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НОВАЦ 
 

Историја нас учи да је новац од увек био у фокусу људске природе и да његов развој, 

модернизација и примена само потрђују свеукупно присуство у свим областима живота.Новац 

је посебна роба коју је развијање робне произвдње и размене потпуно одвојио од другог 

робног света да би играо улогу опште једнакости. На такав начин новац је заправо прометна 

вредност која је показатељ богатства друштвене заједнице, а усто служи и као средство за 

међусобно поређење свих производа људског рада. 

Новац је економско добро које служи у размени материјалних добара и услуга између 

учесника у прокоту робе. Настао је као реална потреба бољег фукционисања робне 

производње. У дугачком периоду свог историјског развоја новчану улогу су обављале 

различите врсте материјала, почевши од стоке, разних метала, па до данашњег папирног 

облика новца.  Развој новца је непосредан са развојем робне производње. Прво су се робе 

мењале једна за другу(класична трампа), потом се за једну врсту робе могло добити више 

ствари које укупно имају исту вредност и на крају се издвојила једна врста робе која је 

прихваћена у данашњем смислу размене робе за новац.  

Да ли се некад запитамо – шта је то што један обичан папир сам по себи безвредан чини 

битним и употребљивим средством размене, а неко друго парче папира исте величине нема 

никакву вредност.  С тим у вези веома често се стручњацима из области економије и финансија 

поставља питање: Шта је заправо новац? Постоје разне врсте одговора али има их толико да се 

ни један посебно не издваја да би био потпуно разумљив. 

Једноставно речено новац није ни мање ни више него оно што јесте – оно што се обично даје 

или прима приликом куповине робе или услуга 

 

НАСТАНАК НОВЦА 
 

Сам процес развитка многих облика размене робе предстваља процес настанка новца. 

Настанак новца је био објективно условљен потребама размене. Постојање вишка вредности 

стврорило је потребу за разменом робе, где се током времена поједино употребно добро 

издваја и само по себи намеће као средство размене.  Када се неби употребљавао новац 

размена материјалних добара, ма у ком времену развоја људског друштва била би готово 

немогућа изузев у времену натуралне привреде када је трампа осигуравала размену једне 

врсте робе за другу. 

 

Новчани облик размене јавља се у ситуацији када је робна производња довољно развијена, а 

друштвена подела ређе раширена. Бројне тешкоће у размени су довеле до открића новца 

чијом појавом се успевају превазићи.  Процес настанка новца био је изразито дуг економски 

процес. У почетном времену стока је била општеприхваћена као новац, била је лако 
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покретљива и олакшавала трговину. У неким земљама одређене врста метала попут бакра али 

и други елементи који природним карактеристикама могу бити корисни. Између осталог злато 

је било изузетно коришћено због својих приодних особина и у великој мери су га људи 

употребљавали за размену. Један од разлога велике вредности злата и високе цене је то што је 

до њега врло тешко доћи. Због тога се за мале колични злата може добити доста новца, других 

роба и производа 

С обзиром да вековни развитак  људског друштва, напредак, иновације и свекодневно 

корачање ка све модернијем добу условили су многе промене у финансијском друштву и 

свеобухватном погледу на ефикасно коришћењем новца. Са јачањем градске индустрије 

долази се до чињенице да класицна робна размена више  није одржива и да све више уступа 

место класичној купопродају за новац јер бројно становништво на тај начин много лакше 

послује.  

Неке људске финансијске потребе добиле су јавни значај(социјалне, здравствене, културне, 

уметничке, научне...) па је стога финансирање од стране државе постало неопходно и јавно 

тражено зарад остваривања свих тих ствари.  Све већа бројност људи и њихово свакодневно 

повећање условиле су људску потребу да владају тј. контролишу токове новца па је зато 

демократизација државног трошења и управљања финансијама постала нормална ствар. 

Некада је питање финансије било право владара, али кроз вековну борбу грађана долази да 

већег права обичног човека да зна шта се дешава са народним парама. Кроѕ овај вид развоја 

прошла је већина данашњих високо развијених демократских земаља јер новац као платежно 

средство од јавног значаја мора имати пут до сваког човека уз наравно све проблеме који се 

јављају у покушају да се контрола финансија што праведније спроведи ако је то у пракси 

уопште и могуће 

У данашњем времену великих промена како на глобалном тако и на нашем привредном и 

политичком нивоу много тога се мења и у области финансија. Како је стручност у том домену 

достизала све веће потребе рапидно расте интересовање за област финансијског менаџмента 

како би се са научне и практичне стране сицао бољу увид о значају управљања финансијама. 

Када је у питања вођење фирму у Србији, неспорна је чињеница да још увек у много чему 

заостајемо у односу на високе свестске компаније и њихове стандарде, што изискује 

константне промене и готово свакодневни рад на побољшању свих аспеката пословања. 

Због свега тога област финансијски менаџмент игра централну улогу у развоју предузећа и 

наметнуо се сам по себи као неизоставна појава при помагању у условима где влада изузетно 

велика конкуренција и велике турбулентна економска неизвесност. Сталне, свакодневне 

радикалне промене које ће се све брже дешавати морају бити на одговарајући начин праћене 

и усмераване. 

Успешност финансијског менаџмета зависи понајвише од квалитета личности финансијског 

менаџера чија способност ортанизације пословања фирме кроз бројне економске аспекте 

може бити изузетно видљива како у позитивном тако и у негативном смислу. 

Улагање новца у финансијски систем предузећа је битно како у оснивачкој фази тако и у даљем 

пословању и развоју. Што је предузеће финансијски стабилније то ће боље пословати у 
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будућности и лакше одолети евентуалној кризи која увек може да се догоди. Најбоље би било 

да је ток пословања увек праћен финансирањем одређених радњи јер би се тако могло лакше 

планирати. С обзиром на прилике у нашој земљи коју карактерише финансијска нестабилност и 

неразвијеност тржишта пуно пута се узимају кредити који неминовно воде до постојања 

великих камата што наравно знатно отежава развој самог предузећа. 

Све док прилив страних инвестиција не буде на већем нивоу, а то се може десити једино када 

се искорени корупција и тиме обезбедити сигурност за стране инвеститоре, наше фирме па 

тако и спортски клубови биће принуђени да се сналазе на разне начине не би ли своје 

запослене држали колико толико задовољне и имале жагнски речено мир у кући.  

Како време буде пролазило финансијски менаџмент, а и сама професија финансијског 

менаџера имаће централни значај за свако предузеће, а на ширем плану и за целу државу.  

У овој књизи покушаћемо да Вас упознамо са најбитнијем елементима финансијског 

менаџмента у циљу лакшег сналажења у данашњем пословном систему 

 

Лоша страна новца у спорту: 

• Никада, али никада неки играч не може да буде толико вредан ако је  милионски 

плаћен (сви су преплаћени) 

• Менаџери узимају играче као таоце и управљају њиховим каријерама 

• Појава кладионица донела је намештање утакмица 

 

• Управљање финансијама клубова често се врши из сумњивих извора  

• Поједини људи улазе са великим новцем у спорт, не због спорта већ искључиво због 

себе 

• Многи играчи се задовоље великим парама и немају више мотива  

 

Појам финансијског менаџмента 
 

• Финансијски менаџмент као научна дисциплина бави се теоријом управљања новчаних 

токова у спортском клубу 

• Финансијски менаџмент као функција предузећа(клуба) обухвата активности којe се 

односе на стицањe,финансирање и управљање имовином 

• Главни задатак финансијског менаџмента спортског клуба је обезбеђивање стабилних 

извора финансирања зарад дугорочних интереса 
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• Управљање финансијама врши се преко управљања новчаних токова предузећа 

• Финансијски менаџмент обухвата планирање,организацију,мотивацију, контролисање... 

• Он има посебно место у систему менаџмента, али његове грешке могу довести до 

многих негативних последица 

 

Предмет финансијског менаџмента 
 

• Предмет интересовања финансијског менаџмента били су проблеми финансирања и 

прибављања капитала 

• Модерно време је донело већи обрт новца у спорту и самим тим је већа одговорност 

менаџера у развоју клубова 

• Менаџерима је у интересу да клуб или спортиста који воде буде успешан јер самим тим 

и њима скаче цена, расту плате и стичу већи пословни углед 

 

Метод финансијског менаџмента 
 

• Финансијски менаџмент се користи научним методом који је заједнички свим 

економским наукама, али их прилагођава  циљу: новчаним токовима у предузећу 

 

Постоје четири опште методе: 

• АНАЛИЗА 

• СИНТЕЗА 

• ИНДУКЦИЈА 

• ДЕДУКЦИЈА 
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Финансијски систем спортског клуба 
 

• Спортско предузеће се може посматрати као одрећен финансијски систем. Финансијска 

средства су неопходна за његово оснивање,текуће пословање и развој 

• Када нема сталног развоја примат ће имати оштра конкуренција 

• Све пословне одлуке клуба имају финансијске последице 

• Ако се купи један скуп играч, тиме се краткорочно смањује новац али повећава 

имовина, са жељом да се кроз добре резултате тај новац поврати 

• Што је већа цена мања је потражња, али се добија на квалитету 

• На основу цена материјализују се финансијски односи који су до тада постојали у виду 

планова 

 

Финансијски циљеви предузећа 
 

Постоје ГЛАВНИ и СПОРЕДНИ циљеви 

• Приликом доношења финансијских одлука треба настојати да се: 

- Смањи вероватноћа доношења погрешних одлука 

- Смање трошкови за њихову реализцију 

- Смањи ризик код реализације одлука 

 

• Главни циљ је максимилизација профита. На то утичу три битна фатора 

- Одлука о улагању 

- Одлука о финансирању 

- Одлука о задржаном добитку 

 

Споредни циљеви: 

• Максимилизација нето добитка у дугом року 

• Јачање финансијске снаге 
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Супротност интереса и циљева у спортском клубу 
 

У сваком спортском колективу постоје заједнички али и супротни интереси. Интерес акционара 

је да увећају своју имовину, а интерес радника су боље плате и бољи услови рада. Држава 

такође путем контроле предузећа има интерес за веће порезе.  

 

• Често се дешава да одвојеност власништва и контроле доведе до сукоба на релацији 

власника и менаџера 

• За успешан и оптималан рад менаџера кључну улогу игра мотивација: висина зараде, 

могућност даљег напретка ... 

 

 

Управљање финансијским средствима предузећа 
 

Оно обухвата: 

a) Финансијску анализу и планирање 

b) Инвестирање 

c) финансирање 

 

 

 

Финансијска анализа и планирање је анализирање и планирање финансијских потенцијала 

предузећа 

• Инвестирање представља утврђивање потребног обрта средстава 

• Финансирање обухвата одређивање и коришћење наприхватљивије методе за 

финансирање планираних инвестиција 
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Управљање новцем спортског клуба 
 

• Сваки клуб има свој годишњи буџет и салдо готовине којима располаже. Финансијски 

менаџер мора у сваком тренутку имати увид у финансијско стање клуба. Новац може бити 

готовински и кроз вредност играча, покретне и непокретне имовине клуба... 

• Јако је битно имати план новчаних токова и знати у сваком тренутку где и у шта се паре 

улажу 

• Сваки клуб мора да има салдо готовине, односно онај салдо који минимизира укупне 

трошкове готовине. 

• Најчешће се користи финансијски метод који се заснива на информацијама текуће 

финансијске анализе и планирања 

 

Управљање залихама спортског клуба 
 

Залихе су једна од главних обртних средстава сваког клуба. У многим клубовима оне чине 

знатан део њихових укупних средстава, због чега су потребна велика улагања. 

• Оптималне залихе су просечне залихе одређеног материјала, производа или робе, који 

омогућују уредно снабдевање производње 

• Трошкови управљања залихама се деле на:  

-трошкове прибављања залиха 

-трошкове држања залиха 

-трошкове недостатка залиха 

 

Финансијско планирање 
 

• Оно представља облик исказивања разних врста планова везаних за финансије 

• Планирање финансијских средстава синтезује се у финансијском плану предузећа 

 

Годишњи финансијски план укључује новчано изражене: план продаје,план трошкова продаје, 

план производње, план трошкова производње,план набавке, план трошкова набавке... 
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План биланса успеха спортског клуба 
 

• Планирани биланс успеха је количински израз пословног планирања клуба 

• Планирани финансијски резултат представља разлику између планираних прихода и 

расхода за одређени период рада клуба 

 

 

Планирање новчаних токова у клубу 
 

Оно обухвата планирање прилива и одлива новца у клубу по ужим временским јединицама. 

Контрола новчаних токова игра клучну улогу. Планирање представља пажљив избор планског 

периода и реалистичност планирања 

 

Када су новчани токови стабилни клуб се може задовољити годишњим и полугодишњим 

оквирним планирањем. 

Сезонске варијације новчаних токова намећу потребу за месечним планирањем 

 

Појам финансијске анализе 
 

Финансијска анализа је средство контроле управљања финансијама клуба. Она је неопходан 

услов за сагледавање општег финансијског положаја клуба, с обзиром да се преко ње открива 

финансијска ситуација и зарађивачке способности 

 

Финансијска контрола  

• Она представља контролу правилности и законитости финансијског пословања 

• Циљ ове контроле је да се уклоне негативне стране у финансијском пословању 

• Спроводи се првенствено прегледом пословних књига и докумената 
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Ревизија 
 

Ревизија представља планирано и накнадно преиспитивање и оцењивање финансијског стања 

и целог пословања клуба у одређеном периоду. Ревизија се разликује од инспекцијске 

контроле тако што првенствено служи за унапређивање пословања, а не предузимање мера 

репресије за пропусте 

 

Појам и пореског система 
 

 

• Порески систем једне земље чини укупност свих облика пореза односно јавних 

прихода.  Јавни приходи служе за подмиривање трошкова који имају општи карактер 

 

Појам и циљеви пореске политике 
 

Макроекономску политику чине пореска и монетарно-кредитна политика. Пореска политика је 

значајна сфера дејства и компонента економске политике. Она обухвата деловање државних 

институција кроз узимање јавних прихода 

 

Порески обвезник 
 

• То је физичко или правно лице које је по закону обавезно да плати порез. У споредна 

пореска давања спадају новчане казне, камате за неплаћен порез, трошкови принудне 

наплате... 

 

Предмет опорезивања 
 

• Порески објекат, може се дефинисати као материјални основ за увођење пореза 

односно одраз економске снаге коју треба опорезовати. Такође представља предуслов за 

настанак пореске обавезе. Да би настала пореска обавеза потребно је да настане неки приход 

или да се стекне имовина 
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Финансијска пореска начела 
 

• Порези се схватају као инструменти за обезбеђивање потребних буџетских прихода, 

иако се користе за остваривање и других циљева 

• Порески систем треба да буде издашан, тј треба да осигура довољно средстава за 

подмирење јавних потреба 

• Принцип еластичности означава захтев да се порези што брже прилагођавају 

променама 

 

Економска пореска начела 
 

• Опорезивање изазива различите економске ефекте, умањује економску снагу 

обвезника, чиме мења начин његовог понашања у привредном животу. 

• Принцип ефикасности означава захтев да порези буду тако постављени да што мање 

утичу на економске одлуке привредних субјеката 

Принцип умерености пореског оптерећења захтева да се утврди апсолутни порески лимит 

.Принцип флексибилности  захтева да се порески приходи аутоматски усклађују са цикличним 

кретањима националног дохотка 

 

Принцип стабилности пореског система налаже да порески систем не треба често мењати тј без 

велике потребе не треба спроводити пореске реформе 

 

Социјално политичка пореска начела 
 

• При креирању пореске политике води се рачуна да порези буду правични, тј да 

опорезивање буде равномерно распоређено на све обвезнике 

• Принцип општости пореза значи да сва лица морају да учествују у његовом плаћању 

• Принцип равномерности је захтев да порески терет буде равномерно распоређен на 

људе према њиховој економској снази 
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Порез на добит предузећа 
 

Порезом на добит се опорезује коначни финансијски резултат, добит коју лице оствари. Добит 

је показатељ успешности пословања правних лица. Порески период за који се обрачунава 

добит је пословна година 

 

Порез на додату вредност ПДВ 
 

• То је савремени облик опорезивања потрошње 

• Овим порезом опорезује се само вредност додата од стране обвезника, а не целокупна 

вредност производа или услуга 

 

• Акцизе(трошарине) су специјални порези на потрошњу и сматрају се најстаријим 

обликом опорезивања потрошње. Њима се опорезује потрошња производа масовне 

потрошње( бензин, дуван, алкохолна пића, кафа... ) 

 

Порез на имовину 
 

• Овим порезом опорезује се имовина у њеном статичком виду 

-Право својине 

-Право становања 

-Право закупа 

-Право коришћења земљишта 

 

• Доприноси су важан финансијски инструмент којим се прикупљају средства за 

финансирање накнада за лица која су осигураници 

• У Србији се доприносима обезбеђују 

-Пензијско и инвалидско осигурање 

-Здравствено осигурање 

-Осигурање за случај незапослености 



 17 

 

Евазија пореза 
 

• Евазија пореза значи избегавање плаћања пореза 

• Она као феномен има разне последице како на фискалном тако и на социјално-

политичком плану 

• Битно је знати који су индивидуални разлози таквог понашања обвезника 

• Пореска утаја се по правилу среће код непосредних пореза, а кријумчарење код 

посредних пореза 

• Као основа избегавања плаћања пореза је тежња за личним богаћењем 

 

Појам финансијских тржишта 
 

• Финансијска тржишта представљају места на којима се тргује финансијама, на њима се 

срећу понуда и потражња 

• На њима преузећа долазе до средстава намењених за финансирање 

• Повезују се они који располажу вишком новца и они којима недостаје новац 

 

 

 

Eлементи финансијско-тржишног система су : 

- Финансијска штедња 

- Главни токови трансферисања финансијске штедње 

- Финансијски инструменти којима се врши трансферисање 

- Финансијске институције које учествују у трансферисању штедње 

- Сегменти финансијских тржишта на којима се остварује промет финансијских 

инструмената 

 



 18 

Карактеристике савремених финансијских тржишта 
 

• Њихово главно обележје је стално креирање нових финансијских инструмената и 

брисање граница између националних тржишта 

• Карактеришу их: континуираност, глобализација, финансијске иновације... 

            Стални развој комуникација ствара услове за континуирано функционисање               

финансијских тржишта, односно за непрекидност у њиховом раду    

 

Финансијска штедња 
 

Штедња представља део дохотка чије се потрошња одлаже за касније 

Штедња може бити из различитих мотива 

Материјални мотиви: богаћење,увећање имовине,сигурнија будућност... 

Нематеријални разлози: школовање, лечење, трговина... 

 

Економске јединице које имају остварену штедњу у облику новца могу се поделити у три 

сектора:  

• Становништво 

• Привредни субјекти 

• Државни сектор 

 

Финансијска актива 
 

То је сваки имовински облик који има вредност која се може размењивати 

Она обухвата велики број финансијских и новчаних интсрумената, а најважнији су: 

• Хартије од вредности 

• Жирантни новац 

• Девизна средства 

• Злато и племенити метали 
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Појам и врсте финансијских институција 
 

Финансијске институције обезбеђују извршавање функција финансијског тржишта. Они су 

основни учесници у трговини финансијским инструментима, непосредно учествују на тржишту 

или својом активношћу омогућавају нормалну трговину 

 

Централна банка 
 

• Она спада у ред најзначајнијих финансијских институција. Има посебан значај јер 

регулуше финансијско тржиште, одређује ниво новчане масе, штити остале учеснике на 

финансијском тржишту, емитује квалитетне хартије од вредности и врши операције на 

отвореном тржишту. Њу зову банка свих банака 

 

Банке 
• Банке су депозитне финансијске институције 

• Извори средстава у њима су разне врсте депозита 

• Банка је институција која прикупља слободна новчана средства, одобрава кредите и 

обезбеђује трансакциони новац 

 

 

Појам и врсте берзи 
 

• Берза се дефинише као организовани простор на коме се по строго утврђеним 

правилима тргује хартијама од вредности 

• Правила на берзи треба да обезбеде стандардизацију предмета 

• Полазећи од врсте берзанског материјала берзе се деле на  

- Робне и 

- финансијске 
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Берзанско пословање 
 

Под берзанским пословањем подразумева се 

-регистрација тржишног материјала 

-утврђивање цена тржишног материјала 

-трговина тржишним материјалом 

-извршавање обавеза учесника на берзи 

-јавно обављање података о пословању 

 

 

Берзански циклус 
 

Састоји се из три фазе 

• Прва фаза се одвија ван берзе и у њој се успоставња однос између инвеститора и члана 

берзе 

• У другој фази је реализација налога, врши се куповина или продаја и утврђује цена 

• У трећој фази врши се обрачун салдирање или плаћање извршене куповине или 

продаје 

 

 

Берзанске операције 
 

      Постоје различите операције 

- Једне утичу на формирање цена 

- Друге имају шпекулативни карактер 

- Треће представљају манипулације 

- Четврте доводе до берзанских криза 
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Берзански посредници 
 

Они су врло значајна група на финансијским тржиштима 

Они посредују између свих учесника на тржишту чиме доприносе лакшем одвијању 

финансијских токова 

Берзе прописују услове по којима  посредници могу бити чланови берзе 

 

Тржиште новца 
 

• То је део финансијских тржишта на коме се тргује новцем, златом и племенитим 

металима 

• Оно представља место сусретања понуде и потражње 

• Развој тржишта новца започео је појавом банака 

 

Девизно тржиште 
 

• То је специјализовани део финансијских тржишта на коме се купују и продају страна 

средства плаћања 

• Функционисање девизног тржишта доприноси међусобној повезаности националних 

финансијских тржишта 

• Основу постојања девизног тржишта представња међународни платни промет 

 

Појам финансирања предузеђа 
 

     Финасирање представља динамички процес који обухвата 

a) Прибављање новца 

b) Улагање новца 

c) Враћање новца 

d) Усклађивање извора финансирања са улагањима 
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Врсте финансирања предузећа 
 

а) Према року расположивости 

б) Према пореклу извора финансирања 

в) Према власништву извора финансирања 

 

а)  

• Краткорочно 

• Средњорочно  

• Дугорочно 

 

б)  

- Спољашње 

- Унутрашње 

в) 

- Сопствени 

- Туђи 

 

 

Начело сигурности финансирања 
 

• Оно захтева да се финансирају они пословни подухвати код којих ће се уложени новац 

сигурно вратити тј. они подухвати код којих је степен ризика најмањи 
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Начело ризика финансирања 
 

   У финансирању предузећа јављају се многи ризици, а најважнији су: 

- Ризик од негативног финансијског резултата 

- Ризик поверилаца да неће наплатити своја потраживања 

 

• Ризик од негативног резултата најчешће проузрокује пад производње и продаје. 

Предузеће које има мање сталне трошкове има и мањи ризик од губитака. Када су стални 

трошкови већи, већи је и ризик од остварења позитивног финансијаког резултата 

• Ризик поверилаца да неће наплатити своја потраживања најчешће настаје због 

презадужености. Зато повериоци радије финансирају предузеће где је сопствени капитал већи, 

јер он представља гаранцију да ће им потраживања бити плаћена 

 

Златно банкарско правило 
 

Према овом правилу банке треба да своје краткорочне депозите користе за краткорочне 

пласмане, а дугорочне депозите за дугорочне пласмане 

 

Банке се не придржавају увек овог правила, па често обављају тзв. Рочну трансформацију 

средстава тако да се део дугорочних депозита користи за краткорочне пласмене и обрнуто 

 

Финансирање најдугорочнијих улагања 

 

• Под најдугорочнијим улагањима сматрају се улагања у  

- Земљиште 

- Акције других предузећа 

- Сталну обртну имовину 

- Грађевинске објекте 

- Основно стадо 

- Покрића губитка 
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• Пожељно се да се најдугорочнија улагања финансирају из сопствених извора, пошто се 

ради о трајним изворима који се не враћају. 

 

Предузеће није увек у могућности да обезбеди довољно сопственог капитала, па је принуђено 

да узима туђ капитал 

 

Финансирање најкраткорочнијих улагања 
 

Правила захтевају да улагања у краткорочну имовину треба финасирати из краткорочних 

извора, пошто се она најбрже враћају и претварају у новац 

Краткорочна улагања у облику краткорочних хартија од вредности треба финансирати из 

краткорочних извора при чему треба настојати да остварени каматни принос буде већи од 

каматног трошка или бар њему једнак 

Сезонске залихе се могу финансирати из краткорочних, позајмљених извора(дугова), из 

обавеза према добављачима и сл. 

 

Временска вредност новца 
 

Она представља везу између неке новчане јединице у садашњости и те новчане јединице у 

будућности. Један динар у садашњости је увек вреднији од оног у будућности зато што може да 

се уложи и да се поврати већи износ од почетног улога. 

Да би новац донео зараду он се мора уложити. Ако се не уложи настаје трошак  који је једнак 

пропуштеном приносу који се могао остварити његовим улагањем. Овај трошак зове се 

опортунитетни трошак 

Тешкоће у вези са одређивањем временске вредности новца настају због тога што се улагања 

обављају раније, а финансијски учинци очекују касније у будућности 

 

Финансирање добровољачким кредитом 
 

Добровољачки кредит купац користи као краткорочни извор финансирања од периода 

настанка обавезе до дана коначног плаћања. Најчешћи период који добављач да купцу за 

плаћање је 10,15,30,60 или 90 дана. У том периоду купац користи средства добављача односно 
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користи обавезу према добављачу као краткорочни извор финансирања. Овај  кредит се још 

зове трговачки или комерцијални кредит 

Добровољачки кредит је врло раширен облик краткорочног финансирања, што је последица 

развијености купопродајних односа између купца и добављача 

Кредитне услове код овог кредита одређује добављач. Услови плаћања се разликују сходно 

томе о каквој врсти плаћања се ради. 

 

 

Финансирање емисијом комерцијалних записа 
 

Комерцијални запис је неосигурана хартија од вредности са роком доспећа од годину дана. 

Издавалац комерцијалног записа се обавезује да ће купцу платити износ уз одговарајућу 

камату на дан доспећа. Комерцијалне записе углавном емитују велика предузећа са добрим 

бонитетом ради прибављања краткорочних извора финансирања. Најчешће се продају преко 

посредника мада понекад и без 

Комерцијални записи најчешће се продају преко финансијских посредника који уз одређену 

провизију врше њихову продају разним инвеститорима 

У којој мери ће еминент успети да прода комерцијалне записе зависи од више фактора. Један 

од фактора је каматна стопа која носи комерцијални запис. Ова каматна стопа мора бити већа 

од каматне стопе на штедне улоге орочене на годину дана 

 

Финансирање сопственим меницама 
 

• Соло меница је хартија од вредности која представља писмену обавезу издаваоца 

менице да плати на одређен датум одређен износ новца 

- Платива по виђењу 

- Платива за одређени број дана 

- Платива на одређени дан 

 

Индосирање менице је радња примаоца менице којом њоме плаћа своју обавезу уколико 

његов поверилац прихвата измирење дуга преношењем меничног потраживања на њега 

Дисконтовање менице је радња примаоца менице којом он продаје меницу пре рока доспећа 

ради прибављања готовине и решавања проблема инсолвентности 
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Финансирање банкарским акцептним кредитом 
 

• Тај кредит се састоји на стављању потписа од банке као акцептанта на меници који на 

њу вуче одређено лице. У овом случају банка само изнајмљује свој потпис наплаћујући 

провизију. Банкарски акцепт је врста банкарске гаранције коју банка даје у облику менице 

 

Акцептирана меница може се продати истој или другој банци и тако добити есконтни кредит 

којим предузеће обезбеђује краткорочни извор финансирања 

 

Финансирање неосигураним банкарским кредитом 
 

Такве кредите предузећа користе за финансирање краткорочних потреба а посебно повећаних 

потраживања од купаца и залиха. Овде спадају 

- Кредитна линија 

- Револвинг кредит 

- Трансакциони кредит 

 

Кредитна линија је краткорочни кредит без покрића који се одобрава на основу кредитне 

способности и бонитета 

Револвинг кредит је обртни кредит чије је обнављање унапред договорено и постоји 

спремност да се кредит аутоматски пролонгира чим се искористи 

Трансакциони кредит се одобрава за одређену пословну намену односно трансакцију 

 

Појам краткорочног осигураног финансирања 
 

Оно представља вид финансирања код кога се од дужника тражи осигурање да ће кредит бити 

враћен у уговорном року. У случају да се кредит не врати поверилац има право да се намири из 

средстава која служе као осигурање. Овај облик се најчешће користи за финансирање 

краткорочних улагања. Пошто су ови кредити ризичнији него неосигурани, то су они од њих и 

скупљи 
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Кредит по текућем рачуну 
 

Овај кредит се је краткорочни кредит који банке одобравају својим коминтентима на њиховом 

текућем рачуну. Одобрава се до висине и рока који се утврђује уговором. Кредит се одобрава 

на текучем рачуну и не исплаћује се у готовом. Банка има увид у пословање предузећа и 

коришћење одобреног кредита 

 

При одобравању овог кредита банка и предузеће сачињавају уговор којим се предузеће 

обавезује да целокупно пословање обавља преко текућег рачуна код банке. Овај кредити 

омогућава кориснику еластичну и рационалну употребу кредита у складу са његовим 

потребама 

 

Трошкови краткорочног финансирања 
 

Трошкове краткорочног финансирања чини камата. Камата представља цену коштања кредита. 

Она за корисника кредита предтавља трошак а за кредитора приход. Каматне стопе су 

назначене на самој хартији од вредности 

При одређивању каматне стопе као полазиште служи основна каматна стопа. 

Основна каматна стопа је стабилна у одређеном временском периоду 

 

Финансирање средњорочним кредитима 
 

У средњнорочне кредите спадају : 

- Банкарски кредити 

- Револвинг кредити 

- Кредит на основу залагања опреме 

- Кредити осигуравајућух друштава 

- Средњорочни кредит произвођача опреме 
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Финансирање лизнигом 
 

Лизинг се заснива на томе да његов корисник одређену имовину узима у закуп и користи је у 

одређеном временском периоду и за то плаћа закупнину. После истека уговора закупљену 

имовину корисник може : 

- Купити по нижој цени од тржишне 

- Сачинити нови уговор са нижом закупнимом 

- Вратити закупнину закуподавцу 

 

Финансирање франшизингом 
 

У основи постоје две врсте франшизинг послова 

а) трговачки 

б) производни франшизинг 

Трговачки франшизинг подразумева промет робе преко малопродајне мреже трговаца на 

мало. Његови даваоци су велики произвођачи или предузећа која се баве трговином на 

велико, који уговором преносе на кориснике франшизинг право продаје производа 

 

Производни франшизинг поред продаје обухвата и право на производњу одређених 

производа. Његови корисници производа и продају производе даваоца франшизинга 

 

Финансирање емисијом редовних акција 
 

Редовне акције су писмене потврде о трајно уложеним средствима у основни капитал 

акционарског друштва. То су власничке хартије од вредности који представљају одговарајуће 

власнички удео у капиталу предузећа. На основу власништва акционари имају одређена права: 

- Право на управљање 

- Право на дивиденду 

- Право на део ликвидационе масе 
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Финансирање емисијом приоритетних акција 
 

Приоритетне(повлашћене) акције својим власницима дају повлашћени положај у односу на 

власнике редовних акција 

Оне могу бити кумулативне и партиципативне 

Кумулативне акције власницима обезбеђују право исплате заосталих дивиденди из будућег 

нето добитка у случају да предузеће у некој години не исплати дивиденде из неког разлога 

Партиципативне акције својим власницима дају право да поред фиксне наплате и део 

променљиве дивиденде. На овај начин њихови власници учествују у расподели преосталог 

нето добитка 

 

Трошкови финансирања емисијом акција 
 

Емисија акција доноси предузећу новчано примање, али има и одређене трошкове. То су 

трошкови елабората, штампања акција, прогнозе, пропаганде, провизије, посредника... 

Ово су почетни трошкови који умањују новчана примања од продаје редовних акција и то 

треба имати у виду 

Емисија обвезница ствара трошкове емисије који чине трошкови елабората, штампања, 

провизије посредника и сл. 

 

Трошкове капитала прикупљаног емисијом обвезница представља дисконтна стопа која 

изједначава суму садашњих вредности будућих фиксних периодичних каматних трошкова 

 

Откуп сопствених акција 
 

Акционарска друштва повремено откупљују своје акције. На овај начин акционари врше 

повраћај новца који су уложили у акционарско друштво. Нови власник је само А.Д.   Акције се 

чувају у његовом трезору, па се зато називају и трезорским акцијама 

 

Откуп сопствених акција најчешће доводи до повећања зараде предузећа по акцији и 

повећања тржишне вредности акције 
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Мотиви због којих предузеће откупљују своје акције су: 

- Смањење основног капитала предузећа 

- Стабилизације тржишне цене акција 

- Елиминисање вишка новца 

- Спречавање преузимања надзора над акционарским друштвом 

- Реструктурирања акционарских друштава 

 

Предности и недостаци финансирања емисијом обвезница 
 

Обвезнице се могу поделити на две групе 

- Једнократно исплативе 

- Вишекратно исплативе 

 

Једнократно исплативе(обвезнице без купона) обавезују еминента да врати позајмљени износ 

инвеститору на дан допећа. 

Вишекратне(обвезнице са купоном) обавезују еминента да периодично вишекратно исплаћује 

камата до дана доспећа, а номиналну вредност на дан доспећа 

 

Дугорочни кредити за финансирање улагања у основна и 
стална обртна средства 
 

Дугорочни кредити за основна средства одобравају се за финансирање 

- Изградње грађевинских објеката 

- Набавке машина,уређаја,алата 

- Монтажне опреме 

- Набавке приплодне стоке 

- Подизања садница 
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Циљ узимања ових кредита је: 

- Подизање нових производних и непроизводних капацитета 

- Проширење и реконструкција постојећих капацитета 

 

Политика дивиденди 
 

У зависности од циљева постоје: 

- Политика максималних дивиденди 

- Политика стабилних дивиденди 

- Политика стабилних и ванредних дивиденди 

 

• Политика максималних дивиденди има за циљ да осигура максималну добит по акцији 

• Политика стабилних дивиденди има за циљ да обезбеди исплату прихватљиве и 

стабилне дивиденде по акцији у дужем временском периоду 

• Политика стабилних и ванредних дивиденди осигурава стабилну и сигурну дивиденду у 

релативно малим износима по акцији 

 

Финансирање из задржаног добитка 
 

Задржани добитак(капиталне резерве) је део сопственог капитала предузећа. У интересу свог 

развоја предузећа не исплаћују целокупан нето добитак већ један део задржавају и користе га 

као дугорочни извор финансирања. Резерве побољшавају финансијски положај предузећа и 

стварају додатну сигурност 

Приликом финансирања краткорочних и дугорочних потреба из задржаног добитка треба 

водити политику која ћа максимално допринети квантитативном и квалитативном јачању 

финансијске снаге предузећа 

Политика задржаног добитка може бити: 

- Политика максимално задржаног добитка 

- Политика сталног односа задржаног добитка и дивиденди 
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Политика отворених резерви, расподела оствареног нето добитка у предузећу, повећава 

кумулирање дела нето добитка за резерве, а смањује се део нето добитка за дивиденду 

 

Финансирање из скривених резерви 
 

Скривене резерве имају предузећа која нису исказала у билансу део оствареног добитка. Ове 

резерве настају потцењивањем активе или прецењивањем пасиве. Када предузеће има веће 

скривене резерве, тада су мање потребе за краткорочним и дугорочним задуживањем 

 

Могло би се закључити да скривене резерве представљају скривено финансирање. Међутим 

биланс често истовремено садржи и скривене губитке. Разлика између скривених резерви и 

скривеног губитка је скривено финансирање 

 

Утицај амортизације на финансије предузећа  
 

Амортизација представља специфичан трошак и сразмерна је поступном трошењу дугорочне 

имовине. Вредност основних средстава се постепено преноси на нове производе, те 

амортизација треба да одреди реално трошење тих средстава 

 

У дужем временском периоду предузеће мења величину привредних капацитета, повећава 

вредност основних средстава, због чега амортизација постаје променљив трошак 

Трошак амортизације и финансијски резултат налазе се у међусобној зависности. Што је већа 

амортизација мањи је финансијски трошак и обрнуто 

 

Позитивна финансијска неравнотежа 
 

Код позитивне билансне неравнотеже дугорочно везана имовина мања је од дугорочних 

извора, а краткорочно везана имовина већа је од краткорочних извора 

Ова неравнотежа пожељна је са аспекта 

- Солвентности 

- Рентабилности 

- Новчаних токова 
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Код ове неравнотеже један део краткорочно везане имовине финансира се из дугорочних 

извора па пошто се тај део трансформише у новац у року до једне године, ствара се новчана 

резерва која предузећу побољшава солвентност 

 

Позитиван финансијски резултат 
 

За обезбеђивање сталне солвентности предузећа поред равнотежe потребан је и позитиван 

финансијски резултат. Финансијски учинци краткорочних и дугорочних улагања утичу на 

величину прихода и расхода. Разлика између прихода и расхода представља финансијски 

резултат који може бити позитиван или негативан 

 

Предузеће треба да тежи стварању већих прихода од расхода односно остварењу позитивног 

финансијског резултата. Већи позитиван финански резултат омогућује веће задржавање 

добитка у предузећу чиме се повећава основни капитал 

 

Позитиван новчани ток 
 

Мора се посветити посебна пажња новчаним примањима и новчаним издацима. Треба 

обезбедити већа примања него давања односно стварању позитивног новчаног тока. 

Позитиван новчани ток је значајан са више аспеката 

Са аспекта солвентности је значајан тако што предузеће остварује већа новчана примања него 

давања, а тај вишак новца даје сигурност у одржавању сталне солвентности 

Са аспекта рентабилности овакав новчани ток је позитиван зато што вишак новчаних средстава 

до његове употребе може уложити у краткорочне хартије од вредности и тиме повећати 

приходе 

 

Мере за повећање новчаних примања 

- У производњи : убрзање процеса производње, повећање обима производње, промена 

производног програма 

- Продаја робе чије је плаћање безбедно, осигурањем наплате потраживања 

 

• Повећање краткорочних извора финансирања може се извршити краткорочним 

позајмницама на тржишту новца. За ову сврху најчешће се користе банкарски кредити 
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Повећање дугорочних извора финансирања може се остварити преко: 

- Средњорочних и дугорочних кредита 

- Задржаног добитка 

- Новчаних резерви 

 

Смањење новчаних издатака 
 

Мере за смањење новчаних издатака могу се предузимати ради :                       

1.Смањења краткорочних улагања  

2.Смањења дугорочних улагања 

3.Смањења новчаних издатака из финансијског резултата 

 

1. Смањење краткорочних улагања може се односити на материјалну имовину и улагања 

у краткорочну финансијску имовину 

2. Смањење дугорочних улагања може се остварити кроз улагања у дугорочну 

материјалну имовину и дугорочну финансијску имовину 

3. Смањење новчаних издатака из финансијског резултата може се остварити кроз исплату 

дивиденди и плаћање пореза 

 

Критеријум за избор политике солвентности 
 

Постоји више мера које утичу на солвенстност 

- Могућност реализације 

- Ризик реализације 

- Време реализације 

- Финансијски учинак 

- Очување независности и контроле над предузећем 

 



 35 

ИНСОЛВЕНТНОСТ  
 

Инсолвентност предузећа је неспособност плаћања. Предузеће је инсолвентно када не може 

расположивим новцем да измири у року доспеле обевезе. Основни узрок инсолвентности 

предузећа је динамичка неуравнотеженост 

 

Финансијска неравнотежа у билансу успеха 
 

Разлика између прихода и расхода представља финансијски резултат предузећа. Финансијска 

неравнотежа прихода и расхода може довести до инсолвентности предузећа. То може бити 

последица : 

- Негативног финансијског резултата 

- Неутралног финансијског резултата 

- Позитивног финансијског резултата 

 

Финансијска неравнотежа новчаних токова 
Наплата прихода и исплата расхода производи новчане токове. Наплата прихода повећава 

новчана примања, а она се остварују од продаје акција, узимања кредита... Исплата расхода 

производи новчана давања. Примања и давања имају супротан смер кретања. Због динамичке 

неусклађености није могуће да се расположивим новцем подмире све обавезе 

 

Расподела финансијског резултата 
 

Ова расподела утиче на солвентност предузећа. Остварени нето добитак распоређује се за 

исплату дивиденди и за задржани добитак(резерве). Задржаним добитком задржава се новац 

у предузећу док се исплатом дивиденди одлива 

 

Спољни узроци инсолвентности 
 

- Монетарна политика централне банке 

- Кредитна политика пословних банака 
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- Платни промет 

- Примарна и секундарна расподела новца 

- Државни буџет 

- Активност државних органа 

- Инфлација ... 

 

Монетарна политика централне банке 
 

Централна банка врши усклађивање количине новца са потребама привредних субјеката. Од 

количине новца зависи привредна стабилност, привредни раст, девизни курс... Новчана маса 

не може проузроковати инсолвентност ако њен раст одговара расту бруто друштвеног 

производа 

 

Кредитна политика пословних банака 
 

Пословне банке имају задатак да мобилишу слободна новчана средства својих коминтената и 

да га пласирају оним субјектима којима новац недостаје. Поред тога врши се и међубанкарско 

кредититање тако да банке које имају вишак новца дају кредите банкама које имају мањак 

новца 

 

Платни промет 
 

Брзина преноса новца од дужника до повериоца зависи од платног промета. На солвентност 

позитивно утиче бржи новчани прилив, али ако је проток успорен то ће негативно утицати јер 

ће депозити предузећа бити мањи, па самим тим и могућности плаћања 

 

Примарна и секундарна расподела новца 
 

Примарна расподела новца обавља се на тржишту посредством продајних и набавних цена 

Секундарна расподела новца спроводи се посредством фискалне политике. Она се обавља 

између предузећа, државе и локалне самоуправе преко плаћања јавних прихода 
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Државни буџет и други буџети 
 

Из државног буџета финансирају се јавни расходи. Буџет се пуни из јавних прихода(порези, 

таксе, царине..) који плаћају правна и физичка лица. Буџетским средствима држава финансира 

обавезе према корисницима у области одбране, безбедности, школства, здравства, науке... 

Нередовно и касно исплаћивање може довести до инсолвентности предузећа. Због тешке 

економске ситуације у нашој земљи то се често дешава 

 

Активност државних органа 
 

Скоро свако чињење односно нечињење државе у области привреде има карактер регулисања 

односа између привредних субјеката. Изостанак усвајања и реализације одређених закона 

уредби или одлука утиче на привредне субјекте 

 

Инфлација 
 

Инфлацију карактерише пад куповне моћи новчане јединице и општи пораст цена роба и 

услуга. У инфлацији брже расту набавне цене од продајних због чега предузеће може да 

оствари губитак и да постане исолвентно 

 

Финансијско извештавање 
 

На крају сваке пословне године предузећа после свих пословних промена закључују пословне 

књиге, утврђују коначно стање и пишу финансијски извештај 

Финансијски извештају пружају  информације о финансијском положају, успешности и 

променама у предузећу 

Финансијски извештаји морају обезбедити информације о следећим аспектима резултата 

- Средства 

- Обавезе 

- Капитал 

- Приходи и расходи 

- Готовински токови 
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Биланс стања 
 

То је финансијски извештај о стању имовине, капитала и обавеза на дан састављања обавеза. 

Другим речима, биланс стања је приказ стања средстава и њихових извора на одређени дан, 

изражен у новцу 

 

Биланс успеха 
 

Он представља преглед расхода, прихода и финансијског резултата предузећа за одређени 

период. Најважнији биланс успеха је онај који се односи на одређену пословну годину. Овај 

биланс саставља се на основу књиговодствених података евидентираних на рачунима прихода 

и расхода. Подаци из биланса успеха служе за оцену  успешности пословања предузећа 

 

Извештај о новчаним токовима 
 

Токови новчаних средстава означавају приливе и одливе новчаних средстава из текуђег 

пословања. Анализом новчаних токова омогућава се анализа појединих компоненти прилива и 

одлива средстава и њихово кретање у односу на трансформацију појединих облика средстава 

 

Извештај о променама на капиталу 
 

Такав извештај намењен је пре свега власницима капитала. У њему се приказују промене у 

појединим облицима капитала које су настале у периоду између два биланса стања. Облици 

капитала на којима се исказују настале промене су: 

Основни капитал 

Откупљене сопствене акције 

Остали капитал 

Неуплаћени уписани капитал 

Емисиона премија 

Резерве из области 

Ревалоризационе резерве 

Добит 

Губитак 
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Анализа биланса предузећа 
 

Анализа биланса или финансијска анализа је детаљно рашчлањивање стања и успеха и 

срачуната је на испитивање финансијског положаја предузећа. Предмет анализе су средства, 

извори средстава и пословни резултат. Анализа биланса се може посматрати у ужем и ширем 

смислу 

 

Послове финансијске анализе обавља аналитичка служба предузећа 

 

- Прикупља неопходне податке о пословању предузећа 

- Систематизује прикупљене податке за потребе анализе предузећа 

- Израђује показатеље пословања предузећа и извлачу глобалне оцене 

- Презентује аналитичке показатеље органима руковођења 

 

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 
 

• ЦЕО ЖИВОТ ЧОВЕК СЕ СУОЧАВА СА РАЗНИМ ОБЛИЦИМА РИЗИКА 

(ЗДРАВСТВЕНИ,ПОСЛОВНИ,СОЦИЈАЛНИ...) 

• ЗБОГ СВИХ ТИХ РИЗИКА НЕ ПОСТОЈИ ЊЕГОВА ОПШТА ДЕФИНИЦИЈА 

• ПОЈАМ РИЗИКА СЕ НАЈЧЕШЋЕ ОПИСУЈЕ КАО НЕИЗВЕСНОСТ ИСХОДА ДОГАЂАЈА, 

ОДНОСНО МОГУЋНОСТ НЕЖЕЉЕНОГ ИСХОДА  

• РИЗИК  СЕ ИЗЈЕДНАЧАВА СА СТАЊЕМ У КОЈЕМ МОЖЕ ДА НАСТУПИ ШТЕТНИ ДОГАЂАЈ, 

ГУБИТАК, НЕОЧЕКИВАНИ ТРОШАК 

• РИЗИК И НЕИЗВЕСНОСТ СУ ОДВОЈЕНИ ПОЈМОВИ, КОД НЕИЗВЕСНОСТИ СТАЊЕ У 

БУДУЋНОСТИ ОДРЕЂУЈУ  ПОЗНАТИ ЧИНИОЦИ 

• РИЗИК СЕ ВЕЗУЈЕ ЗА НЕКУ ИЗВЕСНОСТ, ВЕРОВАТНОЋУ НАСТУПАЊА ЛОШЕГ ИСХОДА 

• ЉУДСКО ПОНАШАЊЕ КАДА СЕ УКЉУЧУЈУ РИЗИК И НЕИЗВЕСНОСТ РАЗЛИКУЈУ СЕ ОД 

ЧОВЕКА ДО ЧОВЕКА 

• СКЛОНОСТ РИЗИКУ ЈЕ ПОВЕЗАНА СА ПРОЦЕНОМ МОГУЋИХ ИСХОДА ПРИЛИКОМ 

ДОНОШЕЊА ОДЛУКА 

• ОБИЧНИ ЉУДИ, ПОТРОШАЧИ, ИЗБЕГАВАЈУ РИЗИКЕ  
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• ПОСЛОДАВЦИ ВОЛЕ ДА РИЗИКУЈУ ЈЕР У СЛУЧАЈУ ЛОШЕГ ИСХОДА ОТПУШТАЊЕМ 

РАДНИКА ШТИТЕ СВОЈЕ ПОЗИЦИЈЕ 

• МЕНАЏЕРИ ГРАДЕ ИМИЏ КРОЗ УСПЕШНОСТ ФИРМЕ ПА СТОГА НАСТОЈЕ ДА СМАЊЕ 

РИЗИКЕ 

• ОД ЦИЉЕВА ПРЕДУЗЕЋА ЗАВИСИ НАЧИН НА КОЈИ ЋЕМО СЕ ИЗБОРИТИ СА РИЗИЦИМА  

• ПРОЦЕС ТРАНЗИЦИЈЕ У СРБИЈИ ДОНЕО ЈЕ НЕИЗВЕСНОСТ У СВАКОМ ДАНУ ЖИВОТА 

• ЗБОГ ТОГА У ТАКВОМ ВРЕМЕНУ УСПЕВАЈУ ЉУДИ КОЈИ СЕ НЕ БОЈЕ РИЗИКА, КОЈИ “ИМАЈУ 

ПЕТЉУ” 

• РЕАЛНО ГЛЕДАНО ТАКВИХ ЉУДИ ЈЕ МАЛО И ВЕЋИНА ИГРА ЗИХЕРАШКИ  

 

КОЈЕ СУ ВРСТЕ РИЗИКА 
 

• УКОЛИКО ЈЕ РИЗИК НЕСТАЛНОСТ ИЛИ НЕСТАБИЛНОСТ ПРИНОСА КОЈЕ ДОВОДЕ ДО 

ГУБИТАКА, МОЖЕ СЕ РЕЋИ ДА ВЕЋА НЕСТАЛНОСТ ПРАВИ ВЕЋИ РИЗИК 

• ВИСИНА ТАКВЕ НЕСТАБИЛНОСТ ЗАВИСИ ОД БРОЈНИХ ФАКТОРА РИЗИКА 

• ФАКТОРИ РИЗИКА СЕ МОГУ ПОДЕЛИТИ У НЕКОЛИКО КАТЕГОРИЈА  

• ТРЖИШНИ РИЗИК 

• КРЕДИТИНИ РИЗИК 

• РИЗИК ЛИКВИДНОСТИ 

• ОПЕРАТИВНИ РИЗИК 

• ПРАВНО РЕГУЛАТИВНИ РИЗИК 

• ПОСЛОВНИ РИЗИК 

• СТРАТЕГИЈСКИ РИЗИК 

• РИЗИК РЕПУТАЦИЈЕ 

 

ТРЖИШНИ РИЗИК СЕ ОДНОСИ НА РИЗИК ПРОМЕНА ЦЕНА КОЈИ ДОВОДИ ДО СМАЊЕЊА 

ВРЕДНОСТИ ПОЈЕНИНЕ ИМОВИНЕ 

ПРОМЕНА ЦЕНЕ УВЕК АЛИ УВЕК ДОНОСИ РИЗИК И ГОТОВО ГА ЈЕ НЕМОГУЋЕ ИЗБЕЋИ  

КРЕДИТНИ РИЗИК ЈЕ РИЗИК ПРОМЕНЕ КРЕДИТНЕ СПОСОБНОСТИ КЛИЈЕНАТА, А ТО МОЖЕ 

УТИЦАТИ НА ПРОМЕНУ ВРЕДНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ИЛИ БАНКЕ 
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ВИСИНА ГУБИТКА КОЈИ ИЗАЗИВА КРЕДИТНИ РИЗИК ОДРЕЂУЈЕ СЕ НА ОСНОВУ ВРЕДНОСТИ 

НЕПОКРИВЕНЕ ИМОВИНА  

РИЗИК ЛИКВИДНОСТИ ЈЕ ЗАПРАВО РИЗИК ЛИКВИДНОСТИ ПЛАЋАЊА И РИЗИК ЛИКВИДНОСТИ 

ИМОВИНА 

РИЗИК ЛИКВИДНОСТ ПЛАЋАЊА ОДНОСИ СЕ НА ПОГОРШАЊЕ СПОСОБНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА  ДА 

УРЕДНО ИСПЛАЋУЈЕ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ ПОСЛОВАЊА 

РИЗИК ЛИКВИДНОСТИ ИМОВИНЕ ЈЕ КАДА ПРЕДУЗЕЋЕ НЕ МОЖЕ У ЦЕЛОСТИ ДА НАПЛАТИ СВОЈА 

ПОТРАЖИВАЊА  

ОПЕРАТИВНИ РИЗИК ЈЕ РИЗИК МОГУЋНОСТИ НАСТАНКА НЕГАТИВНИХ ЕФЕКАТА НА 

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ УСЛЕД ПРОПУСТА У РАДУ ЗАПОСЛЕНИХ 

РАЗЛОЗИ МОГУ БИТИ И НЕОДГОВАРАЈУЋА УНУТРАШЊА ПРОЦЕДУРА, НЕАДЕКВАТНО 

УПРАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИМ И ДРУГИМ СРЕДСТВИМА У БАНЦИ  

ПРАВНО-РЕГУЛАТИВНИ РИЗИК ЈЕ НАЗИВ ЗА РИЗИК ОКО НЕПОШТОВАЊА ЗАКОНСКИХ НОРМИ 

КЛАСИЧАН ПРИМЕР ЈЕ СКЛАПАЊЕ НЕЗАКОНИТИХ ПОСЛОВНИХ УГОВОРА ЗА РИЗИЧНЕ И 

ПРОФИТАБИЛНЕ ПОСЛОВЕ 

ВРЛО ЧЕСТ СЛУЧАЈ СУ ФОРСИРАНЕ СУДСКЕ ПАРНИЦЕ СА ЦИЉЕМ НЕИЗВРШЕЊА ПОРЕСКЕ 

ОБАВЕЗЕ  

ПОСЛОВНИ РИЗИК ЈЕ САВЛАДАВАЊЕ ТИПИЧНИХ ПРЕПРЕКА У БИЗНИСУ, КАО ШТО ЈЕ 

НЕИЗВЕСНОСТ ТРЖИШНЕ ТРАЖЊЕ, ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА, РАЗНИХ ВРСТЕ 

ТРОШКОВА И СЛ.  

СТРАТЕГИЈСКИ РИЗИК  СЕ ОДНОСИ НА РИЗИК ОД ПРЕДУЗИМАЊА КРУПНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ГДЕ 

ИМАМО ВЕЛИКУ НЕИЗВЕСНОСТ ДА ЛИ ЋЕМО УСПЕТИ 

НЕУСПЕШНО УЛАГАЊЕ ДОВЕЋЕ ДО ВЕЛИКИХ ГУБИТАКА ЧИМЕ СЕ РУШИ УГЛЕД И ТРЖИШНА 

ПОЗИЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА  

РИЗИК УГЛЕДА  ЈЕ НАСТАО НАКОН МНОГИХ НЕУСПЕШНИХ МАХИНАЦИЈА И ПРЕВАРА УСПЕШНИХ 

КОМПАНИЈА 

ЗБОГ СВЕГА МНОГЕ КОМПАНИЈЕ СУ ИЗЛОЖЕНЕ РАСТУЋЕМ ПРИТИСКУ  ПОСЛЕДЊИХ ГОДИНА 

ШТО ЈЕ ВЕЋИ НОВАЦ У ПИТАЊУ ВЕЋИ ЈЕ РИЗИК ОД ПОДМАТЕЊА АФЕРА И КОМПРОМИТАЦИЈЕ  
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MEРЕЊЕ РИЗИКА 
 

• У ПРАКСИ ПОСТОЈЕ БРОЈНИ ПРИМЕРИ КОЈИ МОГУ ДИРЕКТНО ДА УКЉУЧЕ РИЗИК У 

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА 

• НАЈЧЕШЋИ СЛУЧАЈ ЈЕ САГЛЕДАВАЊЕ МОГУЋИХ ПОСЛЕДИЦА У СЛУЧАЈУ НЕУСПЕХА КАКО 

БИСМО БИЛИ УНАПРЕД СПРЕМНИ КОЛИКО МОЖЕМО ДА ИЗГУБИМО 

 

РИЗИК У СПОРТСКОМ ПОСЛОВАЊУ 
 

• КУПОВИНА НЕПОЗНАТОГ , НЕПРОВЕРЕНОГ ИГРАЧА КОЈИ НЕ КОШТА МАЛО 

• УЛАГАЊЕ У КЛУБОВЕ СА НЕИВЕСНОМ БУДУЋНОШЋУ 

• ВЕЛИКИ БУЏЕТ САМ ПО СЕБИ ТРАЖИ ВЕЛИКЕ РЕЗУЛТАТЕ ЈЕР АКО ИХ НЕ ОСТВАРИМО 

ГУБЕ СЕ ОГРОМНЕ ПАРЕ  

• ОРГАНИЗАЦИЈА НАЈВЕЋИХ СПОРТСКИХ ДОГАЂАЈА ЗАХТЕВА ВЕЛИКА УЛАГАЊА ДРЖАВЕ 

• ОПАСНОСТ ПОСТОЈИ АКО НЕ БУДЕ ДОВОЉНА ПОСЕТА 

• ДОБАР МАРКЕТИНГ СМАЊУЈЕ МОГУЋНОСТ ОД НЕУСПЕХА У ОРГАНИЗАЦИЈИ 

• ПОЈАВА КЛАДИОНИЦА ДОВЕЛА ЈЕ ДО РИЗИКА КАДА ОБИЧНИ ЉУДИ УЛАЖУ НОВАЦ ЈЕР 

ПОСТОЈИ ВЕЛИКА ШАНСА ДА ИЗГУБЕ 

• ОДЛАЗАК ИГРАЧА ПРАВО У ВЕЛИКЕ ЕВРОПСКЕ КЛУБОВЕ МОЖЕ ПРЕДСТАВЉАТИ 

ОПАСНОСТ – АКО НЕМАЈУ МИНУТАЖУ, КАРИЈЕРА ИДЕ ДОЛЕ  

 

ПОЛИТИЧКИ РИЗИЦИ 
 

• СТРАНИ ИНВЕСТИТОРИ ЈОШ УВЕК НЕ УЛАЖУ ОНОЛИКО КОЛИКО БИ МОГЛИ У НАШУ 

ЗЕМЉУ 

• ПРОЦЕНАТ УСПЕШНИХ КОМПАНИЈА У СРБИЈИ ЈЕ ЈОШ УВЕК НА МИНИМАЛНОМ НИВОУ 

• СРБИЈА НИЈЕ СТАБИЛНО ФИНАНСИЈСКО ТРЖИШТЕ, ВЕЛИКА СТОПА КОРУПЦИЈЕ ЈЕ 

ГЛАВНА ПРЕПРЕКА СТАБИЛНОСТИ НАШЕ ЕКОНОМИЈЕ 

• СТРАНАЦ НЕЋЕ ДА УЛАЖЕ ПАРЕ У НЕУРЕЂЕН СИСТЕМ, У ПОДРУЧЈЕ ГДЕ ЈОШ УВЕК НЕ 

ВАЖЕ СВИ ПОТРЕБНИ ЗАКОНИ И ГДЕ ПОСТОЈИ РИЗИК ДА МУ СЕ У ТАКВОМ ХАОСУ УЛАГАЊЕ НЕ 

ИСПЛАТИ  
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УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА ЗЕМЉЕ 
 

• РИЗИЦИ ЗЕМЉЕ СУ НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ КОЈУ МОГУ ДА УТИЧУ НА РЕЗУЛТАТ И КАПИТАЛ 

БАНКЕ, КАДА БАНКА НИЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА НАПЛАТИ ПОТРАЖИВАЊА ЛИЦА ИЗ ОДРЕЂЕНЕ 

ЗЕМЉЕ ИЗ РАЗЛОГА ПОЛИТИЧКЕ,ЕКОНОМСКЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПРИРОДЕ  

 

РИЗИЦИ УЛАГАЊА 
 

• РИЗИЦИ УЛАГАЊА БАНКЕ ОБУХВАТАЈУ РИЗИКЕ ЊЕНИХ УЛАГАЊА У ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА 

• УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА УЛАГАЊА ВРШИ СЕ ОДРЕЂЕНИМ ОГРАНИЧЕЊИМА КОЈА СУ 

ПРОПИСАНА СХОДНО ВАЖЕЋЕМ ЗАКОНУ У ТОМ ТРЕНУТКУ . 


