етичком и пословном плану. Зато би 

доносиоци ове пословне одлуке морали бити опрезни, јер једном изгубљено 

повјерење тешко се може повратити на врло сложеном тржишту понуде 

здравствених услуга. 

 

д) Стратегија флексибилних цијена 

 

Карактеристична је за појаву осцилација на тржишту понуде здравствених услуга. 

Постоји могућност да се у неком временском интервалу појаве више конкурената 

на тржишту. Методом промјенљивих цијена, здравствена установа се прилагођава 

тржишном окружењу како би успјела да одржи понуду. Настојање здравствене 

установе да одржи ниво рентабилности посла, подразумијева и финансијску 

заштиту, како би сви показатељи били на нивоу одрживе понуде. Ако тога нема, 

стратегија није одговорила функцији. 

Често се догада да установа, суочена са овим проблемом, или престаје са понудом, 

или тражи друга рјешења ( иновације и си. ), како би се одржала на тржишту. 

Недостатак ове стратегије је у томе што се промјенљивом цијеном често доводе у 

заблуду стални корисници понуђене здравствене услуге установе. Поготово, ако 

су у одређеном временском интервалу имали интервенцију по једној цијени, а 

када се треба наставити или поновити фаза лијечења, онда се тражи друга цијена. 

По правилу, флексибилна цијена је на нивоу тржишне, или нешто мања, тако да се 

често и при овој стратегији, користе друге методе или миксеви метода, даби се 

задржало присуство на тржишту специфичних здравствених услуга. 

 

е) Стратегија формирања цијена за микс услуга 

 

Ради се о специфичној методи, која је карактеристична за скуп одговарајућих 

интервенција које могу бити у функцији превентивне заштите или секундаме 

хоспитализације, али чија примјена је условљена технологијом рада здравствене 

установе. Напр. годишњи љекарски прегледи запослених; услуге на плану давања 
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љекарских увјерења за различите намјене; „пакет” услуга у лијечењу, њези и 

заштити зуба; „пакет” услуга уградње „песмејкера” комплет услуга геријатрије и 

си. Суштина је у томе што се за одговарајући „микс” услуга формира јединствена 

цијена, дакле, у пакету и са таквом излази на тржиште здравственх услуга. Преко 

ове стратегије и државне здравствене установе користе простора за надокнаду 

финансијских средстава, нудећи свој „пакет” услуга за поједине правце 

здравствених активности. То је легална мјера за побољшање финансијске 

ситуације у здравственој установи, тако да компромиси измеду главног 

финансијера ( државе ) и здравствене установе, углавном, егзистирају. Или, 

примјер рада „Чиготе” на Златибору. Комплетан дијетални третман пацијента је у 

миксу услуга јасно дефмисан, а пошто се ради о сталној контроли здравља 

пацијента за вријеме третмана, цијена микса услуга је јасно дефинисана са 

укљученом цијеном сталне здравствене контроле ( интерниста, ендокринолог, 

дијететичар, гастроентеролог и др. ). Чести се примјери могу набројати и на 

хируршким интервенцијама, гдје су јасно диференциране интервенције напр. на 

правилном обликовању тијела, скидању наслага масног ткива и си. 

 

ф) Стратегија формирања промоционих и бонификационих цијена 

 

Преко ових стратегија жели се подстаћи потенцијални корисник здравствене 

услуге да исту користи, јер ће добити сатисфакцију кроз извршену услугу. 

Нагласак је на психолошком моменту у тренутку доношења пацијентове одлуке, 

да би користио услуге установе. Да би одлука била правилно усмерена, стручњаци 

установе циљно формулишу такву цену услуге која ће бити нижа од цијене услуге 

које нуди конкуренција, а чија је висина пацијентима већ позната. На тај начин 

потенцијални корисници услуге стекли су убјеђење да су цијене и осталих услуга 

здравствене установе ниже него што то нуди конкуренција. Ради се о тзв. „лидер 

цијени”, дакле, цијени која „усмјерава” пацијенте на коришћење здравствене 

услуге установе.  

Исто тако, значајно је напоменути да се тзв. „психолошки попусти” често 

примењују да би се остварио утисак о предности здравствене услуге које нуди 

установа у односу на конкуренцију. Наиме, свјесно се иде на високу цијену услуге, 

али се истовремено одобрава такав попуст са којим се ствара убедење о посебној 

цјеновној погодности. 

И трећи, врло значајан моменат у стратегији формирања промотивних цијена је 

,,психолошко дозирање цијена” здравствених услуга. Суштина овог концепта је да 

се повремено, уз здравствену услугу, нуди и слична, знатно скупља услуга, која ће 

својом перцепцијом утицати и на продају прве услуге која је понуђена 
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корисницима. Није риједак случај да се цијене формирају са мањим бројем цифара 

и са непарним бројевима. Добра је препорука и да се цијене никада не заокружују. 

Најпрактичнији је приступ да се цијене завршавају са бројем девет на последњој 

бројци (49, 59, 99. и си.). 

Узимајући у обзир горе наведено, вођење политике цијена представља сложену 

категорију у комплексу управљања финансијском политиком установе. У 

зависности од окружења, динамика промене цијена је узрочно-посљедична веза 

тих промјена, навише или на ниже. Наиме, што је већа конкуренција могућа је и 

већа динамика промјена цијена, и обмуто. Често се догађа да се стварају монополи 

који диктирају цијене. И ако се жели остварење тржишног дјеловања на сектору 

здравствених услуга, карактеристично у области испоруке лијекова и санитетског 

материјала, чија висина може битно угрозити пословање установе. 

Оно што је најважније за установу је да тачно дефинише циљеве и могуће методе 

које ће омогућити успјешну појаву на тржишту. Установљавање тражње за 

услугом је друга степеница у хијерархији дефлнисања стратегије циљева, а онда 

слиједи процјена трошкова, висина конкурентских цијена истих или сличних 

услуга, као и избор метода за формирање цијена, до њеног коначног износа. 

Процес доношења одлука о формирању цијена здравствених услуга: 

1. дефинисање циљева 

2. утврђјивање тражње 

3. калкулација (трошкови) 

4. истраживање и анализа конкуренције ( цијене и исте или сличне услуге ) 

5. Одређјивање стратегије и метода фомиирања цијена 

6. дефинисање коначне цене 

 

Утврдивање позиције установе, у односу на окружење је основни метод за 

доношење одлуке о изласку на тржиште. У успостављању тржишног амбијента у 

понуди здравствених услуга, установа мора водити рачуна о броју установа које 

су присутне на тржишту, евентуалну појаву нових, финансијску моћ корисника 

услуга, снагу снабјдевача потребним материјалом, као и ривалство међу 

постојећим установама. 

 

Дакле, ради се о сложеном процесу доношења одлука у стратегији формирања 

цијена са неизвјесностима које доноси тржишна конкуренција. Школовање 

менаџера за такве послове је доста сложен, али користан посао. 

 



Финансијски менаџмент у систему здавствене заштите 

 

Висока медицинска школа Приједор Страница 213 

 

7.5.7. Формирање  цијена здравствених услуга у приватном сектору 

 

У ранијем периоду приватно здравство није било институционално признато као 

што је то било са државним здравством. Једноставно, било је препуштено себи на 

доста неуређеном слободном тржишту здравственх услуга. Чак нија била 

формирана ни Приватна љекарска комора која би, као асоцијација, штитила 

интересе љекара у комуникацији са државом, односно штитила пацијенте у 

погледу пружања стручних и квалификованих љекарских интервенција. 

У таквим околностима било је врло тешко пратити збивања у тржишном 

окружењу, не само због појаве конкуренције, већ и због сталног мијењања 

законских прописа који нису дозвољавали развијање приватне љекарске праксе. 

Основни параметри који су утицали на одлуку пацијента за коришћење услуга у 

приватној љекарској пракси директно су утицали понуда и тражња за услугом, 

затим рејтинг љекара, а онда уређеност простора и постојање савремене опреме. 

Здравствено осигурање није се укључивало у партиципацију трошкова приватне 

здравствене установе, тако да су се услуге пацијентима искључиво 

надомјешћивале на терет пацијената. У тако диференцираним условима, 

најчешћи пацијенти у приватној лекарској пракси били су богати клијенти, који 

су себи могли да приуште плаћање здравствених услуга, користећи све предности 

изражене кроз фактор вријеме и чекање у дугим редовима у државном здравству. 

С друге, пак, стране, да би се избјегла нелојална конкуреницја и колико толико 

заштитили пацијенти, без обзира на богатство, евентуалним, формирањем 

Приватне љекарске коморе, и удруживањем приватних ординација, клиника и 

амбуланти, створиле би се могућности за обједињавањем интереса и 

дефинисањем минималних цијена љекарских услуга. Висина горње границе 

цијена није лимитирана, а директно зависи од тржишних околности. У структури 

тако формиране цијене већу улогу одиграли су услови и амбијент љекарске 

ординације, врста специјалности и степен стручне спреме љекара, као и опрема и 

углед љекара стечен на тржишту понуде здравствених услуга. Није риједак случај 

да у приватној љекарској пракси, на челу здравствених установа буду менаџери 

различите стручне провенијенције. Такав правац развоја менаџмента показао се 

као добар, јер су подијељене одговорности између љекара, лекара-специјалисте и 

менаџера, у коме су тачно дефинисани простори рада допринијели да се свако 

посвети својој струци и у њој напредује на задовољство и стручњака и установе 

којој припадају.  

У државној љекарској пракси до сада није забиљежен случај да друга струка, осим 

љекарске, буде менаџер установе. Приватна љекарска пракса, са својим 

искуством, може бити добар примјер интердисциплинарности у систему 
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руковођења здравственом установом. Исто тако, виталност приватне љекарске 

праксе омогућује стварање новог амбијента у односима према пацијенту. Наиме, 

ако пацијент плаћа љекарску интервенцију, онда је он и контролор пружене 

интервенције. На тај начин избјегнуће се појава у смислу - операција успјела, 

пацијент.... 

 

 

1. ФИНАНСИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ  

    ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

 

Здравствена заштита је скуп услуга и активности за унапређивање и очување здравља 

људи, спречавање обољења и повреда, рано откривање обољења, благовремено лијечење 

и рехабилитацију.       

Основни елементи система здравствене заштите:  

1. људски ресурси,  

2. организација и администрација,  

3. руковођење,  

4. финансирање 

5. обезбјеђивање здравствених услуга становништву 

Под системом финансирања здравствене заштите подразумијевамо скуп начела, 

механизама и метода, помоћу којих се одвија процес: 

1. прикупљања прихода,  

2. удруживања средстава,  

3. куповања услуга и  

4. пружања здравствене заштите.  

Нормативни оквир организације и финансирања здравственог система РС: 

1. Устав 

2. Европска конвенција о заштити људских права и основних слобода 

3. Европска социјална повеља 
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4. Закон о здравственом осигурању РС 

5. Законом о здравственој заштити  

Финансирање система здравственог осигурања Р С 

Здравствени систем Републике Српске финансира се из доприноса за проширено 

и обавезно здравствено осигурање, буџета, донација, из уступљеног дијела 

посебног пореза на промет алкохола и духана, других опојних и отровних 

материја, по конвенцијама, из регреса те из других извора, у складу са законом. 

 

У Републици Српској здравствено осигурање је централизовано на нивоу 

ентитета, а Фонд здравственог осигурања има 8 филијала. 

Чињеница да је у  Републици Српској здравствено осигурање централизовано 

обезбјеђује много бољи и уједначенији приступ здравственом осигурању, а тиме и 

здравственој заштити. Овим је и могућност дискриминације и различитог приступа 

осигураних лица ка здравственој заштити много лакша и уједначенија. 

Закон о здравственом осигурању РС-а прецизно наводи која су то лица која потпадају под 

категорију обвезника плаћања доприноса. и која лица потпадају под категорију обавезно 

осигураних лица. 

Права из здравственог осигурања обезбјеђују се и члановима породице 

осигураника, ако не остварују право да на здравствено осигурање буду 

пријављени по неком од основа прописаних Законом. 

Доприноси за здравствено осигурање у Републици Српској обрачунавају се на 

бруто плату  по стопи од 12,5% и уплаћују на јединствен рачун Фонда 

здравственог осигурања Републике Српске. 

Поред државног здравственог система, грађани Републике Српске и друга лица 

могу се осигурати код приватне агенције за здравствено осигурање, за права из 

здравственог осигурања и права која нису обухваћена обавезним и проширеним 

здравственим осигурањем. 

Накнада плате 

Када се ради о накнади плате у случају привремене неспособности за рад, коју 

утврђује овлаштени љекар појединац - до 30 дана, а преко 30 дана љекарска 

комисија, то право имају запослени у државним и приватним предузећима и 

установама, с тим да накнаду плате за првих 120 дана привремене неспособности 
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за рад обезбјеђује послодавац из својих средстава, а након тога, најдуже до 12 

мјесеци, накнаду нето плате обезбјеђује Фонд. 

Основ за обрачун накнаде плаће за вријеме привремене неспособности за рад је 

нето плаћа коју би радник остварио да је био на раду, с тим што не може бити 

већи од нето плаће која служи као основ за обрачун и уплату доприноса за 

здравствено осигурање. 

Накнада плате за вријеме привремене неспособности за рад одредује се најмање 

70% од основа за накнаду као што је већ наведено, с тим да не може бити већа од 

90% од плаће коју би осигураник остварио да је био на раду.  

Закон Републике Српске не предвиђа могућност накнаде плаће у износу 100% од 

основице од плаће коју би радник остварио да је био на раду. 

Партиципација у контексту финансирања здравственог осигурања 

Партиципација је лично учешце осигураних лица у трошковима здравствене 

заштите, ортопедских и других помагала и лијекова. 

Партиципација у РС је јединствена јер је ситем здравствене заштите централизов

ан. 

Партиципација за болничко лијечење у РС је јединствена (5,5 до 9 КМ зависно од 

одјела у болници) и плаћа се само на болницки дан лежања и не наплаћује се 

посебна партиципација за дијагностичке и друге услуге у току болничког 

лијечења. 

 

7.6.1. Организација система здравственог осигурања Републике Српске 

Министарство здравства РС-а је одговорно за сектор здравства у РС-у и има 

сљедеће функције: креирање пословне политике, развој стратегија, планирање 

мреже здравствених установа, санитарну инспекцију, здравствену инспекцију и 

координацију активности у здравству РС-а.  

Институт за заштиту здравља РС-а је одговоран за функције као што су 

истраживање и образовање у пољу јавног здравства, промоција здравља и 

праћење здравственог стања становништва. Институт за заштиту здравља РС-а 

такођер прикупља податке за 25 индикатора потребних за извјештавање WХО-у.  
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Фонд здравственог осигурања РС-а као своје главне функције има прикупљање 

доприноса за здравствено осигурање (међутим, ово се не односи на наплату 

доприноса) и уговарање здравствених услуга.  

Организациона структура се састоји од осам филијала и централног уреда у Бања 

Луци са четири одјела: економским, правним, медицинским и одјелом за 

информациону технологију 

Услуге здравствене заштите се пружају путем мреже здравствених установа која 

се састоји од 63 Дома здравља (ДЗ), (укључујући бање/топлице и центре за хитну 

помоћ), 16 здравствених установа секундарног нивоа (укључујући психијатријске 

болнице и центре за рехабилитацију) и 2 клиничка центра терцијарног нивоа.  

У сектору здравства је запослено укупно 11.211 људи од којих је 7.177 медицинско 

особље (1.783 љекара) и 4.034 немедицинско особље.  

Здравствена заштита грађана се проводи на начелима једнакости, доступности, 

свеобухватности, континуитета и координације. 

Доступност здравствене заштите се остварује обезбјеђивањем здравствене 

заштите грађанима, која је физички, географски и економски доступна. 

Нивои здравствене заштите 

Република Српска (РС), са приближно 1.4 милиона становника покрива скоро 49% 

укупне територије БиХ. Систем здравства у РС је централизиран, а здравствена 

заштита се обавља на примарном, секундарном и терцијарном нивоу. 

Примарни ниво здравствене заштите обезбјеђује се путем амбуланте породичне 

медицине, стоматолошке амбуланте, дома здравља, дома за здравствену његу и 

апотеке. 

Секундарни ниво здравствене заштите обезбјеђује специјализовану здравствену 

заштиту. Специјализована здравствена заштита обухвата сложене методе и 

поступке дијагностике, лијечења и рехабилитације. Секундарни ниво здравствене 

заштите се обезбјеђује путем специјалистичке амбуланте, специјалистичког 

центра, болнице и завода. Секундарни ниво здравствене заштите се организује 

тако да допуњује примарну здравствену заштиту и пружа јој организовану и 

континуирану помоћ и подршку. 

Терцијарни ниво здравствене заштите обезбјеђује високоспецијализовану 

здравствену заштиту, која се не обезбјеђује на нивоу секундарне здравствене 

заштите. Високоспецијализована здравствена заштита обухвата најсложеније 
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методе и поступке дијагностике, лијечења и рехабилитације. Терцијарни ниво 

здравствене заштите се обезбјеђује путем специјалистичке амбуланте, 

специјалистичког центра, болнице и завода.  

Јавно здравство је посебан облик заштите здравља становништва који 

подразумијева организовану и свеобухватну активност друштва ради очувања 

физичког и менталног здравља, односно очувања животне средине, као и 

сузбијања фактора ризика за настанак болести и повреда, која се остварује 

примјеном здравствених технологија и мјерама које су намијењене промоцији 

здравља, превенцији болести и побољшању квалитета живота. 

Јавно здравство обухвата научно поље превентивне медицинске науке, 

укључујући хигијену, епидемиологију, микробиологију, социјалну медицину, 

здравствену екологију, здравствену статистику, промоцију здравља и превенцију 

болести. 

 

7.6.2. Позитивни и негативни аспекти здравственог  

            осигурања Републике Српске 

Закон о здравстевеном осигурању Републике Српске је флексибилнији и 

приступачнији за незапослена лица. 

Сама чињеница регистрације лица као незапосленог, обезбјеђује незапосленом 

лицу статус здравствено осигуране особе, без постављања додатних услова и 

рокова за пријављивање незапослених лица 

У  Републици Српској здравствено су неосигурани радници којима није увезан 

радни стаж (радници на чекању) или радници у радном односу, којима 

послодавци не уплаћују доприносе за здравствено осигурање 

Здравствено су неосигурани и самозапослени радници у такозваној “сивој 

економији” који себи не уплаћују доприносе на добровољној бази. 

У оба ентитета припадници етничке групе Рома, уколико нису у радном односу 

они и њихова дјеца су здравствено неосигурани.  

У Републици Српској, Роми се могу здравствено осигурати када се пријаве као 

незапослени у заводу за запосљавање 

Закон о здравственом осигурању Републике Српске је у поређењу са законом 

Федерације, много јаснији и лакши за употребу и имплементацију. 
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Закључак 

У Републици Српској је присутан централизовани тип система здравственог 

осигурања, за разлику од Федерације БиХ, што је много боље рјешење, обзиром да 

је на тај начин једноставније регулисање овог питања, али, такође и на 

једноставнији начин се може избјећи било који вид дискриминације. 

Проблем: несигурани радници, тзв. “сива економија” 

Предност: грађани нису везани стриктним роковима као што је то у ФБиХ 

Дакле, иако је закон о здравственом осигурању Републике Српске много више 

прихватљив него  децентрализовани закон Федерације Босне и Херцеговине, исти 

је потребно дорадити и пронаћи начине за осигурање грађана који још нису 

осигурани. 
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ИСПИТНА ПИТАЊА  

1. КОЛОКВИЈУМ: 

 

1. Шта чини предмет изучавања финансијског менаџмента? 

2. Који су основни циљеви управљања финансијама привредног друштва? 

3. Које су најзначајније одлуке у финансијском управљању? 

4. У чему се огледа значај финансијске функције? 

5. Шта обухватају основни финансијски циљеви привредног друштва? 

6. Како се класификују основни финансијски циљеви привредног друштва? 

7. Шта чини два основна аспекта финансијске снаге привредног друштва? 

8. Шта обухвата финансијска снага привредног друштва са квалитативног 

аспекта? 

9. Како се дефинише финансијска политика привредног друштва? 

10. Који су циљеви и инструменти финансијске политике привредног 

друштва? 

11. Која су основна начела финансијске политике привредног друштва? 

12. Шта чини суштину правила финансирања – вертикалних и 

хоризонталних? 

13. Која су то вертикална правила финансирања? 

14. Која су то хоризонтална правила финансирања? 

15. Шта је суштина тзв. златног банкарског правила финансирања? 
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16. Шта је суштина тзв. златних билансних правила финансирања? 

17. Шта спада у тзв. остала правила финансирања? 

18. Шта је суштина правила финансирања 1:1? 

19. Шта је суштина правила финансирања 2:1? 

20. Шта је то финансијско планирање у привредном друштву и шта оно 

обухвата? 

21. Које су основне врсте финансијских планова? 

22. Шта је плански биланс успјеха и како се добија његова прва варијанта? 

23. Шта је плански биланс стања и како се добија његова прва варијанта? 

24. Зашто је потребно испитивање могућности остварења циљног добитка? 

25. Шта је план новчаних токова и у чему је његов значај? 

26. Које су основне методе за израду биланса новчаних токова? 

27. Како се најчешће дефинише финансијска анализа привредног друштва? 

28. Који су основни циљеви финансијске анализе? 

29. Које су основне врсте финансијске анализе? 

30. Шта чини формалне претпоставке финансијске анализе? 

31. Шта чини материјалне претпоставке финансијске анализе? 

32. Шта чини суштину рацио анализе и у чему је њен значај? 

33. Како се врши класификација основних финансијских показатеља? 

34. Који су основни показатељи (рациа) ликвидности? 
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35. Који су основни показатељи (рациа) активности? 

36. Који су основни показатељи (рациа) финансијске структуре? 

37. Који су основни показатељи (рациа) рентабилности? 

38. Који су основни показатељи (рациа) тржишне вриједности? 

39. У чему је значај анализе помоћу нето обртног фонда? 

40. У чему је значај цасх флоw анализе? 

 
2. КОЛОКВИЈУМ 

01. Шта изражава, у ужем смислу, бонитет привредног друштва/установе? 

02. Оцјена бонитета привредног друштва/установе не може се извршити без:   

03. Под којим условима је добар финансијски положај привредног друштва? 

04. Када ће привредно друштво/установа имати финансијску равнотежу? 

05. Како се називају трајни и дугорочни извори финансирања? 

06. Како се може утврдити дугорочна финансијска равнотежа привредног 

друштва? 

07. Чему је једнак нето сопствени капитал или нето вриједност? 

08. Када је привредно друштво/установа несолвентно? 

09. На којим показатељима је базирана анализа приносног положаја установе? 

10. Како се рачуна принос на капитал? 

11. Како се рачуна принос на активу? 

12. Шта обухвата анализа имовинског положаја привредног друштва/установе? 

13. Актива биланса стања је подијељена на два блока и називамо их: 

14. Обртна средства активе биланса стања могу се сврстати у четири групе. Које? 

15. Анализа обртне имовине обухвата анализу: 

15. Шта обухватају дугорочни финансијски пласмани? 

16. Како се обртна средства најчешће дефинишу? 
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17. На која три кључна фактора се заснива избор стратегије управљања 

готовином? 

18. Који показатељи се користе за  процијењивање обима залиха? 

19. За ефикаснију наплату новца од дужника финансијски менаџмент треба: 

20. Како обезбједити потребну висину сопственог капитала?  

21. До чега доводи конверзија дивиденде у обичне акције? 

22. Које предности имају акције у односу на обвезнице?    

23. Шта је каапитална добит код промета акција? 

24. Који су сновни елементи система здравствене заштите:  

25. Шта спада у Нормативни оквир организације и финансирања здравственог 

система РС? 
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