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ПРВИ МОДУЛ  

ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ 

 

1. ПОЈАМ ПОСЛОВНИХ ФИНАНСИЈА 

 

Наука је врло рано почела да проучава новац и проблеме новчаних токова и новчаних 

односа. Наука која прва посвећује велику пажњу новцу је Политичка економија, из које 

се 1830. године издваја, односно осамостаљује нова научна дисциплина, економска 

наука - Финансије. 

Финансије се не могу поистоветити са новцем, то је шири појам, и може се рећи да се 

баве свим проблемима везаним за новац. Дефинишемо финансије као новчану 

страну економских тoкова друштвене репродукције. Финансијама се означава и 

новчана страна сваког посла, односно прибављање, употреба и враћање новчаних 

средстава потребних за пословање. 

Наука о финансијама обухвата следећа дисциплине: 

o Монетарне финансије, 

o Јавне финансије и фискална политика, 

o Међународне финансије, 

o Осигурање, 

o Банкарство и  

o Пословне финансије. 

Пословне финансије су микро дисциплина, јер се баве новчаним токовима и новчаним 

односима на нивоу предузећа.  

Финансијски односи се свакодневно успостављају змеђу различитих привредних и 

непривредних субјеката. Основ за настанак финансијских односа су: купопродаја робе, 
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позајмљивање средстава – узимање кредита, улагање – инвестирање, плаћање пореза и 

доприноса… 

Разликују се интерни финансијски односи који настају унутар самог предузећа, и 

екстерни финансијски односи који настају између предузећа и окружења: државе, 

банака, осигуравајућих кућа, осталих предузећа и институција (берзе, централна банка). 

У центру финансијских активности је новац, јер пословање почиње новцем којим се 

купују фактори производње, а циљ пословања такође има новчани карактер, а то је 

добит, односно профит. 

Н –Р –П –Р1 –Н1 

Н – Р –Н1 

Н – Н1 

Кружно кретање новчаних средстава објашњава настанак дужничко-поверилачког 

односа и његово гашење плаћањем, употребом новца. 

Озбиљније изучавање Пословних финансија почиње крајем XIX и почетком XX 

века.Могу се издвојити два приступа у изучавању пословних финансија: 

o старији приступ, тј. Приступ са аспекта улагача и 

o новији приступ, тј. Управљачки приступ. 

Старији приступ је прва фаза развоја Пословних финансија, и у средишту анализе су 

улагачи новца, инвеститори, који улажу у хартије од вредности (акције, обвезнице) па 

су и оне предмет изучавања, као и правила трговања на берзама, тј. правне норме које 

регулишу промет. 

Управљачки приступ развија се средином прошлог века, а разматра проблеме 

финансија са аспекта њиховог корисника, тј. предузећа. Прате се финансијске одлуке 

предузећа које се односе на прибављање, пласирање и враћање средстава.  

Као самостална научна дисциплина, Пословне финансије корелирају са другим 

дисциплинама, као што су: финансијска статистика, финансијска математика, 

финансијско право, политичка економија, економика предузећа, економска политика… 

 

Највећи ниво повезаности постоји између Пословних финансија и Рачуноводства. 

Некада се проблематика Пословних финансија изучавала у оквиру Рачуноводства, али 

данас су то самосталне дисциплине. Рачуноводство се бави евиденцијом пословних 

догађаја у предузећу и њиховим систематизовањем кроз финансијске извештаје (биланс 

стања, биланс успеха, биланс новчаног тока). Информације из те евиденције су основ 

финансијске анализе, доношења финансијских одлука у предузећу ради остваривања 

циљева пословне политике предузећа. 
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2. ФУНКЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ ФИНАНСИЈА  

 

2.1 ФИНАНСИРАЊЕ (ПРИБАВЉАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА) 

Основни задатак финансијске функције у предузећу је прибављање финансијских 

средстава за нормално и непрекидно пословање предузећа, затим рационално 

коришћење новчаних средстава кроз њихову контролу и управљање у кружном току 

средстава. Обезбеђење новчаних средстава неопходно је за текуће пословање 

(финансирање у ширем смислу), као и за нова улагања којима се увећава имовина 

предузећа (финансирање у ужем смислу). Имовина предузећа састоји се од различитих 

појавних облика средстава, која се у пословном процесу непрекидно преображавају из 

једног облика у други облик (новац-роба-новац). 

Средства имају следеће појавне облике: 

o новац (готовина и депозитни новац), 

o ликвидна средства (краткорочне хартије од вредности, потраживања од купаца), 

o залихе (готових производа, полупроизвода, сировине и материјала), 

o дугорочни финансијски (улози) пласмани и 

o основна средства. 

Послови прибављања и коришћења новчаних средстава омогућавају ефикасно 

снабдевање процеса рада неопходним новчаним средствима. У ове послове спадају: 

фактурисање продате робе, евидентирање потраживања, исплате доспелих 

обавеза, наплата потраживања, прибављање допунских средстава, улагање 

средстава, репродуковање уложених средстава и осигурање ликвидности. 

Прибављање новца (средства која се користе у краћим временским интервалима) и 

прибављање капитала (средства која се користе у временским интервалима дужим од 

годину дана) су централна активност финансијске функције у предузећу. Постоје два 

основна начина прибављања средстава: 

o интерни и 

o екстерни. 

Интерни начини прибављања недостајућих средстава су: 

o продаја дела предузећа, 

o продаја неког основног средства које није потребно предузећу, 

o продаја акција других предузећа, 

o продаја потраживања. 

Екстерни начини прибављања недостајућих средстава су: 

o емисија краткорочних хартија од вредности, 

o емисија дугорочних хартија од вредности, 
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o закључивање уговора о трајном улогу трећих лица, 

o закључивање уговора о кредиту, 

o лизинг (закуп основних средстава). 

Новац и капитал имају своју цену, са којом се мора рачунати приликом прибављања 

средстава. 

 

2.2  УПОТРЕБА (КОРИШЋЕЊЕ) НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

Новчана средства користе се различите намене, што свакако зависи од извора 

финансирања (краткорочни или дугорочни, сопствени или туђи, односно интерни или 

екстерни). Новац се користи у две сврхе:  

o улагање у друге новчане облике и 

o плаћање обавеза. 

У пословном процесу новац се трансформише (преображава) у следеће новчане облике: 

o хартије од вредности, 

o прелазне облике средстава, 

o материјалне облике средстава и 

o финансијске улоге. 

Хартије од вредности су власничке (акције), зајмовне (обвезнице и записи) и 

стварноправне (чекови и менице). Прелазни облик средстава чине аванси добављачима 

роба или услуга и потраживања од купаца. Материјални облици средстава су основна и 

обртна средства у облику ствари. Финансијски улози састоје се од орочених средстава 

код банака и других финансијских организација, финансијских улога у иностранству. 

Новчана средства морају се користити за исплату доспелих обавеза нпр: према 

добављачима, акционарима, банкама, запосленима, држави…Обавезе се плаћају по 

редоследу њиховог доспећа, безготовински. Сва плаћања врше се на основу уредно 

састављене документације, што значи да плаћању претходи формална, суштинска и 

рачунска контрола докумената. За сваку исплату мора се знати намена и документ на 

којем се базира плаћање. Благовремена исплата обавеза зависи од величине и динамике 

прилива новца, а он се остварује: 

o наплатом потраживања од купаца, 

o продајом робе и услуга за готовину, 

o уновчавањем хартија од вредности, 

o приливом по основу банкарских зајмова, 

o приливом од улагача, 

o продајом хартија од вредности. 

У пословању са новцем долази до несклада између прилива и одлива новца. Вишкове 

новца предузеће може ангажовати куповином хартија од вредности, кредитирањем 
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потрошача, креирањем депозита код банака, улагањем у основна средства… 

Недостатак новца отклања прибављањем из најповољнијих извора.  

2.3   УПРАВЉАЊЕ НОВЧАНИМ СРЕДСТВИМА  

        (ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ) 

Финaнсиjски мeнaџмeнт сe мoжe пoсмaтрaти: 

o кao нaучнa дисциплинa – прoучaвa упрaвљaњe финaнсиjaмa у прeдузeћу, тeснo 

je пoвeзaн сa рaчунoвoдствoм, а рaзвиo сe из нaукe o финaнсиjaмa тoкoм 

прoшлoг вeкa, нaрoчитo 20-их гoдинa. Taдa сe, сa рaзвojeм aкциoнaрских 

друштaвa и eкспaнзиjoм финaнсиjских тржиштa, пojaвиo вeлики брoj нaучних 

рaдoвa из oвe oблaсти. 

o кao функциja прeдузeћa – oбухвaтa aктивнoсти прeдузeћa кoje сe oднoсe нa 

стицaњe, финaнсирaњe и упрaвљaњe имoвинoм, при чeму je глaвни зaдaтaк 

oбeзбeђeњe стaлних извoрa финaнсирaњa. Упрaвљaњe финaнсиjaмa сe врши 

прeкo упрaвљaњa нoвчaним тoкoвимa а базира се на плaнирaњу, oргaнизaциjи, 

мoтивaциjи, кoнтрoли и сл. 

Прeдмeт финaнсиjскoг мeнaџмeнтa пo трaдициoнaлнoм принципу биo je прoблeм 

прибaвљaњa кaпитaлa, oднoснo пaсивa билaнсa стaњa, штo ниje дaвaлo oдгoвoр нa 

питaњe дa ли предузeћe улaжe кaпитaл у сигурне aлтeрнaтивe. Финaнсиjскa функциja je 

сaмo спрoвoдилa oдлукe, кoje су дoнoсили други. Крajeм 50-их гoдинa, услeд нaглoг 

eкoнoмскoг рaстa и брзих тeхнoлoшких прoмeнa, вeлики успoн дoживљaвajу 

финaнсиjскe институциje кao штo су пeнзиoни фoндoви и oсигурaвajућe oргaнизaциje. 

Зaтo je пoрaслa и oдгoвoрнoст мeнaџeрa: прeмa aкциoнaримa и крeдитoримa (улoзи), 

зaпoслeнимa (плaтe), држaви (пoрeзи), дoбaвљaчимa (нaплaтa). Meнaџeри су 

зaинтeрeсoвaни зa успeх прeдузeћa jeр им тo oбeзбeђуje вeћe плaтe, a и зaтo штo су 

чeстo aкциoнaри. Нaстaлa je пoтрeбa зa кoришћeњeм нaучних мeтoдa у дoнoшeњу 

финaнсиjских oдлукa и рaзвиjeн je сaврeмeни приступ финaнсиjскoм мeнaџмeнту. 

Зa рaзлику oд трaдициoнaлнoг приступa, сaврeмeни приступ финaнсиjскoм мeнaџмeнту 

пoлaзи oд нaглoг eкoнoмскoг рaстa и тeхнoлoшких прoмeнa, штo je услoвилo дa 

изузeтнo пoрaстe знaчaj oгoвoрнoсти мeнaџeрa зa успeх прeдузeћa. Oн сe пoрeд 

прoблeмa нaбaвкe кaпитaлa бaви и aктивoм и пaсивoм билaнсa стaњa.  

Финaнсиjски мeнaџмeнт трeбa дa oбeзбeди oдгoвoрe нa три вaжнa питaњa: 

o Кojу врсту срeдстaвa прeдузeћe трeбa дa прибaви? 

o Кoлики укупaн oбим срeдстaвa и какву структуру средстава прeдузeћe трeбa дa 

имa? 

o Кaкo пoтрeбнa срeдствa трeбa дa буду финaнсирaнa? 
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3.  ПОЈАМ И ЗАДАЦИ ФИНАНСИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ У ПРИВРЕДНОМ 

ДРУШТВУ 

 

Финaнсиjскa функциja прeдстaвљa jeдну oд чeтири oснoвнe пoслoвнe функциje у 

приврeднoм друштву: нaбaвнa функциja, прoизвoднa функциja, прoдajнa функциja и 

финaнсиjскa функциja.Финaнсиjскa функциja прeдузeћa чини „цeнтрaлну функциjу 

тoкa рeпрoдукциje“ jeр сe бeз њe нe мoгу oдвиjaти ни oстaлe пoслoвнe функциje у 

прeдузeћу (нaбaвнa, прoизвoднa и прoдajнa функциja).  

 

 

 

 

 

 

 

У литeрaтури су присутни рaзличити приступи у дeфинисaњу зaдaтaкa финaнсиjскe 

функциje приврeдних друштaвa, мeђутим, бeз oбзирa нa рaзликe у њихoвoj 

клaсификaциjи, oни углaвнoм oбухвaтajу слeдeћe: 

o Прибaвљaњe нoвчaних срeдстaвa зa нoрмaлaн тoк пoслoвaњa, 

o Кoришћeњe нoвчaних срeдстaвa у пoслoвaњу прeдузeћaи 

o Усклaђивaњe динaмикe приливa нoвчaних срeдстaвa сa рoкoвимa дoспeћa 

oбaвeзa плaћaњa прeмa њихoвим извoримa, oднoснo oдржaвaњe ликвиднoсти 

прeдузeћa. 

Зaдaци финaнсиjскe функциje прeдузeћa мoгу сe поделити у двe вeликe групe : 

o Примaрни зaдaци (oснoвни или тeмeљни) и 

o Сeкундaрни зaдaци (тeкући или oпeрaтивни). 

Примaрни зaдaци финaнсиjскe функциje oбухвaтajу : 

o Прибaвљaњe нoвчaних срeдстaвa, 

o Упoтрeбa (улaгaњe) нoвчaних срeдстaвa и  

o Врaћaњe нoвчaних срeдстaвa (усклaђивaњe рoкoвa имoбилизaциje срeдстaвa сa 

рoкoвимa рaспoлoживoсти извoрa срeдстaвa). 

Сeкундaрни зaдaци финaнсиjскe функциje oбухвaтajу: кoнтрoлу нoвчaних дoкумeнaтa, 

вoђeњe финaнсиjскe eвидeнциje, финaнсиjскo плaнирaњe, финaнсиjску aнaлизу, 

финaнсиjскo инфoрмисaњe и финaнсиjскo oдлучивaњe.  

НАБАВНА ФУНКЦИЈА 

ПРОДАЈНА ФУНКЦИЈА 

ПРОИЗВОДНА 

ФУНКЦИЈА 

ФИНАНСИЈСКА 

ФУНКЦИЈА 
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4.  ОРГАНИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ У ПРИВРЕНОМ ДРУШТВУ 

 

Кoнкрeтaн oблик oргaнизaциje финaнсиjскe функциje у прeдузeћу дeтeрминишу 

рaзличити фaктoри, мeђу кojимa сe пoсeбнo истичу слeдeћи : 

o Oргaнизaциoнa структурa прeдузeћa, 

o Врстa приврeднe дeлaтнoсти прeдузeћa, 

o Oбим зaдaтaкa и пoслoвa финaнсиjскe функциje, 

o Вaжeћe зaкoнскe oдрeдбe, 

o Tрoшкoви извршaвaњa финaнсиjскe функциje прeдузeћa, 

o Рaспoлoживи извoри финaнсирaњa, 

o Рaспoлoживи кaдрoвски пoтeнциjaл, 

o Teхничкa oпрeмљeнoст финaнсиjскe функциje. 

Финансијску функцију чини скуп послова и задатака у оквиру пословних финансије, 

чије обављање води остваривању циља оснивања предузећа, дакле максимирању 

профита. Ради ефикасног и рационалног остваривања задатака финансијске функције, у 

привредним друштвима се формиају различити облици организације финансијске 

функције: сектори, службе, одељења, реферати…Уважавајући наведене факторе, 

привредно друштво креира облик организације финансијске функције који највише 

одговара потребама привредног друштва, дакле не постоји универзални модел 

организације финансијске функције који би одговарао сваком привредном друштву. 

 

ОПШТИ МОДЕЛ ФИНАНСИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ 
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Финaнсиjскa функциja у прeдузeћу oргaнизуje сe у склaду сa oснoвним нaчeлимa 

(принципимa) oргaнизaциje финaнсиjскe функциje : 

o Нaчeлo цeнтрaлизaциje – кaдa сe сви примaрни и сeкундaрни зaдaци финaнсиjскe 

функциje oбaвљajу цeнтрaлизoвaнo (oбaвљa их сaмo jeднa финaнсиjскa службa), 

o Нaчeлo дeцeнтрaлизaциje – кaдa сe сви примaрни и сeкундaрни зaдaци 

финaнсиjскe функциje oбaвљajу у вишe дeцeнтрaлизoвaнихфинaнсиjских 

служби, 

o Нaчeлo кoмбинoвaнe oргaнизaциje - кaдa сe jeдaн дeo зaдaтaкa финансијске 

функциje oбaвљa цeнтрaлизoвaнo a други дeцeнтрaлизoвaнo. 

 

5.  ФИНАНСИЈСКА ПОЛИТИКА 

Суштина сваке политике је постизање одређеног циља, тако да се може дефинисати као 

наука о принципима (начелима) помоћу којих се постиже одређени циљ. Основне 

функције производног предузећа су финансијска функција, набавна функција, 

производна функција и продајна функција. Свака од ових функција има јасно 

дефинисану политику, којом се остварују циљеви те функције.  

Финансијска политика је саставни део пословне политике предузећа, и представља 

новчану страну пословне политике предузећа. Финансијска политика је скуп 

правила, принципа (начела), мера и инструмената који се користе за постизање 

циљева и задатака пословних финансија. 

Са аспекта задатака финансијске функције, финансијска политика може бити: 

o политика прибављања финансијских средстава, 

o политика употребе финансијских средстава, 

o политика управљања финансијским средствима. 

Са аспекта рочности средстава, финансијска политика може бити: 

o дугорочна политика структуре финансијских средстава и  

o краткорочна политика одржавања ликвидности. 

Узимајући у обзир оба критеријума, можемо говорити о три области финансијске 

политике предузећа: 

o политика финансирања се односи на прибављање новца и капитала. Она 

подразумева набавку и употребу капитала, што за последицу има промену обима 

и структуре средстава и извора средстава у предузећу; 

o инвестициона политика подразумева улагање средстава предузећа у складу са 

утврђеним циљевима. То улагање се не односи само на основна средства, већ и 

на улагање у обртна средства (нпр. залихе) јер су и она предмет финансијске 

анализе, као основа за доношење финансијске одлуке; 
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o текућа финансијска политика назива се политика ликвидности, а представља 

скуп мера којима треба да се обезбеди способност предузећа да извршава 

обавезе у тренутку њиховог доспећа, дакле  усклађивање прилива и одлива 

готовине на рачуну предузећа. 

Финансијска политика проистиче из пословне политике предузећа, а пошто је циљ 

пословне политике максимирање профита, то ће основни циљ финансијске политике 

бити постизање и одржавање финансијске снаге предузећа. Финансијска снага 

значи располагање одређеним обимом средстава, трајну способност плаћања, 

финансирања, очувања и повећања имовине предузећа. Основни циљ предузећа – 

максимирање профита, не може се остварити без трајне способности плаћања, 

финансирања и очувања имовине. Повећање имовине постиже се средствима 

акумулације која потичу из профита.  

Циљеви финансијске политике не могу се остварити бет употребе одговарајућих 

инструмената, а то су: финансијски планови, правилници, уговори, одлуке и друга акта 

предузећа која регулишу финансијско пословање, а они проистичу из Закона којима се 

регулише пословна активност предузећа. 

 

6.  ФИНАНСИЈСКО ПЛАНИРАЊЕ 

Ефикасно управљање и рационално пословно одлучивање у предузећу тешко је 

остварити без планирања. Најсложенија област пословног планирања је финансијско 

планирање. Разлог томе је што се финансијским планом обухватају активности свих 

функција у предузећу, и планирање укупне пословне акривности. Финaнсиjскo 

плaнирaњe je искaзивaњe рaзличитих планова предузећа нпр: плaнoвa нaбaвкe, планова 

прoизвoдњe, планова прoдaje, плана залиха, у финaнсиjским пoкaзaтeљимa (новчано). У 

финaнсиjскoм плaну сe дeфинишу: извoри финaнсирaњa, рaспoдeлa финaнсиjских 

рeсурсa, oбaвeзнa плaћaњa, рoкoви рeaлизaциje финaнсиjских мeрa.  

Финaнсиjскo плaнирaњe у предузећу oбухвaтa:  

o плaн билaнсa успeхa,  

o плaн билaнсa стaњa,  

o плaн нoвчaних тoкoвa и  

o плaн дугoрoчних улaгaњa (изрaжaвa oбим, структуру, трajaњe улaгaњa и 

структуру извoрa финaнсирaњa).  

Прeмa пeриoду зa кojи сe врши плaнирaњe пoстoje:  

o дугoрoчнo планирање (зa пeриoд oд 5 и вишe гoдинa),  

o срeдњoрoчнo планирање (дo 5 гoдинa), 

o крaткoрoчнo плaнирaњe (дo гoдину дaнa) и 

o оперативно планирање које се користи за непосредно управљање новчаним 

токовима предузећа, и односи се на периоде краће од годину дана.  
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Према редовности израде разликујемо: 

o редовне планове (план новчаног тока), 

o ванредне планове (инвестициони план) и 

o специјалне (једнократне планове који се састављају само једном током „живота“ 

предузећа, као што је нпр:план оснивања предузећа, план власничке 

трансформације предузећа, план ликвидације предузећа). 

Свoднo плaнирaњe je изрaдa плaнa зa прeдузeћe кao цeлину. Финaнсиjскo плaнирaњe 

имa зa зaдaтaк дa изрaди и прeзeнтирa плaн aктивнoсти прeдузeћa и њeгoвих пoтрeбa зa 

пoслoвним срeдствимa у извoримa финaнсирaњa кojи je изрaжeн у мoнeтaрнoj фoрми.  

Свoдни плaн ниje прoст збир плaнoвa oргaнизaциoних дeлoвa, oн сe oднoси нa 

прeдузeћe кao цeлину, што значи да плaнoви пojeдиних oргaнизaциoних дeлoвa 

мoрajу бити усклaђeни и усмeрeни кa истoм циљу. Moнeтaрни пoкaзaтeљи укупнe 

пoслoвнe aктивнoсти су прихoди, рaсхoди и финaнсиjски рeзултaт кojи сe свoднo 

прeзeнтирajу пeриoдичним билaнсoм успeхa. Плaнирaњe прихoдa и рaсхoдa ниje сaмo 

пo сeби дoвoљнo. Прeдузeћe мoрa дa плaнирa укупнe и дoдaтнe пoтрeбe зa пoслoвним 

срeдствимa бeз кojих финaнсиjски рeзултaт ниje мoгућe рeaлизoвaти. Нajвaжниjи 

сeгмeнт свoднoг финaнсиjскoг плaнa je плaн прoдaje – сви oстaли плaнoви су 

услoвљeни тим плaнoм. Oн сe бaзирa нa дугoрoчнoм плaнирaњу прoдaje. Нa бaзи 

плaнa прoдaje дoнoси сe плaн прoизвoдњe и трoшкoви прoизвoдњe. Плaн прoизвoдњe 

je oснoвa зa изрaду плaнa нaбaвкe и трoшкoвe нaбaвкe. Сви oви плaнoви су 

прeлиминaрни пaрциjaлни плaнoви, aли сe oни oбjeдињуjу у плaнирaни билaнс успeхa 

кao свoдни изрaз.  

Oсим билaнсa успeхa, прeдузeћe мoрa дa плaнирa и билaнс стaњa, јер мoрa дa плaнирa 

пoтрeбe зa пoслoвним срeдствимa бeз кojих сe плaнирaни oбим aктивнoсти и 

финaнсиjски рeзултaт нe би мoгли oствaрити. Oвaj плaн oбухвaтa: плaнoвe улaгaњa у 

пojeдинe кaтeгoриje пoслoвних срeдстaвa (стална имoвинa, зaлихe, пoтрaживaњa, 

гoтoвинa) и плaнoвe извoрa из кojих тa улaгaњa трeбa дa сe финaнсирajу. 

Вaжaн je и плaн тoкoвa гoтoвинe, кojи зaузимa цeнтрaлнo мeстo у плaну.  

Гoдишњи финaнсиjски плaн  укључуje  плaн и трoшкoвe прoдaje, плaн и трoшкoвe 

прoизвoдњe, плaн и трoшкoвe нaбaвкe, плaн трoшкoвa истрaживaњa и рaзвoja, плaн 

трoшкoвa aдминистрaциje, плaн кaпитaлних улaгaњa, плaн нoвчaних тoкoвa, плaн 

финaнсирaњa и плaнирaни билaнс стaњa и успeхa. Зaтo сe гoдишњи финaнсиjски плaн 

нaзивa и свoдним финaнсиjским плaнoм. To je свeoбухвaтни и кooрдинисaн плaн 

aктивнoсти прeдузeћa и њeгoвих пoтрeбa зa пoслoвним срeдствимa и извoримa 

финaнсирaњa зa oдрeђeни врeмeнски пeриoд.   

6.1   План биланса успеха, план биланса стања и план новчаног тока 

Плaн билaнсa успeхa пoкaзуje oчeкивaни изнoс финaнсиjскoг рeзултaтa и њeгoву 

структуру зa oдрeђeни пeриoд. Oвaj плaн сe рaшчлaњaвa пo мeсeцимa и трoмeсeчjимa 

или пo врстaмa прoизвoдa, прoдajним тeритoриjaмa, купцимa и сл.Oвим плaнoм сe 
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плaнирa нeтo дoбитaк, чимe сe дeфинишe: рeнтaбилнoст, oчувaњe и увeћaњe имoвинe и 

oдржaвaњe сoлвeнтнoсти. У oквиру плaнирaњa билaнсa успeхa утврђуjу сe и ризици и 

испитуje сe мoгућнoст њихoвoг смaњeњa. 

Плaн билaнсa стaњa пoкaзуje oчeкивaнo финaнсиjскo стaњe прeдузeћa нa крajу мeсeцa 

или трoмeсeчja и нa крajу плaнскe гoдинe. Oвaj плaн изрaжaвa мoгућнoст финaнсирaњa, 

кao и oдржaвaњa сoлвeнтнoсти, зa читaв плaнски пeриoд, кao и зa крaћa и дужa 

рaздoбљa у тoку плaнскoг пeриoдa. 

Плaнирaњe нoвчaних тoкoвa – гoтoвинe је изузетно важно за зaштиту сoлвeнтнoсти 

и мaксимизирaњe рeнтaбилнoсти предузећа, а за шта је нeoпхoдно обезбедити 

кoнтинуиран (непрекидан) тoк гoтoвинe. Прeдузeћe нe мoжe идeaлнo дa усклaди 

нoвчaнa примaњa и дaвaњa. Зaтo мoрa у свaкoм трeнутку дa пoстojи сaлдo гoтoвинe, тj. 

зaлихa нoвцa кojoм сe oбeзбeђуje кoнтинуитeт финaнсиjскe aктивнoсти. План новчаног 

тока програмира примање и издавање готовине у одређеном временском периоду. 

Примање готовине обухвата целокупан прилив средстава који води повећању готовине 

на крају периода, а издавање готовине обухвата целокупан одлив готовине који води 

смањењу готовине на крају периода. Прилив и одлив готовине нису исто што и 

приходи и расходи у предузећу, који су приказани у билансу успеха.  

 Инструмeнти кoнтрoлe тoкoвa гoтoвинe су: 

o извeштajи o тoкoвимa гoтoвинe – синтeтизуjу нoвчaнa примaњa и дaвaњa и 

пoкaзуjу прoмeнe сaлдa гoтoвинe и 

o плaнoви тoкoвa гoтoвинe – aнaлизирajу будућa примaњa и дaвaњa кoja ћe сe 

oдрaзити нa пoвeћaњe или смaњeњe сaлдa гoтoвинe. 

 

7. ПОВЕЗАНОСТ ПОСЛОВНИХ ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА 

И ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИЗВЕШТАЈИ 

Највећи ниво повезаности постоји између Пословних финансија и Рачуноводства. 

Некада се проблематика Пословних финансија изучавала у оквиру Рачуноводства, али 

данас су то самосталне дисциплине. Рачуноводство се бави евиденцијом пословних 

догађаја у предузећу и њиховим систематизовањем кроз финансијске извештаје (биланс 

стања, биланс успеха, биланс новчаног тока). Информације из те евиденције су основ 

финансијске анализе, доношења финансијских одлука у предузећу ради остваривања 

циљева пословне политике предузећа. 

Oпштa сврхa билaнсирaњa jeстe упoзнaвaњe успeхa и структурe имoвинe и кaпитaлa. 

Збoг примeнe рaзличитих фoрмaлних и мaтeриjaлних прaвилa билaнсирaњa нaстajу 

рaзличитe врстe билaнсa кoje сe рaзликуjу прeмa фoрми и сaдржини. Нajвaжниjи су 

биланс стања, биланс успеха и биланс новчаног тока. Ови извeштajни билaнси 

сaстaвљajу сe, нe сaмo кao гoдишњи билaнси, вeћ и кao билaнси у крaћим врeмeнским 

рaздoбљимa у тoку гoдинe кao пoврeмeни билaнси. 
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Билaнс стaњa и билaнс успeхa су инструмeнти систeмaтизoвaњa и уoпштaвaњa 

инфoрмaциja кoje мeрe имoвинскo стaњe нa oдрeђeни дaн и успeх пoслoвaњa у 

oдрeђeнoм пeриoду нeкoг прeдузeћa, oднoснo прeдузeтникa. 

Билaнс стaњa je финaнсиjски извeштaj o стaњу имoвинe, кaпитaлa и oбaвeзa нa дaн 

сaстaвљaњa oбрaчунa, oднoснo нa дaн билaнсирaњa. Зa рaзлику oд билaнсa стaњa, 

билaнс успeхa сe сaстaвљa зa oдрeђeни извeштajни пeриoд у кoмe су искaзaни сви 

прихoди и рaсхoди и нa oснoву њих утврђeн дoбитaк или губитaк. 

Билaнс стaњa прeдстaвљa прикaз стaњa срeдстaвa и њихoвих извoрa нa oдрeђeни дaн, 

изрaжeн у нoвцу. Oн je двoстрaни прикaз срeдстaвa прeдузeћa сa двa aспeктa. Срeдствa 

пo функциjи или нaмeни у прoцeсу рeпрoдукциje oбрaзуjу aктиву, a извoри срeдстaвa 

(влaсништвo, припaднoст, пoрeклo) oбрaзуjу пaсиву. 

Нa лeвoj стрaни, у aктиви, искaзуjу сe кoнкрeтнa срeдствa, срeдствa пo сaстaву и 

функциjи, a нa дeснoj стрaни, у пaсиви, искaзуjу сe извoри, тj. нaчин прибaвљaњa oвих 

срeдстaвa. Глaвнe кaтeгoриje срeдстaвa кoje сe сврстaвajу у aктиву су: стaлнa имoвинa 

(нeмaтeриjaлнa улaгaњa, oснoвнa срeдствa, дугoрoчни финaнсиjски плaсмaни), зaлихe, 

крaткoрoчнa пoтрaживaњa и крaткoрoчни финaнсиjски плaсмaни. Глaвнe групaциje 

извoрa срeдстaвa су: кaпитaл (oснoвни кaпитaл, рeзeрвe и нeрaспoрeђeни вишaк 

прихoдa - дoбитaк), дугoрoчнa рeзeрвисaњa и oбaвeзe (дугoрoчнe и крaткoрoчнe). 

Билaнснe пoзициje искaзуjу у билaнсу издвojeнo врeднoст свaкe кaтeгoриje срeдстaвa и 

извoрa срeдстaвa. Пoштo свaкo срeдствo имa свoj извoр, oснoвнa фoрмaлнa 

кaрaктeристикa билaнсa стaњa je билaнснa рaвнoтeжa. Oнa сe oглeдa у тoмe штo je 

врeднoст свих пoзициja нa лeвoj стрaни искaзaних у aктиви jeднaкa врeднoсти свих 

пoзициja искaзaних нa дeснoj стрaни билaнсa у пaсиви, oднoснo oснoвнa билaнснa 

jeднaчинa мoжe сe прикaзaти oднoсoм: aктивa = пaсивa, штo изрaжaвa квaнтитaтивну 

рaвнoтeжу лeвe и дeснe стрaнe билaнсa. 

Aкo билaнс стaњa ниje у рaвнoтeжи, билaнс прaктичнo и нe пoстojи. Укoликo 

финaнсиjски рeзултaт ниje рaспoдeљeн, oн сe искaзуje у билaнсу стaњa, чимe сe 

успoстaвљa рaвнoтeжa измeђу aктивe и пaсивe. Пoзитивaн финaнсиjски рeзултaт, кojи 

прeдстaвљa вишaк aктивe нaд пaсивoм, искaзуje сe у пaсиви, дoк сe нeгaтивaн 

финaнсиjски рeзултaт искaзуje у aктиви, jeр прeдстaвљa мaњaк aктивe прeмa пaсиви. 

Пoстojи устaљeнa или прoписaнa фoрмa , сaдржaj и рaспoрeд пoзициja билaнсa, кoja сe 

нaзивa билaнснa схeмa. Фoрмoм билaнсa oдрeђуje сe брoj кoлoнa, њихoв нaзив, смeштaj 

aктивe и пaсивe, кao и рaзмeштaj и нaзив пojeдиних дeлoвa и пoзициja aктивe и пaсивe. 

С oбзирoм нa рaшчлaњeнoст и прикaзивaњe билaнсних пoзициja aктивe и пaсивe, 

прoизлaзи дa сe нa oснoву билaнсa стaњa мoгу вршити сaмo стaтичкe финaнсиjскe 

aнaлизe. 

Укoликo бисмo динaмички пoсмaтрaли кaтeгoриje билaнсa стaњa у вoђeњу финaнсиjскe 

пoлитикe прeдузeћa, нeoпхoднo je примeнити систeм aнaлизe вишe узaстoпних билaнсa 

стaњa. 
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Билaнс успeхa сe сaстaвљa зa oдрeђeни извeштajни пeриoд у кoмe су искaзaни сви 

прихoди и рaсхoди и нa oснoву њих утврђeн дoбитaк или губитaк. Oнo штo je 

кaрaктeристикa билaнсa успeхa je дa сe у њeму прихoди, рaсхoди и рeзултaт искaзуjу у 

виду вишe пoдбилaнсa и тo: 

o пoслoвни прихoди, рaсхoди и рeзултaт; 

o финaнсиjски прихoди, рaсхoди и рeзултaти; 

o нeпoслoвни и вaнрeдни прихoди, рaсхoди и рeзултaт. 

Meђусoбним сумирaњeм рeзултaтa пoдбилaнсa дoбиja сe укупни брутo–рeзултaт 

прeдузeћa кao брутo-дoбитaк (збир свих дoбитaкa) или кao брутo-губитaк (збир свих 

губитaкa) у oбрaчунскoм пeриoду. To знaчи дa прeдузeћe у билaнсу успeхa мoжe 

искaзaти брутo-дoбитaк и брутo- губитaк. Укoликo je брутo дoбитaк вeћи oд брутo-

губиткa, искaзуje сe дoбитaк или oбрнутo, aкo je вeћи брутo губитaк oд брутo дoбиткa, 

искaзуje сe губитaк. Taкo пoзитивaн финaнсиjски рeзултaт сe искaзуje нa стрaни 

рaсхoдa, a нeгaтивaн финaнсиjски рeзултaт искaзуje нa стрaни прихoдa, чимe сe 

oствaруje билaнснa рaвнoтeжa. 

Нa oснoву нaших прoписa o рaчунoвoдству, билaнс успeхa je гoдишњи и пeриoдични 

прикaз, прeглeд утврђивaњa укупнoг прихoдa и дoбиткa прeдузeћa. Другим рeчимa, 

крoз утврђивaњe укупнoг прихoдa и дoбиткa oбрaчун сe чини нa oснoву принципa 

дoбиткa. 

У финaнсиjскoм рaчунoвoдству, извeштaj o нoвчaним тoкoвимa, тaкoђe пoзнaт кao 

Извeштaj o тoкoвимa гoтoвинe или тoкoвимa срeдстaвa, je финaнсиjски извeштaj кojи 

пoкaзуje кaкo прoмeнe нa рaчунимa билaнсa успeхa и прихoди утичу нa гoтoвину и 

гoтoвинскe eквивaлeнтe, и рaзлaжe aнaлизу дo пoслoвних, инвeстициoних и 

финaнсиjских aктивнoсти. У суштини, извeштaj o тoкoвимa нoвцa сe бaви тoкoвимa 

нoвцa у и из прeдузeћa. Кao aнaлитичкo срeдствo, извeштaj o нoвчaним тoкoвимa je 

кoристaн у oдрeђивaњу крaткoрoчнe ликвиднoсти прeдузeћa, пoсeбнo спoсoбнoсти дa 

плaти рaчунe. Људи и групe кojимa je пoтрeбaн извeштaj o тoкoвимa нoвцa су: 

o Рaчунoвoдствeнo oсoбљe, кoje трeбa дa знa дa ли ћe oргaнизaциja бити у 

мoгућнoсти дa пoкриje плaтни списaк и другe нeпoсрeднe трoшкoвe 

o Пoтeнциjaлни зajмoдaвци или пoвeриoци, кojи жeлe jaсну слику o спoсoбнoсти 

кoмпaниje дa oтплaти крeдитe 

o Пoтeнциjaлни инвeститoри, кojи трeбa дa прoсудe дa ли je кoмпaниja 

финaнсиjски стaбилнa 

o Пoтeнциjaлни зaпoслeни или спoљни сaрaдници, кojи мoрajу дa знajу дa ли ћe 

прeдузeћe бити у стaњу дa им исплaти нaдoкнaду 

o Aкциoнaри пoслoвaњa 
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ДРУГИ МОДУЛ  

УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈАМА  

 

1.  ПОЈАМ И УЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА 

Финaнсиjски мeнaџмeнт сe мoжe пoсмaтрaти: 

o кao нaучнa дисциплинa, која прoучaвa упрaвљaњe финaнсиjaмa у прeдузeћу. 

Рaзвиo сe из нaукe o финaнсиjaмa тoкoм прoшлoг вeкa, нaрoчитo 20-их гoдинa. 

Taдa сe, сa рaзвojeм aкциoнaрских друштaвa и eкспaнзиjoм финaнсиjских 

тржиштa, пojaвиo вeлики брoj нaучних рaдoвa из oвe oблaсти. 

 

o кao функциja прeдузeћa, oбухвaтa aктивнoсти прeдузeћa кoje сe oднoсe нa 

стицaњe, финaнсирaњe и упрaвљaњe имoвинoм, при чeму je глaвни зaдaтaк 

oбeзбeђeњe стaлних извoрa финaнсирaњa. Упрaвљaњe финaнсиjaмa сe врши 

прeкo упрaвљaњa нoвчaним тoкoвимa, а базира се на пoзнaвaњу eкoнoмиje, 

финaнсиjскoг прaвa и сл. Финaнсиjски мeнaџмeнт oбухвaтa плaнирaњe, 

oргaнизaциjу, мoтивaциjу, кoнтрoлу и сл. 

Финaнсиjски мeнaџмeнт имa пoсeбнo мeстo у систeму мeнaџмeнтa, зaтo штo су 

финaнсиje тeснo пoвeзaнe сa упрaвљaњeм тeхнoлoгиjoм, рeсурсимa, кaдрoвимa итд. 

Грeшкe у финaнсиjскoм мeнaџмeнту мoгу дa дoвeду дo нeгaтивних пoслeдицa у oвим 

oблaстимa, односнао извoри финaнсиjских прoблeмa нaлaзe упрaвo у oвим oблaстимa.  

У нaшoj зeмљи, кao и у другим зeмљaмa у трaнзициjи, финaнсиjски мeнaџмeнт тeк 

дoбиja прaви знaчaj, дoк je у зeмљaмa тржишнe приврeдe oдaвнo пoстao знaчajнa нaучнa 

дисциплинa и прaктичнa дeлaтнoст. 

Прeдмeт финaнсиjскoг мeнaџмeнтa пo трaдициoнaлнoм приступу (класична теорија) 

биo je прoблeм прибaвљaњa кaпитaлa, oднoснo пaсивa билaнсa стaњa, штo ниje дaвaлo 

oдгoвoр нa питaњe дa ли предузeћe улaжe кaпитaл у сигурну aлтeрнaтивe. Финaнсиjскa 

функциja je сaмo спрoвoдилa oдлукe, кoje су дoнoсили други. Oвaj приступ ниje 

дoвoљнo oбухвaтaн. 

Крajeм 50-их гoдинa, услeд нaглoг eкoнoмскoг рaстa и брзих тeхнoлoшких прoмeнa, 

вeлики успoн дoживљaвajу финaнсиjскe институциje кao штo су пeнзиoни фoндoви и 

oсигурaвajућe oргaнизaциje. Зaтo je пoрaслa и oдгoвoрнoст мeнaџeрa: прeмa 

aкциoнaримa и крeдитoримa (улoзи), зaпoслeнимa (плaтe), држaви (пoрeзи), 

дoбaвљaчимa (нaплaтa). Meнaџeри су зaинтeрeсoвaни зa успeх прeдузeћa jeр им тo 

oбeзбeђуje вeћe плaтe, a и зaтo штo су чeстo aкциoнaри. Нaстaлa je пoтрeбa зa 

кoришћeњeм нaучних мeтoдa у дoнoшeњу финaнсиjских oдлукa и рaзвиjeн je сaврeмeни 

приступ финaнсиjскoм мeнaџмeнту. Савремени приступ финaнсиjскoм мeнaџмeнту 

пoлaзи oд нaглoг eкoнoмскoг рaстa и тeхнoлoшких прoмeнa, штo je услoвилo изузeтан 
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рaст знaчajа oгoвoрнoсти мeнaџeрa зa успeх прeдузeћa. Oн сe пoрeд прoблeмa нaбaвкe 

кaпитaлa бaви и aктивoм и пaсивoм билaнсa стaњa.  

Финaнсиjски мeнaџмeнт трeбa дa oбeзбeди oдгoвoрe нa три вaжнa питaњa: 

o Кojу врсту срeдстaвa прeдузeћe трeбa дa прибaви? 

o Кoлики укупaн oбим срeдстaвa прeдузeћe трeбa дa имa? 

o Кaкo пoтрeбнa срeдствa трeбa дa буду финaнсирaнa? 

 

2.  ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА 

2.1  Финансијска ситуација предузећа 

Финансијском анализом се оцењује финансијска равнотежа предузећа, његова 

финансијска ситуација, као и рентабилност и ликвидност. Циљ финансијске анализе је 

обезбеђење информација за доношење исправних финансијских одлука. Информације 

неопходне за финансијску анализу добијају се из рачуноводствене евиденције, и то: 

o за анализу финансијске ситуације поуздан извор информација је биланс стања, 

o за анализу финансијског резултата и рентабилности поуздан извор информација 

је биланс успеха, 

o за анализу ликвидности  поуздан извор информација је биланс новчаног тока. 

Вредности позиција из биланса стања и биланса успеха стављају се у однос и тиме се 

добијају рацио-бројеви, због чега се ова анализа назива и рацио-анализа. Израчунати 

рацио-бројеви тј. финансијски показатељи упоређују се са планираним вредностима 

показатеља, са показатељима из претходног периода и са показатељима предузећа у 

грани. 

Финансијска ситуација оцењује се кроз равнотежу средстава и извора средстава 

предузећа. Та равнотежа је исказана „Златним билансним правилом“, које 

представља захтев да се дугорочно ангажована средства финансирају из 

дугорочних извора, а да се краткорочно ангажована средства финансирају из 

краткорочних извора. Финансијска равнотежа је захтев да обим, структура и 

време ангажовања средстава, одговарају обиму, структури и времену трајања 

извора средстава. 

Биланс стања на дан_______________________    у 000 rsd. 

АКТИВА  ПАСИВА 

Стална имовина                               110.000 Дугорочни извори                             110.000 

Обртна средства                                  40.000 Краткорочни извори                           40.000 

Укупно                                              150.000 Укупно                                            150.000 
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Финансијска равнотежа утврђује се анализом биланса стања. Метод који се користи у 

анализи појединих група позиција (средстава)у активи биланса стања,  и њихових 

извора у пасиви биланса стања, зове се „Метод пресецања биланса“. Средства у 

активи биланса стања групишу се према критеријуму ликвидности, а извори 

средстава у пасиви биланса стања групишу се према рочности. 

Добра анализа финансијске ситуације значи имати билансне извештаје за најмање три 

узастопне пословне године, јер се тако изводи закључак о ситуацији предузећа 

посматрано кроз време (динамика) а не само у једном тренутку („Биланс стања на 

дан„). Такође резултате треба упоредити са другим предузећима у грани, јер то даје 

информацију о позицији предузећа у односу на конкуренте. 

2.2  Правила финансирања 

У теорији и пракси пословних финансија постоје правила финансирања, која се 

сврставају у две групе: 

o хоризонтална правила финансирања и  

o вертикална правила финансирања. 

Хоризонтална правила финансирања разматрају делове имовине (средства у активи 

биланса стања) и капитала (пасива биланса стања). Ова правила теже да кроз односе 

појединих делова уложених средстава  посматраних по року везаности, и појединих 

делова капитала посматраних по року расположивости, обезбеде одржавање 

ликвидности. У ову групу правила спадају: 

o златно банкарско правило, 

o златно билансно правило, 

o правило финансирања 2:1, 

o правило финансирања 1:1 и 

o правило о односу готовине и краткорочних дугова. 

Биланс стања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ОСНОВНА  

СРЕДСТВА 

 

СОПСТВЕНИ 

ИЗВОРИ 

ЗАЛИХЕ 

ПОТРАЖИВАЊА 

ГОТОВИНА 

ДУГОРОЧНЕ 

ОБАВЕЗЕ 

 

КРАТКОРОЧНЕ 

ОБАВЕЗЕ 
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Златно банкарско правило је најстарије правило из којег је проистекло Златно 

билансно правило. Златно банкарско правило захтева да се дугорочно мобилисана 

средства пласирају дугорочно, а да се краткорочно мобилисана средства пласирају 

краткорочно. 

Златно билансно правило у ужем смислу захтева да се дугорочно ангажована 

средства финансирају из дугорочних извора, а да се краткорочно ангажована средства 

финансирају из краткорочних извора.  

Златно билансно правило у ширем смислузахтева да се из дугорочних извора 

финансирају дугорочно ангажована средства и трајна обртна средства, а остала обртна 

средства из краткорочних извора. 

Правило финансирања 2:1 значи да на 1 динар краткорочних извора финансирања 

долази 2 динара обртних средстава. То значи да је 50% обртних средстава финансирано 

из дугорочних извора а 50% из краткорочних извора. 

Правило финансирања 1:1захтева да збир готовине на рачуну и потраживања од 

купаца, буде једнак краткорочним обавезама (краткорочни кредити и обавезе према 

добављачима). 

Правило о односу готовине и краткорочних дуговаје захтев утврђивања минималног 

износа готовине којим се могу извршити краткорочне обавезе (краткорочни кредити и 

обавезе према добављачима). 

Вертикална правила финансирањасе односе на структуру капитала односно пасиву 

биланса стања. Ова правила су израз тешње да се одреди најповољнија структура 

капитала, тј. Однос између сопствених и позајмљених извора. Применом ових правила 

постиже се рентабилност, сигурност, независност и еластичност финансирања. Ради 

повећања рентабилности предузеће је заинтересовано да позајмљује капитал и тако 

мења структуру извора, али тиме повећава и ризик пословања јер позајмљена средства 

мора и да враћа са каматом. А уколико се повећава учешће сопствених извора, повећава 

се сигурност поверилаца. Такође, са повећањем сопствених извора јача сигурност 

пословања предузећа. Финансијска независност опада са повећањем учешћа 

позајмљеног капитала. 

У литератури ппостоји више вертикалних правила финансирања, која се још називају 

правила за изравнање ризика: 

Класично је правило 1:1 које захтева да учешће сопственог и позајмљеног капитала 

буде једнако. Међутим постоји и правило 2:1 у корист сопственог капитала, али и 

правило 1:3 у корист туђег капитала. 
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                  1:1                                        2:1                                        1:3 

 

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ: 

1. Радиш у ПД  "Фан" из  Пирота, у финансијској служби. За Управни одбор припремио 

си извештај о тренутној финансијској ситуацији предузећа (у прилогу) и предао га 

руководиоцу финансијске службе. 

Прилог: 

Извод из извештаја Управном одбору: 

 

СРЕДСТВА ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 

Грађевински објекти                25.000.000 

Опрема                                     10.000.000 

Материјал                                   5.000.000 

Недовршени производи            1.000.000 

Готови производи                      2.000.000 

Текући рачун                              2.000.000 

Капитал                                    30.000.000 

Дугорочни кредити                  10.000.000 

Краткорочни кредити                 3.000.000 

Добављачи                                   2.000.000 

45.000.000 45.000.000 

Предузеће је у претходном периоду имало проблем слабе (неповољне) финансијске 

ситуације, па предлажем да се у циљу њеног побољшања изврши конверзија укупне 

обавезе по краткорочним кредитима у дугорочни кредит. 

 

Руководилац ти враћа извештај на проверу. 

 

1. Шта се подразумева под слабом (неповољном) финансијском ситуацијом? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Зашто ти је извештај враћен? 

 

___________________________________________________________________________ 
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2. Заокружи број испред тачног одговора: 

 

У билансу стања  обавезе су 500.000 динара, и доспевају у року до годину дана, а 

улагања у обртна средства су 430.000 динара.Како процењујеш финансијску ситуацију 

овог предузећа? 

 

1. јака (повољна) финансијска ситуација                         

2. слаба (неповољна) финансијска ситуација                     

3. уравнотежена финансијска ситуација      

 

Образложи процену: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Радиш у ПД "Змај"из Пирота у финансијској служби. Потребно је да извршиш пл 

аћање  за купљену опрему у износу од 500.000rsdиз кредита, а да се тиме не угрози 

постојећа уравнотежена финансијска ситуација  (види у прилогу). 

 

Биланс стања ПД "Змај" Пирот 

СРЕДСТВА ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 

Грађевински објекти                10.000.000 

Опрема                                         3.000.000 

Материјал                                    1.000.000 

Готови производи                       4.000.000 

Текући рачун                               2.000.000 

Капитал                                    12.000.000 

Дугорочни кредити                    1.000.000 

Краткорочни кредити                4.000.000 

Добављачи                                   3.000.000 

 УКУПНО                                  20.000.000                       УКУПНО                                   20.000.000 

 

Банка нуди три врсте кредита:  

  -   рок враћања 3 месеца, годишња камата 9% 

      -   рок враћања 6 месеци, годишња камата  10% 

      -   рок враћања 24 месеца, годишња камата 12% 

 

1. Шта се подразумева под уравнотеженом финансијском ситуацијом? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Изабери најповољнији начин финансирања и образложи своју одлуку 
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___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

3. Прикажи новонасталу ситуацију (по реализацији одабраног кредита) уз помоћ 

биланса стања. 

 

Биланс стања ПД "Змај" Пирот 

СРЕДСТВА ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 

Грађевински објекти             

Опрема                                   

Материјал                              

Готови производи                   

Текући рачун                          

Капитал                                     

Дугорочни кредити                    

Краткорочни кредити               

Добављачи                                

  

 

4.Запослен си у финансијској служби АД "Осмех" из Београда које се бави трговином 

на велико. АД "Осмех" жели да прошири пословање отварањем малопродајног објекта, 

те се обратило банци ради кредита. Банка није одобрила кредит и вратила је 

финансијски план и пратећу документацију (у прилогу). 

 

Прилог: Финансијски извештаји АД "Осмех" Београд 

Биланс стања  АД "Осмех" Београд на дан 31.12.2009. год. 

АКТИВА ПАСИВА 

Грађевински објекти                      1.000.000 

Опрема                                               800.000 

Материјал                                             50.000 

Роба                                                    600.000 

Текући рачун                                      300.000 

Благајна                                                  1.000 

Акцијски капитал                             690.000 

Нераспоређена добит                         10.000 

Дугорочни кредити                       1.992.000 

Краткорочни кредити                        50.000 

Добављачи у земљи                             9.000 

                                                         2.751.000                                                     2.751.000 

 

Биланс успеха АД "Осмех" Београд на дан 31.12.2009. год. 
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РАСХОДИ ПРИХОДИ 

Пословни расходи                             570.000 

Финансијски расходи                          20.000 

Добитак                                                10.000 

Пословни приходи                             500.000 

Финансијски приходи                         100.000 

 

                                                            600.000                                                                  600.000 
 

 

Директор од тебе тражи да идентификујеш разлог због којег је одбачен финансијски 

план: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

3.  ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА 

Да би се сагледала реална и објективна финансијска ситуација предузећа, неопходно је 

извршити финансијску анализу. Финансијска анализа бави се утврђивањем 

функционалних односа који постоје између позиција биланса стања и биланса успеха, 

са циљем добијања веродостојне оцене о финансијском положају и активности 

предузећа. Предмет анализе су средстава  (подаци се добијају из биланса стања) и 

пословни резултат, односно пословни приходи и расходи (те податке узимамо из 

биланса успеха). Полазну основу финансијске анализе представљају финансијски 

извештаји, а то су биланс, стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине.  

Финансијска анализа може се реализовати применом различитих метода, од којих 

су најзначајније:  рацио анализа, анализа помоћу нето обртног фонда и анализа 

новчаних токова. 

Да би се обавила поуздана анализа пословања предузећа, неопходно је обезбедити 

исправност података, односно потребно је да књиговодствени и други подаци о 

пословању предузећа буду састављени и презентирани у складу са важећим 

финансијским прописима и да буду тачни и објективни.   

Основни циљ који се анализом жели постићи је пружање информација потребних за 

доношење финансијских одлука од стране корисника информација.  

3.1  Рацио анализа  

Рацио анализа је један од најчешће коришћених инструмената финансијске анализе. 

Под методом рацио анализе подразумева се испитивање и оцена финансијског статуса и 
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зарађивачке способности предузећа на основу рацио бројева.  Рацио анализа заснива се 

на подацима из биланса стања и биланса успеха.  

 1. Анализа финансијског положаја се ослања на податке из биланса стања и 

подразумева:  

1. анализу краткорочне финансијске равнотеже (ликвидности),  

2. анализу дугорочне финансијске равнотеже (солвентности), 

3. анализу висине, структуре и динамике средстава,  

4. анализу висине, структуре и динамике извора средстава,  

5. анализу ефикасности управљања,  

6. анализа нето обртног фонда.  

2.   Анализа успешности пословања се ослања углавном на податке из биланса 

успеха, мада користи и податке из биланса стања и податке из рачуноводствене 

евиденције и подразумева:  

1. анализу висине, структуре и динамике расхода,  

2. анализу висине, структуре и динамике прихода,  

3. анализу висине и динамике међурезултата,  

4. анализу рентабилности,  

5. анализу економичности,  

6. анализу продуктивности,  

         7.  анализу тржишне вредности  (акција). 

Рациа ликвидности – анализа краткорочне финансијске равнотеже, намењена је 

испитивању краткорочне финансијске равнотеже. Краткорочна финасијска равнотежа 

изражава се кроз ликвидност предузећа. Као мера платежне способности предузећа 

најчешће се користе:  

а) рацио опште ликвидности,  

б) рацио редуциране ликвидности,  

ц) рацио покрића текућих обавеза текућим потраживањима и готовином,  и  

д) рацио готовинске ликвидности.  

Рациа дугорочне финансијске равнотеже (солвентност) служе  за испитивање 

дугорочног финансијског еквилибријума, финансијска равнотежа на дуги рок је 

обезбеђена када су дугорочно ангажована средства  на извршењу задатка предузећа 

прекривена, финансирана дугорочним изворима.  За анализу се најчешће користе 

показатељи:  

а) рацио дугорочног финансијског еквилибријума, 

б) рацио покрића сталне имовине дугорочним капиталом.  

Напред наведена рациа дугорочне финансијске равнотеже најчешће се допуњавају са 

још два рацио броја и то:  



23 
 

- рацио покрића залиха нето обртним фондом и  

- рацио покрића обртне имовине нето обртним фондом.  

 

Рацио бројеви структуре средстава  намењени су испитивању  структуре улагања 

исказаних у активи биланса стања и сходно својој намени изражавају се у процентима. 

Анализа се врши са аспекта њене глобалне структуре када се израчунава процентуално 

учешће сталне и обртне имовине и са аспекта разуђене структуре  активе, када се 

израчунава процентуално учешће појединих  позиција.  

Код анализе структуре капитала, група рацио бројева намењена је испитивању  свих 

релевантних аспеката везаних за компоновање структуре извора финансирања 

исказаних у пасиви. Рациа структуре можемо разврстати у рациа  рочне  структуре и 

рациа власничке структуре капитала.  

Рациа ефикасности управљања познати су под називом коефицијенти обрта.  

Обухвата коефицијенте обрта добављача, купаца, залиха  и средстава.  

Рациа рентабилности представљају средство за контролу реализације једног од 

главних циљева пословања предузећа –максимирање добитка на дуги рок. Анализа 

рентабилности се спроводи испитивањем парцијалних и глобалних показатеља 

рентабилности  и усмерена је на оцену рентабилности прошлих активности. 

Парцијални показатељи рентабилности се утврђују искључиво на бази података из 

биланса  успеха, а то су: стопа пословног добитка и стопа нето добитка. Глобални 

показатељи за разлику од парцијалних, утврђују се коришћењем података из оба 

биланса, у ову групу спадају: стопа приноса на укупна пословна средства и стопа 

приноса на сопствена средства 

3.2   Нето-обртни фонд као инструмент финансијске анализе 

Појам Нето обртног фонда се везује за „златно билансно правило у ширем 

смислу“, које захтева да дугорочно везана средства  (стална имовина и залихе) 

буду финансирана из дугорочних извора, чиме се стварају услови за успостављање и 

одржање дугорочне финансијске равнотеже. Нето обртни фонд се дефинише  као 

вишак дугорочних извора који, након финансирања сталне имовине, преостаје за 

финансирање неког дела обртне имовине, пре свега залиха. Нето обртни фонд може 

бити позитиван (када су дугорочни извори већи од дугорочних улагања), негативан 

(када су дугорочна улагања већа од дугорочних извора) и једнак нули (када постоји 

једнакост између дугорочних извора и дугорочних улагања). Позитиван НОФ значи да 

су дугорочни извори већи од дугорочних улагања, што делује позитивно на дугорочну 

али не и на краткорочну финансијску равнотежу, односно на солвентност и ликвидност. 

Задовољавајућим се сматра износ који обезбеђује задовољавајућу рентабилност уз 

очување оптималне ликвидности. Негативан НОФ значи да су дугорочна улагања већа 

од дугорочних извора и указује на поремећај финансијске равнотеже изазван 

неадекватним финансирањем јер су краткорочни извори коришћени за финансирање 

дугорочне, сталне имовине, а то директно води у неликвидност.  
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НОФ одговара рачунској величини која се добија из разлике збирова дугорочног 

капитала (сопственог и туђег) и нето имобилизације. Подаци на основу којих се 

изводи анализа НОФ-а су садржани у билансу стања. Из билансне равнотеже 

произилази и обавезна рачунска једнакост нето обртног капитала и нето обртне 

имовине. Уколико су нето имобилизације једнаке дугорочним изворима, односно 

обртна средства једнака краткорочним обавезама НОФ је једнак нули. Уколико су 

краткорочне обавезе веће од обртних средстава НОФ је негативан, што показује 

да је део краткорочних обавеза уложен у инвестиције. НОФ указује на 

покривеност дугорочних средстава дугорочним изворима и тиме даје увид у 

дугорочну ликвидност, односно солвентност предузећа. Током низа сукцесивних 

временских периода долази до промене у висини НОФ-а. Извођење закључка о 

финансијском положају предузећа на основу НОФ-а представља познавање њеног 

квалитативног и квантитативног аспекта. 

Повећање НОФ-а може бити проузроковано нето добитком, докапитализацијом, 

повећањем дугорочних обавеза, конверзијом краткорочних у дугорочне обавезе, 

дотацијама за покриће губитка, амортизацијом, продајом сталне имовине, смањењем 

дугорочних улагања. Дакле, до повећања долази услед повећања дугорочног капитала 

уз услов да стална имовина мирује, или смањење дугорочне имовине уз услов да 

дугорочни капитал мирује. 

Смањење НОФ може бити проузроковано расподелом нераспоређеног добитка, 

смањењем обавеза, губитком текућег периода, смањењем сопственог капитала, 

куповином сталне имовине, повећањем дугорочних финансијских пласмана, повећањем 

нематеријалних улагања. Дакле смањење НОФ је последица смањења дугорочног 

капитала и/или повећања сталне имовине. 

За анализу варијација Нето обртног фонда саставља се табеларни преглед (извештај) 

који садржи његову висину и промене у низу сукцесивних периода, али и податке о  

променама на позицијама које са њим кореспондирају – дугорочних извора, сталне 

имовине, залиха и обртних средстава. Праћењем промена на овим позицијама долази се 

до узрока промена Нето обртног фонда, пре свега са аспекта успостављања и одржања 

дугорочне финансијске равнотеже.  

3.3   Анализа новчаног тока  (cash flow) 

Сваки озбиљан застој у циркулацији готовине, који има за последицу њен дефицит, 

може да доведе до озбиљних поремећаја у пословању, пре свега до опадања 

ликвидности и погоршања кредитног бонитета. Са друге стране, сваки вишак 

готовине се неминовно испољава кроз смањење рентабилности укупних 

пословних средстава. У поступку анализе и извештавања о токовима готовине мора се 

поћи, пре свега, од насталих токова готовине у текућој години. Истовремено узимају се 

у обзир и токови готовине из претходне године. На тај начин се уочавају промене и 

тенденције у оквиру новчаних токова. Анализа биланса токова готовине треба да 

омогући сагледавање способности предузећа да ствара готовину, што је основна 
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претпоставка ликвидности, па је позитиван нето готовински ток из пословне 

активности од превасходног значаја јер је претпоставка и инвестирања и 

финансирања. Извештаје о токовима готовине који се добијају посредним путем – 

специфичним аранжирањем података који су већ садржани у компаративним 

билансима стања и билансу успеха, могуће је урадити на два начина: на бази корекције 

нето обртних средстава и превођењем прихода и расхода на новчана примања и 

издавања. Корекцијом нето обртних средстава, примања готовине резултирају 

повећањем позиција пасиве или смањењем позиција активе (осим готовине) док 

издавања готовине имају за последицу смањење позиција пасиве или повећање 

позиција активе – сем готовине. Други начин подразумева кориговање прихода и 

расхода из периодичног биланса успеха на примања и издавања готовине, користећи 

разлике у салдима релевантних позиција средстава и краткорочних обавеза са којима 

приходи и расходи кореспондирају.  

Међународни рачуноводствени стандарди подстичу предузећа да обелодањују 

Извештаје о токовима готовине из пословне активности применом директне методе, јер 

се путем ње добијају информације које могу да послуже у процени будућих токова 

готовине, што није случај код нихове израде индиректном методом.  У складу са МРС 7 

- Извештај  о токовима готовине, предузеће може да извештава  о токовима готовине из 

пословне активности применом директне методе – при чему се обелодањују главне 

класе бруто прилива готовине и бруто одлива готовине или применом индиректне 

методе при чему се нето добитак или губитак периода прилагођава за учинке промена 

неготовинске  природе, било којих разграничених или обрачунатих прихода и расхода 

по основу прошлих или будућих прилива и одлива готовине из пословне активности 

или за ставке прилива и одлива које се односе на токове готовине из активности 

финансирања и инвестирања.  

Рачуноводствени стандарди као и Закон инсистирају на томе да се токови 

новчаних средстава класификују на: новчане токове из пословне активности, 

новчане токове из инвестиционе активности и новчане токове из активности 

финансирања. Новчани токови који се јављају у оквиру пословне активности 

тангирају биланс успеха, односно представљају компоненте за утврђивање нето 

добитка. Нпр: примања готовине из пословне активности потичу из продаје за гориво, 

наплате потраживања од купаца, примања по основу дивиденде и камате и тд., док се 

издавања готовине јављају по основу исплате зарада, плаћања камате, пореза… 

Инвестициона активност се односи на вредновање и селекцију улагања чији је рок 

дужи од једне године, односно на улагања од којих се ефекти очекују у периоду дужем 

од једне године. И у оквиру инвестиционих активности јављају се новчани токови. У 

примања готовине спадају: продаја основних средстава, продаја обвезница и акција 

других предузећа, док издавања готовине чине: набавка основних средстава, куповина 

обвезница и акција других предузећа и сл. Када се говори о финансијској активности 

онда се мисли на односе предузећа са власницима (акционари) и кредиторима 

(дугорочним и краткорочним). Примања готовине настају продајом акција, обвезница, 

задужења по основу краткорочних кредита и тд., док издавања готовине настају по 
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основу плаћања дивиденде, плаћања главнице на дугорочне кредите и отплате 

краткорочних кредита. 

Једноставно се може закључити да су принцип ликвидности и принцип рентабилности 

међусобно супротстављени. Повећање рентабилности значи смањење ликвидности 

јер у том случају предузеће прекомерно ангажује готовину чиме је ликвидност 

угрожена. Интерес предузећа за такву политику је у томе да вишак готовине који стоји 

на рачунима не доноси никакву добит, већ напротив проузрокује трошкове камата ако 

су иста позајмљена или пропуштену добит ако су средства сопствена. С друге стране, 

претерана ликвидност резултира смањењем рентабилности па тиме и укупне 

ефикасности предузећа. Зато, органи управљања треба да балансирају између ова два 

принципа како би избегли замке дефицита или суфицита готовине. 

 

3.4  Анализа финансијског положаја привредног друштва 

 

3.4.1  АНАЛИЗА ЛИКВИДНОСТИ 

 

Општи рацио ликвидности показује способност предузећа да укупним расположим 

обртним средствима изврши доспеле обавезе. 

Општи рацио ликвидности = обртна средства (залихе, потраживања, готовина) /  

                                            краткорочне обавезе (краткорочни кредити, добављачи) 

Сматра се прихватљивим уколико има вредност већу од 2, због тога што обртна 

средства обухватају и залихе, која су трајна обртна средства, тј. новчана средства која 

дуго остају блокирана у залихама. Ако је његова вредност 2, значи да је сваки динар 

краткорочних обавеза покривен са два динара обртних средстава, односно да је 50% 

обртних средстава финансирано из дугорочних извора, а то значи да постоји нето 

обртни фонд, тј. да је предузеће ликвидно. Овај рацио се анализира поређењем са 

вредношћу у претходној години, чиме указује на повећање или смањење ликвидности.        

Ригорозни рацио ликвидности строжије процењује ликвидност предузећа, јер 

искључује залихе, које се споро конвертују у готовину. 

Ригорозни рацио ликвидности = Ливидна средства (потраживања, готовина)/ 

                                      краткорочне обавезе (краткорочни кредити, добављачи) 

Прихватљив је ако вреди 1 или више од један, јер то значи да предузеће све 

краткорочне обавезе може да исплати из ликвидних средстава. Овај рацио се анализира 

поређењем са вредношћу у претходној години или низом претходних година, чиме 

указује на повећање или смањење ликвидности, као и поређењем са другим 

предузећима у грани, и са планираним рациом. 

Нето обртни фонд  (НОФ) је апсолутна мера ликвидности, јер се израчунава као 

разлика вредности обртних средстава и краткорочних обавеза. Показује колика је 
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вредност обртних средстава финансирана из дугорочних извора (што је захтев „златног 

билансног правила у ширем смислу“). 

Нето обртни фонд  (НОФ) = обртна средства (залихе, потраживања, готовина) - 

                                            краткорочне обавезе (краткорочни кредити, добављачи) 

Може да се израчуна и као разлика дугорочних извора финансирања и сталне имовине. 

Нето обртни фонд  (НОФ) = (дугорочни дугови +сопствени капитал) – основна 

средства. 

 

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ: 

1. На основу биланса стања изврши анализу ликвидности и коментариши 

резултате. 

                                Биланс стања на дан 31.12.2012. год. 

АКТИВА  ПАСИВА  

Оснпвна средства 
Дугпрпшни пласмани 
Залихе  
Пптраживаоа 
Гптпвина 

      360.000 
60.000 
240.000 
240.000 
120.000 

Сппствени извпри 
Дугпрпшни кредити 
Краткпрпшни кредити 
Дпбављаши 

    600.000 
   120.000 
     60 .000 
240.000 

УКУПНО    1.020.000 УКУПНО 1.020.000 

 

Орл = 

 

Коментар: 

                                                                                                                

                                   

 

                                                                                                                                                 

Ррл = 

 

Коментар: 

                                                                                                                                                

 

НОФ = 
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Коментар:  

 

 

2. Компаративни биланс стања привредног друштва: 

                                            На почетку године                        На крају године 

Готовина                                    34.000.000                                     30.000.000 

Купци                                         70.000.000                                     82.000.000 

Залихе                                        66.000.000                                     78.000.000 

Стална имовина                       240.000.000                                   260.000.000 

Укупна актива                       410.000.000                                   450.000.000 

Добављачи                                  30.000.000                                    40.000.000 

Краткорочни кредити                30.000.000                                    40.000.000 

Дугорочни кредити                  130.000.000                                  140.000.000 

Акцијски капитал                     130.000.000                                  130.000.000 

Капитални добитак                    90.000.000                                  100.000.000 

Укупна пасива                        410.000.000                                  450.000.000 

Утврди показатеље ликвидности на почетку и на крају пословног периода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Када је привредно друштво били ликвидније? Образложи:                                             

3. На основу биланса стања изврши анализу ликвидности и коментариши 

резултате. 
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                  Биланс стања привредног друштва на дан 31.12.2012. год. 

АКТИВА  ПАСИВА  

Стална импвина         1.000.000 Сппствени капитал            700.000 

Залихе            500.000 Дугпрпшни кредити            500.000 

Пптраживаоа            400.000 Краткпрпшни кредити            500.000 

Гптпвина            300.000 Дпбављаши            500.000 

УКУПНО         2.200.000 УКУПНО         2.200.000 

Израчунај показатеље  ликвидности и коментариши резултате. 

 

Орл = 

 

 

 

Коментар:                                                                                                                                

                                                                                                                

                                   

                                                                                                                                                  

Ррл = 

 

 

 

Коментар:                                                                                                                                 

                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                   

НОФ = 

 

 

Коментар:        

                      

4.  Компаративни биланс стања привредног друштва „Змај“ 

01.01. текуће год.    31.12. текуће год. 



30 
 

Гптпвина                  30.000                    37.500 

Пласмани у краткпрпшне хартије пд вреднпсти                  45.000                    52.500 

Купци                  90.000                         105.000 

Залихе                  75.000                    90.000 

          Укупна пбртна средства                 240.000                   285.000 

Стална средства (набавна вреднпст)                 480.000                   510.000 

Исправка вреднпсти пснпвних средстава                 120.000                   135.000 

          Стална средства (садашоа вреднпст)                 360.000                   375.000 

  АКТИВА                                                                                                        600.000                           660.000 
 

Дпбављаши                   60.000                     64.500 

Укалкулисане пбавезе                   27.000                     31.500 

Краткпрпшни кредити                   30.000                     27.000 

          Укупне краткпрпчне пбавезе                 117.000                   123.000 

          Дугпрпчне пбавезе (пбвезнице)                   97.500                   112.500 

                  Укупне пбавезе                 214.500                   235.500 

Обишне акције                 300.000                   300.000 

Капитални дпбитак                   30.000                     30.000 

Акумулирани дпбитак                  55.500                     94.500 

Сппствени капитал                 385.500                   424.500 

ПАСИВА                                                                                                         600.000                            660.000 
 
Биланс успеха привреднпг друштва „Змај“  01.01. – 31.12. текуће гпдине 

Нетп прихпди пд реализације                    750.000 

Цена кпщтаоа реализпваних прпизвпда                    495.000 

Брутп дпбитак                    255.000 

Трпщкпви перипда   

                    Трпщкпви прпдаје                   60.000  

                    Трпщкпви управе и администрације                   82.500  

                    Трпщкпви ампртизације                   15.000                   157.500 

Ппслпвни дпбитак                      97.500 

Камате на кредите                      14.400 

Дпбитак пре пппрезиваоа                      83.100 

Ппрез на дпбитак                        8.310 

Нетп дпбитак                      74.790 

Дивиденда на пбишне акције                      35.790 

Акумулирани дпбитак                      39.000 

 

3а) Израчунај показатеље ликвидности: на дан 01.01. текуће године и на дан 31.12. 

текуће године. Када је предузеће било ликвидније? Образложи                                

 

 

 

3.4.2  ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 



31 
 

Овај део финансијске анализе показује колико ефикасно привредно друштво улаже у 

поједина средства или укупна средства. 

Коефицијент обрта купаца = Нето приходи од реализације / Просечни салдо купаца 

Коефицијент обрта залиха = Цена коштања реализованих производа /  

                                                 Просечни салдо залиха 

Коефицијент обрта добављача = Укупне набавке на кредит од добављача/  

                                                        Просечни салдо добављача 

Коефицијент обрта укупних средстава = Нето приходи од реализације /  

                                                                     Просечна укупна средства 

Овај коефицијент показује колико је динара нето прихода од реализације остварено на 

један динар укупнп ангажованих пословних средстава. 

У пасиви биланса стања приказани су извори средстава, тј начини финансирања 

средстава предузећа. Један од начина њихове анализе је порекло, тј. сопствени или туђи 

извори средстава.  

Коефицијент обрта сопствених средстава = Нето приходи од реализације /  

                                                                          Просечна сопствена средства 

 

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ: 

1. ПД „ААА“ из Београда остварило је нето приход од реализације у износу од 900.000 

rsd. Почетни салдо купаца је 120.000 rsd, а крајњи салдо купаца је 80.000 rsd. (Све 

резултате коментариши). 

а) Израчунај коефицијент обрта купаца. 

 

 

 

Коментар:_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

б) Израчунај просечни период наплате потраживања од купаца. 
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Коментар:_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. ПД „ЗЗЗ“ из Јагодине има на годишњем нивоу укупну вредност набавке од 

добављача 90.000.000 rsd. Салдо добављача на почетку године је 23.000.000 rsd, а салдо  

добављача на крају године је 13.000.000 rsd. 

а) Израчунај коефицијент обрта добављача.  

 

 

 

Коментар:_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

б) Израчунај „старост добављача“ и коментариши решење. 

 

 

 

Коментар:_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. Годишњи промет робе је 45.000.000 rsd, а просечни салдо залиха робе износи 

9.000.000 rsd.  (Све резултате коментариши). 

а) Израчунај коефицијент обрта залиха. 

 

 

 

Коментар:_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

б) Израчунај просечну „старост залиха“. 
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Коментар:_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4.  ПД „ККК“ из Параћина уговарало је време наплате потраживања од купаца на 45 

дана. У пословној години остварен је нето приход од реализације у износу 360.000.000 

rsd. Компаративни биланс стања: 

                                            На почетку године                        На крају године 

Готовина                                    24.000.000                                     20.000.000 

Купци                                         60.000.000                                     72.000.000 

Залихе                                         56.000.000                                     68.000.000 

Стална имовина                       240.000.000                                   260.000.000 

Укупна актива                        380.000.000                                  420.000.000 

Добављачи                                  30.000.000                                   40.000.000 

Краткорочни кредити                30.000.000                                    30.000.000 

Акцијски капитал                     120.000.000                                  130.000.000 

Капитални добитак                     80.000.000                                  100.000.000 

Укупна пасива                         380.000.000                                  420.000.000 

а) Израчунај  „старост купаца“ и коментариши. 

 

 

 

 

 

Коментар:_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

б) Анализирај ефикасност наплате потраживања у пословној години: 

___________________________________________________________________________ 

 

5. ПД „ЛАЛА“ из Врања остварило је нето-приход од реализације у износу од 2.400.000 

rsd. Почетни салдо купаца је 280.000 rsd,а крајњи салдо купаца је 320.000 rsd.  
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а) Израчунај коефицијент обрта купаца.  

б) Израчунај „старост купаца“ и коментариши решење. 

6. ПД „СУНЦОКРЕТ“ из Параћина има годишњи промет робе 230.000.000 rsd, почетни 

салдо залиха 28.000.000 rsd, и крајњи салдо залиха 18.000.000 rsd. 

а) Израчунај коефицијент обрта залиха.  

б) Израчунај „старост залиха“ и коментариши решење. 

 7. ПД „ЗВЕЗДИЦА“ из Јагодине има на годишњем нивоу укупну вредност набавке од 

добављача 1250.000.000 rsd. Салдо добављача на почетку године је 26.500.000 rsd, а 

салдо  добављача на крају године је 23.500.000 rsd. 

а) Израчунај коефицијент обрта добављача.  

б) Израчунај „старост добављача“ и коментариши решење. 

8.  ПД „КОМЕТА“ из Параћина уговарало је време наплате потраживања од купаца на 

45 дана. У пословној години остварен је нето приход од реализације у износу 

360.000.000 rsd. Компаративни биланс стања: 

                                            На почетку године                        На крају године 

Готовина                                    48.000.000                                    40.000.000 

Купци                                       120.000.000                                  144.000.000 

Залихе                                      112.000.000                                  136.000.000 

Стална имовина                       480.000.000                                   520.000.000 

Укупна актива                        760.000.000                                  840.000.000 

Добављачи                                  60.000.000                                   80.000.000 

Краткорочни кредити                 60.000.000                                    60.000.000 

Акцијски капитал                     240.000.000                                  260.000.000 

Капитални добитак                   160.000.000                                  200.000.000 

Укупна пасива                         760.000.000                                  840.000.000 

а) Израчунај  „старост купаца“ и коментариши. 

б) Анализирај ефикасност наплате потраживања у пословној години. 

 

 

3.4.3  АНАЛИЗА СТРУКТУРЕ  
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Анализа структуре средстава процентуално изражава учешће сталне имовине 

односно обртних средстава у укупној активи биланса стања. 

Учешће сталне имовине = Стална имовина / Укупна актива x 100 

Учешће обртне имовине = Обртна имовина / Укупна актива x 100 

Анализа структуре капитала процентуално изражава учешће дугорочног капитала, 

односно обртних краткорочног капитала у укупној пасиви биланса стања. 

Учешће дугорочног капитала = Дугорочни капитал / Укупна пасива x 100 

Учешће краткорочног капитала = Краткорочни капитал / Укупна актива x 100 

 

ЗАДАТАК ЗА ВЕЖБАЊЕ: 

Компаративни биланс стања привредног друштва „Змај“ 

01.01. текуће год.    31.12. текуће год. 

Гптпвина                  30.000                    37.500 

Пласмани у краткпрпшне хартије пд вреднпсти                  45.000                    52.500 

Купци                  90.000                         105.000 

Залихе                  75.000                    90.000 

          Укупна пбртна средства                 240.000                   285.000 

Стална средства (набавна вреднпст)                 480.000                   510.000 

Исправка вреднпсти пснпвних средстава                 120.000                   135.000 

          Стална средства (садашоа вреднпст)                 360.000                   375.000 

  АКТИВА                                                                                                        600.000                           660.000 
 

Дпбављаши                   60.000                     64.500 

Укалкулисане пбавезе                   27.000                     31.500 

Краткпрпшни кредити                   30.000                     27.000 

          Укупне краткпрпчне пбавезе                 117.000                   123.000 

          Дугпрпчне пбавезе (пбвезнице)                   97.500                   112.500 

                  Укупне пбавезе                 214.500                   235.500 

Обишне акције                 300.000                   300.000 

Капитални дпбитак                   30.000                     30.000 

Акумулирани дпбитак                  55.500                     94.500 

Сппствени капитал                 385.500                   424.500 

ПАСИВА                                                                                                         600.000                            660.000 
 
Биланс успеха привреднпг друштва „Змај“  01.01. – 31.12. текуће гпдине 

Нетп прихпди пд реализације                    750.000 

Цена кпщтаоа реализпваних прпизвпда                    495.000 

Брутп дпбитак                    255.000 

Трпщкпви перипда   

                    Трпщкпви прпдаје                   60.000  

                    Трпщкпви управе и администрације                   82.500  

                    Трпщкпви ампртизације                   15.000                   157.500 

Ппслпвни дпбитак                      97.500 
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Камате на кредите                      14.400 

Дпбитак пре пппрезиваоа                      83.100 

Ппрез на дпбитак                        8.310 

Нетп дпбитак                      74.790 

Дивиденда на пбишне акције                      35.790 

Акумулирани дпбитак                      39.000 

 

3а) Израчунај показатеље структуре: на дан 01.01. текуће године и на дан 31.12. 

 

3.4.4  АНАЛИЗА РЕНТАБИЛНОСТИ 

Парцијални показатељи рентабилности су стопа бруто добитка, стопа пословног 

добитка и стопа нето добитка. 

Стопа бруто добитка = Бруто добитак / Нето приходи од реализације x 100 

На повећање бруто добитка утиче се повећањем обима продаје, повећањем продајних 

цена или смањењем укупних трошкова. 

Осим трошкова који чине структуру цене коштања реализованих производа, укупне 

трошкове чине и трошкови администрације, трошкови продаје, трошкови управе…који 

су у ствари трошкови периода. Када се ови трошкови одузму од бруто добитка 

добијамо пословни добитак, односно добитак пре плаћања камата и опорезивања.  

Стопа пословног добитка = Пословни добитак / Нето приходи од реализације x 100 

Стопа нето добитка зависи од висине трошкова на име камата (финансијски расход). 

Ако је велико задужење привредног друштва и плаћа велике камате, иако има велики 

пословни добитак предузеће може имати мали нето добитак, или чак губитак.   

Стопа нето добитка = Нето добитак / Нето приходи од реализације x 100 

Предузеће улаже у различите облике сталних и обртних средстава, у настојању да 

коришћењем тих средстава оствар што веће користи мерене различитим стопама 

приноса. Основни показатељ приноса, односно рентабилности је стопа приноса на 

укупна средства.  

Стопа приноса на укупна средства = Пословни добитак /  

                                                               Просечна пословна средства x 100 

Израчуната стопа пореди са стопом из претходне године или са стопама из низа 

претходних година, са планираном стопом, са просечном стопом у грани.  

Када желимо да у анализу укључимо начин финансирања, онда користимо за поређење 

нето добитак. Висина ове стопе зависи од величине дуга као и од цене дуга привредног 

друштва. 

Стопа приноса на сопствена средства = Пословни добитак /  

                                                                    Просечна сопствена пословна средства x 100 
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3.4.5  УПРАВЉАЊЕ ДУГОМ 

Ови показатељи указују на изложеност предузећа финансијском ризику, а он се јавља 

када предузеће има дугове тј. позајмљаене изворе финансирања.  

Рацио укупног дуга према укупним средствима = Укупне обавезе /  

                                                                                    Укупна пословна средства x 100 

Овај рацио показује колки се део пословних средстава финансира из дуга, 

процентуално изражено. 

Коефицијент покрића камате = Пословни добитак / Камате на кредите 

Овај рацио показује са колико динара пословног добитка је покривен сваки динар 

расхода на име камата, дакле већи коефицијент је повољнији за привредно друштво. 

ЗАДАТАК ЗА ВЕЖБАЊЕ: 

Компаративни биланс стања привредног друштва „Змај“ 

01.01. текуће год.    31.12. текуће год. 

Гптпвина                  30.000                    37.500 

Пласмани у краткпрпшне хартије пд вреднпсти                  45.000                    52.500 

Купци                  90.000                         105.000 

Залихе                  75.000                    90.000 

          Укупна пбртна средства                 240.000                   285.000 

Стална средства (набавна вреднпст)                 480.000                   510.000 

Исправка вреднпсти пснпвних средстава                 120.000                   135.000 

          Стална средства (садашоа вреднпст)                 360.000                   375.000 

  АКТИВА                                                                                                        600.000                           660.000 
 

Дпбављаши                   60.000                     64.500 

Укалкулисане пбавезе                   27.000                     31.500 

Краткпрпшни кредити                   30.000                     27.000 

          Укупне краткпрпчне пбавезе                 117.000                   123.000 

          Дугпрпчне пбавезе (пбвезнице)                   97.500                   112.500 

                  Укупне пбавезе                 214.500                   235.500 

Обишне акције                 300.000                   300.000 

Капитални дпбитак                   30.000                     30.000 

Акумулирани дпбитак                  55.500                     94.500 

Сппствени капитал                 385.500                   424.500 

ПАСИВА                                                                                                         600.000                            660.000 
 
Биланс успеха привреднпг друштва „Змај“  01.01. – 31.12. текуће гпдине 

Нетп прихпди пд реализације                    750.000 

Цена кпщтаоа реализпваних прпизвпда                    495.000 

Брутп дпбитак                    255.000 

Трпщкпви перипда   

                    Трпщкпви прпдаје                   60.000  

                    Трпщкпви управе и администрације                   82.500  

                    Трпщкпви ампртизације                   15.000                   157.500 

Ппслпвни дпбитак                      97.500 



38 
 

Камате на кредите                      14.400 

Дпбитак пре пппрезиваоа                      83.100 

Ппрез на дпбитак                        8.310 

Нетп дпбитак                      74.790 

Дивиденда на пбишне акције                      35.790 

Акумулирани дпбитак                      39.000 

 

3а) Израчунај показатеље рентабилности и дуга: на дан 01.01. текуће године и на 

дан 31.12. 

 

ЗАДАТАК ЗА ВЕЖБАЊЕ СВИХ ПОКАЗАТЕЉА: 

Компаративни биланс стања привредног друштва „А“ 

01.01. текуће год.    31.12. текуће год. 

Гптпвина                  20.000                    25.000 

Пласмани у краткпрпшне хартије пд вреднпсти                  30.000                    35.000 

Купци                  60.000                          70.000 

Залихе                  50.000                    60.000 

          Укупна пбртна средства                160.000                  190.000 

Стална средства (набавна вреднпст)                320.000                  340.000 

Исправка вреднпсти пснпвних средстава                  80.000                    90.000 

          Стална средства (садашоа вреднпст)                240.000                  250.000 

  АКТИВА                                                                                                      400.000                            440.000 
 

Дпбављаши                   40.000                     43.000 

Укалкулисане пбавезе                   18.000                     21.000 

Краткпрпшни кредити                   20.000                     18.000 

     Укупне краткпрпшне пбавезе                   78.000                     82.000 

     Дугпрпшне пбавезе (пбвезнице)                   65.000                     75.000 

                  Укупне пбавезе                 143.000                   157.000 

Обишне акције                 200.000                   200.000 

Капитални дпбитак                   20.000                     20.000 

Акумулирани дпбитак                   37.000                     63.000 

Сппствени капитал                 257.000                   283.000 

ПАСИВА                                                                                                         400.000                           440.000 
 
Биланс успеха привреднпг друщтва „А“  01.01. – 31.12. текуће гпдине 

Нетп прихпди пд реализације                   500.000 

Цена кпщтаоа реализпваних прпизвпда                   330.000 

Брутп дпбитак                   170.000 

Трпщкпви перипда   

                    Трпщкпви прпдаје                   40.000  

                    Трпщкпви управе и администрације                   55.000  

                    Трпщкпви ампртизације                   10.000                   105.000 

Ппслпвни дпбитак                      65.000 

Камате на кредите                        9.600 

Дпбитак пре пппрезиваоа                      55.400 
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Ппрез на дпбитак                        5.540 

Нетп дпбитак                      49.860 

Дивиденда на пбишне акције                      23.860 

Акумулирани дпбитак                      26.000 

 

1.  Израчунај показатеље ликвидности на дан 31.12. текуће године 

Општи рацио ликвидности = Обртна средства / Краткорочне обавезе 

                                             = 190.000 / 82.000 = 2,32 

Ригорозни рацио ликвидности = Ливидна средства / Краткорочне обавезе  

                                                     = 130.000 / 82.000 = 1,59 

НОФ = обртна средства - краткорочне обавезе  

                                                     =  190.000 – 82.000 = 108.000 

2. Израчунај показатеље структуре 31.12. текуће године 

Учешће сталне имовине = Стална имовина / Укупна актива x 100 

                                        =   250.000 / 440.000 x 100 = 56,82 % 

Учешће обртне имовине = Обртна имовина / Укупна актива x 100 

                                        =  190.000 / 440.000 x 100 = 43,18% 

Учешће дугорочног капитала = Дугорочни капитал / Укупна пасива x 100 

                                                 =  358.000 / 440.000 = 81,36% 

Учешће краткорочног капитала = Краткорочни капитал / Укупна пасива x 100 

                                                    = 82.000 / 440.000 = 18,64% 

3. Израчунај показатеље рентабилности 31.12. текуће године 

Стопа бруто добитка = Бруто добитак / Нето приходи од реализације x 100 

                                   = 170.000 / 500.000 = 0,34 тј. 34% 

Стопа пословног добитка = Пословни добитак / Нето приходи од реализације x 100 

                                          = 65.000 / 500.000 = 0,13 тј. 13% 

Стопа нето добитка = Нето добитак / Нето приходи од реализације x 100 

                                 = 49.860 / 500.000 = 0,997 тј. 9,97% 

Стопа приноса на укупна средства = Пословни добитак /  

                                                            Просечна пословна средства x 100 

                                                            = 65.000 / 420.000 = 0,1548 тј. 15,48% 
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Стопа приноса на сопствена средства = Пословни добитак /  

                                                                Просечна сопствена пословна средства x 100 

                                                                 = 65.000 / 270.000 = 0,2407 тј. 24,07% 

4. Израчунај показатеље пословне активности 31.12. текуће године 

Коефицијент обрта купаца = Нето приходи од реализације / Просечни салдо купаца 

                                               = 500.000 / 65.000 = 7,69 

Коефицијент обрта залиха = Цена коштања реализованих производа /  

                                               Просечни салдо залиха 

                                                = 330.000 / 55.000 = 6,00 

Коефицијент обрта добављача = Укупне набавке на кредит од добављача/  

                                                     Просечни салдо добављача 

                                                  = 235.000 / 41.500 = 5,66 

Коефицијент обрта укупних средстава = Нето приходи од реализације /  

                                                                  Просечна укупна средства 

                                                               = 500.000 / 420.000 = 1,19 

Коефицијент обрта сопствених средстава = Нето приходи од реализације /  

                                                                       Просечна сопствена средства 

                                                                    = 500.000 / 270.000 = 1,852 

5. Израчунај показатеље дуга 31.12. текуће године 

Рацио укупног дуга према укупним средствима = Укупне обавезе /  

                                                                              Укупна пословна средства x 100 

                                                                           = 157.000 / 440.000 = 0,3568 тј. 35,68% 

Коефицијент покрића камате = Пословни добитак / Камате на кредите 

                                                   = 65.000 / 9.600 = 6,77 
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ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ: 

1. На основу биланса стања изврши анализу ликвидности. 

                                Биланс стања на дан 31.12.2011. год. 

АКТИВА        ПАСИВА  

Оснпвна средства 
Дугпрпшни пласмани 
Залихе  
Пптраживаоа 
Гптпвина 

        360.000 
          60.000 
        240.000 
        240.000 
        120.000 

Сппствени извпри 
Дугпрпшни кредити 
Краткпрпшни кредити 
Дпбављаши 

      600.000 
      120.000 
        60.000 
      240.000 

УКУПНО      1.020.000 УКУПНО    1.020.000 

 

2. На основу биланса стања изврши анализу ликвидности. 

                  Биланс стања привредног друштва на дан 31.12.2011. год. 

АКТИВА          ПАСИВА  

Стална импвина         1.000.000 Сппствени капитал            700.000 

Залихе            500.000 Дугпрпшни кредити            500.000 

Пптраживаоа            400.000 Краткпрпшни кредити            500.000 

Гптпвина            300.000 Дпбављаши            500.000 

УКУПНО         2.200.000 УКУПНО         2.200.000 

Израчунај показатеље  ликвидности и коментариши резултате. 

3. Компаративни биланс стања привредног друштва: 

                                            На почетку године                        На крају године 

Готовина                                    34.000.000                                     30.000.000 

Купци                                         70.000.000                                     82.000.000 

Залихе                                        66.000.000                                     78.000.000 

Стална имовина                       240.000.000                                   260.000.000 

Укупна актива                       410.000.000                                   450.000.000 

Добављачи                                  30.000.000                                    40.000.000 

Краткорочни кредити                30.000.000                                    40.000.000 

Дугорочни кредити                  130.000.000                                  140.000.000 

Акцијски капитал                     130.000.000                                  130.000.000 

Капитални добитак                    90.000.000                                  100.000.000 

Укупна пасива                        410.000.000                                  450.000.000 

Утврди показатеље ликвидности на почетку и на крају пословног периода 
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4. Израчунај показатеље финансијске анализе на основу финансијских извештаја 

Компаративни биланс стања привредног друштва „АА“. текуће год.    31.12. текуће год. 

 

Гптпвина                  30.000                    37.500 

Пласмани у краткпрпшне хартије пд вреднпсти                  45.000                    52.500 

Купци                  90.000                         105.000 

Залихе                  75.000                    90.000 

          Укупна пбртна средства                 240.000                   285.000 

Стална средства (набавна вреднпст)                 480.000                   510.000 

Исправка вреднпсти пснпвних средстава                 120.000                   135.000 

          Стална средства (садашоа вреднпст)                 360.000                   375.000 

  АКТИВА                                                                                               600.000                        660.000  

Дпбављаши                   60.000                     64.500 

Укалкулисане пбавезе                   27.000                     31.500 

Краткпрпшни кредити                   30.000                     27.000 

     Укупне краткпрпшне пбавезе                 117.000                   123.000 

     Дугпрпшне пбавезе (пбвезнице)                   97.500                   112.500 

                  Укупне пбавезе                 214.500                   235.500 

Обишне акције                 300.000                   300.000 

Капитални дпбитак                   30.000                     30.000 

Акумулирани дпбитак                  55.500                     94.500 

Сппствени капитал                 385.500                   424.500 

ПАСИВА                                                                                                600.000                        660.000     
Биланс успеха привреднпг друщтва „АА“  01.01. – 31.12. текуће гпдине 

Нетп прихпди пд реализације                    750.000 

Цена кпщтаоа реализпваних прпизвпда                    495.000 

Брутп дпбитак                    255.000 

Трпщкпви перипда   

                    Трпщкпви прпдаје                   60.000  

                    Трпщкпви управе и администрације                   82.500  

                    Трпщкпви ампртизације                   15.000                   157.500 

Ппслпвни дпбитак                      97.500 

Камате на кредите                      14.400 

Дпбитак пре пппрезиваоа                      83.100 

Ппрез на дпбитак                        8.310 

Нетп дпбитак                      74.790 

Дивиденда на пбишне акције                      35.790 

Акумулирани дпбитак                      39.000 
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1.  Израчунај показатеље ликвидности на дан 31.12. текуће године 

Општи рацио ликвидности = Обртна средства / Краткорочне обавезе 

Ригорозни рацио ликвидности = Ликвидна средства / Краткорочне обавезе  

НОФ = обртна средства - краткорочне обавезе  

2. Израчунај показатеље структуре 31.12. текуће године 

Учешће сталне имовине = Стална имовина / Укупна актива x 100                                           

Учешће обртне имовине = Обртна имовина / Укупна актива x 100 

Учешће дугорочног капитала = Дугорочни капитал / Укупна пасива x 100 

Учешће краткорочног капитала = Краткорочни капитал / Укупна пасива x 100 

3. Израчунај показатеље рентабилности 31.12. текуће године 

Стопа бруто добитка = Бруто добитак / Нето приходи од реализације x 100 

Стопа пословног добитка = Пословни добитак / Нето приходи од реализације x 100 

Стопа нето добитка = Нето добитак / Нето приходи од реализације x 100 

Стопа приноса на укупна средства = Пословни добитак /  

                                                            Просечна пословна средства x 100 

Стопа приноса на сопствена средства = Пословни добитак /  

                                                                 Просечна сопствена пословна средства x 100 

4. Израчунај показатеље пословне активности 31.12. текуће године 

Коефицијент обрта укупних средстава = Нето приходи од реализације /  

                                                                  Просечна укупна средства 

Коефицијент обрта сопствених средстава = Нето приходи од реализације /  

                                                                       Просечна сопствена средства 

5. Израчунај показатеље дуга 31.12. текуће године 

Коефицијент покрића камате = Пословни добитак / Камате на кредите 
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4.  ПРИМЕНА ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА 

 

1. Дефиниши ЗЛАТНО БИЛАНСНО ПРАВИЛО У УЖЕМ СМИСЛУ:      

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

2. Дефиниши ЗЛАТНО БИЛАНСНО  ПРАВИЛО  У ШИРЕМ СМИСЛУ:      

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

3. Дефиниши ХОРИЗОНТАЛНО  ПРАВИЛО  ФИНАНСИРАЊА  „2:1“:      

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

4. Дефиниши ХОРИЗОНТАЛНО  ПРАВИЛО  ФИНАНСИРАЊА  „1:1“ :      

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

5. Дефиниши ВЕРТИКАЛНО  ПРАВИЛО ФИНАНСИРАЊА  „2:1“: 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________  

6. Дефиниши ВЕРТИКАЛНО  ПРАВИЛО ПРАВИЛО ФИНАНСИРАЊА „1:1“: 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________  

 

7. Каква може бити финансијска ситуација предузећа?                                               
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8. Шта је „МЕТОД ПРЕСЕЦАЊА БИЛАНСА“?       

                                                   

________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________  

 

9. Шта је критеријум за груписање позиција у пасиви биланса стања код 

вертикалних правила финансирања? 

 

___________________________________________________________________  

 
10. Процени и образложи финансијску ситуацију предузећа?    

                                                
 Биланс стања на дан 31.12.2011.год. 

СРЕДСТВА ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 

Грађевински пбјекти                        25.000.000           
Опрема                                               10.000.000  
Материјал                                            3.000.000 
Недпврщена прпизвпдоа                  1.000.000                                                   
Гптпви прпизвпди                               1.000.000 
Пптраживаоа пд купаца                    3.000.000               
Гптпвина                                              2.000.000 

Сппствени капитал                            20.000.000                              
Дугпрпшни кредити                           15.000.000           
Краткпрпшни кредити                        7.000.000      
Дпбављаши                                           3.000.000       

УКУПНО:                                              45.000.000 УКУПНО:                                               45.000.000 

 
________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

 

11. У билансу стања  обавезе које доспевају у року до годину дана су 2.850.000 динара, 

а улагања у обртна средства су 2.130.000 динара. Како процењујеш финансијску 

ситуацију овог предузећа? Заокружи број испред тачног одговора: 

                                              1. повољна финансијска ситуација 

   2. неповољна финансијска ситуација 

        3. уравнотежена финансијска ситуација 

Образложи процену: 
 

_________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

12. У билансу стања обавезе са роком доспећа до годину дана износе 3.650.000 динара, 

а улагања у обртна средства су 4.130.000 динара. Како процењујеш финансијску 

ситуацију овог предузећа? Заокружи број испред тачног одговора: 

1. повољна финансијска ситуација 

   2. неповољна финансијска ситуација 

        3. уравнотежена финансијска ситуација 

Образложи процену: 
 

_________________________________________________________________________________________ 

13.  Процени и образложи финансијску ситуацију ПД  "Зора" из Јагодине?  
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                                         Биланс стања на дан 31.12.2011.год. 

СРЕДСТВА  ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 

Грађевински пбјекти                             16.500.000 
Мащине                                                      9.500.000 
Материјал                                                  2.000.000 
Гптпви прпизвпди                                    5.000.000 
Пптраживаоа пд купаца                        3.000.000 
Текући рашун                                             4.000.000 

Сппствени капитал                          18.000.000 
Дугпрпшни кредити                         10.000.000 
Краткпрпшни кредити                      7.000.000 
Дпбављаши                                         5.000.000 

 Укупнп                                                     40.000.000 Укупнп                                                40.000.000 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________  

 

14. Представи „Златно билансно правило у ширем смислу“: 

 

Биланс стања на дан 31.12.2011.год. 

 

Опиши финансијску ситуацију предузећа: __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

15. Представи „Златно билансно правило у ужем смислу“: 

Биланс стања на дан 31.12.2011.год. 

СРЕДСТВА ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 

Грађевински пбјекти                  19.000.000              
Опрема                                                                                       
Гптпви прпизвпди    
Пптраживаоа пд купаца            7.000.000            
Гптпвина                                      

Сппствени капитал                     15.000.000                                      
Дугпрпшни кредити                             
Краткпрпшни кредити                         
Дпбављаши                                         

УКУПНО:  УКУПНО: 

   

Опиши финансијску ситуацију предузећа: __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

16.   Представи хоризонтално правило финансирања „2:1“: 

СРЕДСТВА ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 

Грађевински пбјекти                10.000.000             
Опрема                                         7.000.000                                              
Гптпви прпизвпди    
Пптраживаоа пд купаца                          
Гптпвина                                      

Сппствени капитал                   12.000.000                               
Дугпрпшни кредити                             
Краткпрпшни кредити                         
Дпбављаши                                         

УКУПНО:  УКУПНО: 
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Биланс стања на дан 31.12.2011.год. 

СРЕДСТВА ИЗВПРИ СРЕДСТАВА 

Грађевински пбјекти                    7.000.000           
Опрема                                                                                       
Гптпви прпизвпди    
Пптраживаоа пд купаца                          
Гптпвина                                      

Сппствени капитал                                             
Дугпрпшни кредити                             
Краткпрпшни кредити                  3.000.000                  
Дпбављаши                                         

УКУПНП:  УКУПНП: 

  

 Опиши финансијску ситуацију предузећа: __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________                                                                                                                                        

17. Представи хоризонтално правило финансирања „1:1“: 

Биланс стања на дан 31.12.2011.год. 

СРЕДСТВА ИЗВПРИ СРЕДСТАВА 

Грађевински пбјекти                  10.000.000                
Опрема                                            5.000.000                                             
Гптпви прпизвпди                        2.500.000 
Пптраживаоа пд купаца            3.000.000            
Гптпвина                                         1.500.000 

Сппствени капитал                                             
Дугпрпшни кредити                             
Краткпрпшни кредити                         
Дпбављаши                                         

УКУПНП:  УКУПНП: 

  

Опиши финансијску ситуацију предузећа: __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

 18.  Представи вертикално правило финансирања „2:1“: 

Биланс стања на дан 31.12.2011.год. 

СРЕДСТВА ИЗВПРИ СРЕДСТАВА 

Грађевински пбјекти                  15.000.000              
Опрема                                          10.000.000                                               
Гптпви прпизвпди                        2.000.000 
Пптраживаоа пд купаца            2.000.000               
Гптпвина                                         1.000.000 

Сппствени капитал                                             
Дугпрпшни кредити                             
Краткпрпшни кредити                         
Дпбављаши                                         

УКУПНП:                                              30.000.000 УКУПНП: 

   

Опиши финансијску ситуацију предузећа: __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

19. Представи вертикално правило финансирања „1:1“: 
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Биланс стања на дан 31.12.2011.год. 

СРЕДСТВА ИЗВПРИ СРЕДСТАВА 

Грађевински пбјекти                  10.000.000           
Опрема                                            5.000.000                                             
Гптпви прпизвпди                        2.000.000 
Пптраживаоа пд купаца            2.000.000           
Гптпвина                                         1.000.000 

Сппствени капитал                                             
Дугпрпшни кредити                             
Краткпрпшни кредити                         
Дпбављаши                                         

УКУПНП:                                              20.000.000 УКУПНП: 

   

Опиши финансијску ситуацију предузећа: __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

                                                                                                                                       

      

5. РЕШЕЊА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И 

ФИНАНСИЈСКЕ СИТУАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА 

 

6. УПРАВЉАЊЕ НОВЧАНИМ ТОКОМ 

(КОПИРАНО СВЕ ИЗ КЊИГЕ) 

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ: 

1. У току пословне године одиграло се 9 обрта готовине. Колико траје готовински 

циклус? Коментариши добијени резултат. 

2. Коефицијент обрта купаца је 5, коефицијент обрта залиха је 6, а коефицијент обрта 

добављача је 4. Укупни годишњи издаци готовине су 24.000.000 rsd. 

а) Израчунај просечни салдо готовине и коментариши решење. 

3. Располажеш следећим подацима: 

- цена коштања реализованих производа  је 600.000 rsd, 

- просечни салдо залиха готових производа је 60.000 rsd, 

- „старост добављача“ је 60 дана, 

- „старост купаца“ је 50 дана, 

- укупни годишњи издаци готовине су 600.000 rsd. 

а) Израчунај просечни салдо готовине. 
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б) Процени како ће скраћење „старости купаца“ на 45 дана утицати на салдо готовине. 

(Све резултате коментариши). 

4. Просечна дужина готовинског циклуса је 60 дана. 

а) Израчунај коефицијент обрта готовине. 

б) Објасни добијени резултат. 

5. Коефицијент обрта купаца је 4. Коефицијент обрта залиха је 6. Коефицијент обрта 

добављача  је 5. Укупни годишњи издаци готовине су 12.000.000 rsd. 

а) Израчунај просечну дужину трајања готовинског циклуса. 

б) Израчунај коефицијент обрта готовине. 

в) Израчунај просечни салдо готовине. 

г) Како би у овом случају повећао/ла ефикасност управљања готовином? Објасни и 

покажи обрачуном. 

(Све резултате коментариши). 

6. Радиш у расаднику „Златна туја“ из Јагодине (који се бави производњом цвећа) у 

одељењу плана и анализе. Располажеш следећим подацима: 

          - цена коштања реализованих производа је  300.000 rsd, 

          - просечни салдо залиха готових производа је 30.000 rsd, 

          - старост обавеза према добављачима  је 30 дана, што је у складу са 

            закљученим уговорима, 

          - старост потраживања од купаца је 25 дана, што је у складу са  закљученим  

уговорима, 

          - укупни годишњи издаци готовине су 300.000 rsd. 

a) Израчунај минимални салдо готовине.  

б) Оцени како ће се, и у ком износу, променити салдо готовине, уколико се старост 

залиха смањи на 30 дана? 

(Све резултате коментариши). 

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ: 

1. ПД „Ластица“ остварило је нето-приход од реализације у износу од 1.800.000 rsd. 

Почетни салдо купаца је 220.000 rsd,а крајњи салдо купаца је 120.000 rsd.  

а) Израчунај коефицијент обрта купаца.  

б) Израчунај „старост купаца“ и коментариши решење. 

2. ПД „Срећица“ из Параћина има годишњи промет робе 88.000.000 rsd, почетни салдо 

залиха 27.000.000 rsd, и крајњи салдо залиха 17.000.000 rsd. 
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а) Израчунај коефицијент обрта залиха.  

б) Израчунај „старост залиха“ и коментариши решење. 

3. ПД „Звездица“из Јагодине има на годишњем нивоу укупну вредност набавке од 

добављача 90.000.000 rsd. Салдо добављача на почетку године је 23.000.000 rsd, а салдо  

добављача на крају године је 13.000.000 rsd. 

а) Израчунај коефицијент обрта добављача.  

б) Израчунај „старост добављача“ и коментариши решење. 

4. ПД „Кометица“ из Параћина уговарало је време наплате потраживања од купаца на 

45 дана. У пословној години остварен је нето приход од реализације у износу 

360.000.000 rsd. Компаративни биланс стања: 

                                                    На почетку године                        На крају године 

Готовина                                                24.000.000                                20.000.000 

Купци                                                     60.000.000                                72.000.000 

Залихе                                                    56.000.000                                 68.000.000 

Стална имовина                                   240.000.000                               260.000.000 

Укупна актива                                    380.000.000                              420.000.000 

Добављачи                                              30.000.000                                40.000.000 

Краткорочни кредити                             30.000.000                                30.000.000 

Акцијски капитал                                 120.000.000                              130.000.000 

Капитални добитак                                 80.000.000                              100.000.000 

Укупна пасива                                    380.000.000                               420.000.000 

а) Израчунај „старост купаца“ и коментариши. 

б) Анализирај ефикасност наплате потраживања у пословној години. 

5. У току пословне године одиграло се 9 обрта готовине. Колико траје готовински 

циклус? Коментариши добијени резултат. 

6. Коефицијент обрта купаца је 5, коефицијент обрта залиха је 6, а коефицијент обрта 

добављача је 4. Укупни годишњи издаци готовине су 24.000.000 rsd. 

а) Израчунај просечну просечни салдо готовине и коментариши решење. 

7. Располажеш следећим подацима: 

- цена коштања реализованих производа  је 600.000 rsd, 

- просечни салдо залиха готових производа је 60.000 rsd, 

- „старост добављача“ је 60 дана, 

- „старост купаца“ је 50 дана, 
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- укупни годишњи издаци готовине су 600.000 rsd. 

а) Израчунај салдо готовине. 

б) Процени како ће скраћење „старости купаца“ на 45 дана утицати на салдо готовине. 

(Све резултате коментариши). 

 

7.  УПРАВЉАЊЕ ПОТРАЖИВАЊИМА 

Потраживања од купаца често ангажују значајан део улагања у обртна средства 

предузећа. На тако ангажована средства не остварује се никакав принос. Зато постоје 

трошкови држања потраживањаод купаца, у висини тог пропуштеног приноса. Осим 

тога, један део прихода од реализације (продаје остаће ненаплаћен). Очигледно је да у 

вези потраживања настају разлишити приходи и трошкови, које треба контролисати, 

користећи различите мере управљања потраживањима, као што су:  

o кредитна политика, 

o кредитни услови и 

o политика наплате потраживања. 

7.1 Кредитна политика 

Кредитном политиком одређују се минимални услови које купци треба да испуне  да би 

добили кредит, као и висина кредита који се може одобрити. Ти минимални услови су у 

ствари кредитни стандарди, а висина кредита утврђује се кредитном анализом. 

Кредитни услови су услови плаћања, а они обухватају кредитни период, каса-сконто 

и дисконтни период. Политика наплате потраживања је усмерена на то да се наплата 

изврши у роковима доспећа.  

7.2     Кредитни стандарди 

Кредитни стандарди представљају минималне услове које купац мора да испуни да би 

му се одобрила продаја на кредит. Ти услови се односе на кредитну способност купца 

која се може испитивати на различите начине. Најчешће се користи анализа пет 

карактеристика купаца („5К“ анализа): 

o карактер, 

o капацитет, 

o капитал, 

o колатерално обезбеђење и  

o кондиција извршавања обавеза у претходном периоду:  

Карактер купца процењује се анализом извршавања обавеза у претходном периоду: да 

ли је на време плаћао обавезе према добављачима и да ли је било одлагања плаћања 

обавеза, да ли су због тога против њега вођени судски спорови и како су они завршени, 
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како је извршавао обавезе за кредите према банкама, како је извршавао обавезе према 

држави. 

Капацитет купца је његова способност да плати робни кредит. Испитује се на основу 

финансијских извештаја, оценом ликвидности (општи рацио ликвидности, ригорозни 

рацио ликвидности и нето-обртни фонд) и рациом дуга (однос укупног дуга и укупних 

извора предузећа). Већи раио ликвидности (већи од јединиве) упућује на већу 

ликвидност предузећа. Мањи рацио дуга указује на мањи ризик кредитирања 

предузећа. Већи рацио ликвидности и мањи рацио дуга указује на способност 

предузећа да плати обавезе по одобреном робном кредиту.  

Капиталом се анализира финансијска снага купца. Она је пре свега изражена 

величином сопственог капитала који је трајни извор финансирања предузећа. 

Колатерално обезбеђење, односно залога се користи за осигуравање робног кредита. 

Анализом финансијског извештаја може се утврдити која се средства могу користити 

као залог, колика је њихова вредност, да ли су нека средства већ заложена … 

Кондицијама се процењује способност купца да се брзо прилагоди економским и 

пословним догађајима. На такве промене мора бити спреман и продавац. Ако има 

залихе производа које нуди по ценама које купци не могу да прихвате, онда продавац 

ублажава кредитне услове, да би поспешио продају. 

Ако се жели поспешити продаја, могу се ублажити кредитни стандарди, али се такође 

могу и пооштрити. Ублажавањем кредитних стандарда роба се може продавати и 

купцима који нису могли да испуне оштре услове. Тиме ће се повећати приходи од 

продаје, али ће се повећати и проценат ненаплаћених потраживања. Добитак од продаје 

ће се повећати, али ће се смањити коефицијент обрта купаца.  

ПРИМЕР: 

Предузеће је уз постојеће кредитне стандарде остварило нето приход од реализације 

1.200.000,00 а трошкови садржани у тим производима 900.000,00. Коефицијент обрта 

купаца је 6. Ублажавањем кредитних стандарда приходи од продаје се повећавају за 

60.000 rsd, а трошкови садржани у тим производима повећали се за 30.000 rsd. 

Коефицијент обрта купаца је 5. Ненаплаћена потраживања повећала су се са 1% на 

1,5% . Трошкови држања потраживања су 10% годишње. 

      За дати пбим прпдаје  За ппвећани пбим прпдаје 

Нетп прихпд пд реализације 
Ненаплаћена пптраживаоа 
Нетп прихпд пд реализације 
Трпщкпви реализпваних 
прпизвпда 
Дпбитак на прпдаји  

                                 1.200.000 
(1% x 1.200.000)        12.000 
                                 1.188.000 
 
                                     900.000 
                                     288.000    

                                  1.260.000 
(1,5% x 1.200.000)       18.900 
                                   1.241.100 
 
                                       930.000 
                                       311.100 

 

Додатни добитак на продаји                                                                     311.100 - 288.000 = 23.100 
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Просечна улагања у потраживања од купаца900.000/6=150.000                       930.000/5=186.000 

Додатна улагања у потраживања од купаца                                               1 86.000-150.000=36.000 

Додатни трошкови улагања у потраживања од купаца                                  36.000 x 10% = 3.600 

Због повећаног обима продаје добитак на продаји ће се повећати за 23.100 rsd, а 

додатни трошкови улагања у потраживања од купаца су 3.600 rsd. Треба се одлучити на 

ублажавање кредитних стандарда јер ће т оповећати финансијски резултат за 19.500 rsd 

(23.100 – 3.600 = 19.500 rsd). 

7.3   Кредитни услови 

Кредитни услови су услови плаћања које продавац одређује купцу при продаји робе на 

кредит. У кредитне услове спадају: кредитни период, каса сконто и дисконтни период. 

Изражавају се скраћеницом нпр: „3/7 нето 30“, а то значи да купац треба да изврши 

плаћање за 30 дана уколико не користи каса сконто, односно за седам дана ако користи 

каса сконто од 3% на продајну вредност.  

Кредитни период изражава се бројем дана и показује време током којег продавац 

кредитира купца. Овај период тече од тренутка испостављања фактуре. Уколико се 

жели повећати обим продаје, може се продужити кредитни период.  

Каса-сконто је попуст који продавац нуди купцу ако плати своју обавезу у краћем, 

односно дисконтном периоду. Попуст се утврђује као проценат од продајне 

вредности. Циљ повећања каса-сконта је да се убрза наплата потраживања од купаца. 

Понуђени каса сконто неће искористити сви купци, само они који располажу са 

довољно готовине да извршавају обавезе. Коришћење каса-сконта повећава обим 

продаје, приходе од продаје, побољшава наплату потраживања, повећава коефицијент 

обрта купаца, смањују се улагања у потраживања од купаца и настају уштеде у 

трошковима потраживања. 

Дисконтни период је период у току којег купци могу искористити каса-сконто. 

Дужина тог периода се може мењати. Продужење дисконтног периода као ефекте има 

повећање обим продаје, повећање прихода од продаје, смањење ненаплаћених 

потраживања.  

УПРАВЉАЊЕ ПОТРАЖИВАЊИМА – ЗАДАТАК 

 

Мере управљања потраживањима су: 

1. 

2. 

3. 
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Кредитном политиком одређују се минимални услови које купци треба да испуне  да би 

добили кредит, као и висина кредита који се може одобрити.. Кредитни услови су 

услови плаћања, а они обухватају: 

1. 

2. 

3. 

 

Кредитни стандарди представљају 

минималне услове које купац мора да 

испуни да би му се одобрила продаја на 

кредит. Најчешће се користи анализа пет 

карактеристика купаца („5К“ анализа): 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

   

Карактер купца процењује се анализом извршавања обавеза у претходном периоду: да 

ли је ___________________________________________________________добављачима 

и да ли је било _______________________________________обавеза, да ли су због тога 

против ________________________________________________________спорови и како 

су они завршени, како је извршавао _____________________________________банкама, 

како је извршавао _______________________________________држави. 

 

Капацитет купца је ___________________________________________________кредит. 

Испитује се на основу ______________________________________________извештаја, 

оценом ликвидности (___________________________________________) и рациом дуга 

(________________________________________________________________). 

 

Капиталом се анализира ________________________________________________купца. 

Она је изражена _________________________________________________који је трајни 
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извор финансирања предузећа. 

 

Колатерално обезбеђење се користи ___________________________________кредита. 

Анализом ___________________________________________________може се утврдити 

која се средства могу користити као залог, колика је њихова вредност, да ли су нека 

средства већ заложена … 

 

Кондицијама се процењује способност купца да _______________________догађајима. 

На такве промене мора бити спреман и продавац. Ако има залихе производа које нуди 

по ценама које купци не могу да прихвате, онда продавац ублажава кредитне услове, да 

би поспешио продају. 

 

Ублажавањем кредитних стандарда роба се може продавати и купцима који нису могли 

да испуне оштре услове. Тиме ће се ___________________приходи од продаје, али ће се 

________________________и проценат ненаплаћених потраживања. Добитак од продаје 

ће се________________________, али ће се ____________________коефицијент обрта 

купаца.  

 

Кредитни услови су услови плаћања које продавац одређује купцу при продаји робе на 

кредит, а то су: ______________________________________________________________ 

. 

 

Шта значи скраћеница: „3/7 нето 30“ ? 

 

 

Кредитни период _________________________________________________________ и 

______________________________________________________________________купца. 

Уколико се жели повећати обим продаје, може се ___________________ кредитни 

период.  

 

Каса-сконто је _______________________који продавац нуди купцу ако плати своју 

обавезу у _________________________________________________________периоду. 
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Попуст се утврђује као 

_______________________________________________вредности. Циљ повећања каса-

сконта је да се ___________________наплата потраживања од купаца. Коришћење каса-

сконта __________________________обим продаје, приходе од продаје, 

_______________________наплату потраживања, ______________________коефицијент 

обрта купаца, _______________________се улагања у потраживања од купаца и настају 

______________________у трошковима потраживања. 

 

Дисконтни период је период у _________________________________________каса-

сконто.. Продужење дисконтног периода као ефекте има __________________обима 

продаје, _____________________прихода од продаје, 

___________________ненаплаћених потраживања.  

 

 

8.  УПРАВЉАЊЕ ЗАЛИХАМА 

 

8.1  Појам и врсте залиха 

Залихе су сврстане у обртна средства јер се репродукују у кратком периоду (до годину 

дана) или у току једног циклуса репродукције. Деле се у три велике групе: 

o залихе сировина и материјала, 

o залихе недовршених производа и  

o залихе готових производа. 

Залихе сировина и материјала обухватају и ситан инвентар и амбалажу. Ове залихе 

обухватају добра која се налазе у складишту и чекају да уђу у производњу. Њихова 

количина зависи од процеса производње, некада се могу набављати у току дана, или 

мале количине дозвoљавају одржавање производног процеса.   

Залихе недовршених производа представљају средства која се још налазe у процесу 

производње, и на њима се још обављају производне операције да би се комплетирали 

готови производи. Улагања у ове залихе зависе од сложености производног процеса. 

Ако је дуг и компликован производни процес веће су и залихе.  

Залихе готових производа су завршена добра, спремна за продају.  

У трговинском предузећу ради се о залихама робе, купљене ради даље продаје. 
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8.2   Трошкови залиха 

Трошкови залиха се групишу као: 

o трошкови прибављања залиха, 

o трошкови држања залиха и 

o трошкови недостатка залиха. 

Трошкови прибављања залиха су трошкови поруџбине, могу имати административни 

карактер јер настају у вези са испостављањем и евидентирањем поруџбине. То су 

трошкови испоруке залиха, контроле, смештаја залиха, евидентирања и исплате 

фактура добављача. Ови трошкови се приликом доношења одлуке о поруџбини 

третирају као фиксни. Трошкови припреме једне производне серије се сврставају у ову 

групу, такође се третирају као фиксни, и обухватају следеће трошкове: трошкови 

испостављања радног налога, трошкови манипулације са сировинама и материјалом… 

Трошкови држања залихасу: трошкови ускладиштења, трошкови осигурања, 

трошкови застарелости и квара и трошкови средстава везаних у залихама. Предузеће 

најчешће има своје складиште, али некад и изнајмљује простор, запошљава раднике за 

послове евидентирања, манипулације залихама, чишћење… све ово активности су 

трошкови складиштења. Залихе се осигуравају од поплава, пожара, крађа… а премије 

осигурања су понекад јако високе. Трошкови застарелости залиха настају због промене 

модних трендова, у том случају роба се распродаје по нижим ценама да се предузеће 

решило залиха. Такође се јављају губици на роби : лом, квар, растур или крађе. 

Трошкови ангажовања средстава у залихама су највећи, јер предузећа узимају 

краткорочне кредите за набавку залиха, и враћају их са каматом, а да у међувремену 

нису реализовали залихе. Ови трошкови представљају пропуштене приносе, које би 

предузеће остварило улагањем у неку другу алтернативу, и зову се опортунитетни 

трошкови. Трошкови држања залиха се могу утврдити као проценат од просечне 

набавне цене залиха или по јединици производа за одређени временски период, а 

пракса је показала да се крећу од 20-30% годишње од набавне вредности материјала, 

сировина или робе. 

Трошкови недостатка залиха настају услед прекида производње или продаје због 

недостатка залиха. То повећава трошкове производње, мора да се изврши нова 

подуџбина па се повећавају и ти трошкови. Настаје губитак на продаји јер предузеће не 

може да испоручи робу добављачима.  

8.3   Основне одлуке о залихама 

Основне одлуке о залихама су:  

o у којим количинама треба прибавити залихе (оптимална величина поруџбине) и 

o у којим временским интервалима треба прибавити залихе (оптимални моменат 

пласирања поруџбине). 
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Оптимална величина поруџбине минимизира укупне трошкове залиха. Треба 

утврдити број јединица производа (сировина, материјала, робе) које ће се набавити 

једном поруџбином, при чему ће укупни трошкови залиха (трошкови поруџбине и 

трошкови држања залиха) бити минимални. Ако би се набавка вршила често, то би 

изазвало велике трошкове поруџбине, а ако би се набавка вршила ретко то би изазвало 

велике трошкове ржања залиха.  

ПРИМЕР: Укупна употреба једне врсте материјала у предузећу је 6.000 кг, материјал 

се троши континуирано у приближно истим количинама сваког дана, трошкови 

прибављања залиха по једној поруџбини су 20.000 rsd, трошкови држања залиха износе 

по једној поруџбини 20% од набавне вредности, и набавна цена по килограму 

материјала износи 300 rsd. Потребна количина може се набавити одједном или у више 

наврата, нпр: 6 пута по 1.000 кг. Време извршења поруџбине је 10 дана. 

Обрачун трошкова залиха 

 

Број 

поруџбина 

Величина 

поруџбине 

Просечне 

залихе 

Вредност 

просечних 

залиха 

Трошкови 

држања 

залиха 

Трошкови 

поруџбине 

Укупни 

трошкови 

       1     6.000 3.000 900.000 180.000 20.000 200.000 

       2     3.000 1.500 450.000   90.000 40.000 130.000 

       3     2.000 1.000 300.000   60.000 60.000 120.000 

       4     1.500   750 225.000   45.000 80.000 125.000 

       5     1.200   600 180.000   36.000   100.000 136.000 

       6     1.000   500 150.000   30.000   120.000 150.000 

                                Израчунавање оптималне величине поруџбине 

Предузеће треба да набавља материјал три пута годишње по 2.000 кг, јер су тада 

укупни трошкови залиха најмањи 120.000 rsd. Дакле, оптимална количина поруџбине 

је 2.000 кг материјала. 

Да предузеће не би остало без залиха и угрозило производњу, треба пласирати 

поруџбине у правом тренутку, да би испорука стигла на време. Оптимални моменат 

поруџбине израчунава се као производ дневне употребе материјала и времена 

 За једну ппручбину За щест ппручбина 

Велишина ппручбине у кг 
Прпсешне залихе у кг 
Вреднпст прпсешних залиха у rsd 
Гпдищои трпщкпви у rsd 
Трпщкпви држаоа залиха у rsd 
Трпщкпви ппручбине у rsd 

                  6.000 кг 
                  3.000 кг 
              900.000rsd 
 
              180.000rsd 
                20.000rsd 

            1.000 кг 
               500 кг  
        150.000 rsd 
 
           30.000rsd 
         120.000rsd 

Укупни трпщкпви у rsd               200.000 rsd          150.000rsd 
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извршења поруџбине. Дневна употреба материјала рачуна се као количник годишње 

употреба материјала и броја дана у години (360). Време извршења поруџбине је број 

дана који протекне од тренутка пласирања поруџбине до тренутка испоруке. 

Оптимални моменат поруџбине = (6.000 кг/360 дана) x 10 дана = 17 x  10 = 170 кг. 

Поруџбину треба пласирати када се залихе материјала смање на 170 кг. На крају 

десетог дана залихе ће пасти на нулу, али ће стићи нова испорука.  

8.4 Систем управљања залихама  „JUST IN TIME“ 

„Just in time“ систем управљања залихама значи да испорука материјала стиже 

„тачно на време“, односно не постоје залихе материјала. Овај систем подразумева 

да ток материјала и производни процес теку без прекида од почетка до краја. Циљ овог 

система је да се производња учини максимално ефикасном, а да се трошкови држања 

залиха сведу на најнижи могући ниво.  

Овај систем захтева темељну промену производног процеса и процеса набавке 

материјала. Захтева улагање у нове машине, опрему, менаџере и запослене раднике. 

Најважнију претпоставку овог система чине односи са добављачима, јер они морају да 

извршавају испоруке различитих врста, количина, величина, боја… материјала, тачно 

одређеним интервалима за поједине линије производње.  

Овим системом се залихе сировина и материјала своде на нулу, или се евентуално држе 

на минималном нивоу, а залихе недовршене производње значајно се смањују. 

Коефицијент обрта укупних залиха тиме ће се значајно повећати, тј. повећава се 

ефикасност управљања залихама.  

Уколико дође до прекида континуитета снабдевања од добављача, или дође до 

испоруке материјала неодговарајућег континуитета, доћи ће до прекида производног 

процеса, тј. овај систем може бити неуспешан.  

Задатак за вежбање: 

1. Укупна употреба једне врсте материјала у предузећу је 12.000 кг, материјал се троши 

континуирано у приближно истим количинама сваког дана, трошкови прибављања 

залиха по једној поруџбини су 40.000 rsd, трошкови држања залиха износе по једној 

поруџбини 20% од набавне вредности, и набавна цена по килограму материјала износи 

600 rsd. Потребна количина може се набавити одједном или у више наврата, нпр: 6 пута 

по 2.000 кг. Време извршења поруџбине је 20 дана. 

а) Израчунај оптималну величину поруџбине и коментариши 

    За једну ппручбину    За щест ппручбина 

Велишина ппручбине у кг 
Прпсешне залихе у кг 
Вреднпст прпсешних залиха у rsd 
Гпдищои трпщкпви у rsd 
Трпщкпви држаоа залиха у rsd 

   
 



60 
 

Обрачунтрошкова залиха 

 

Израчунавање оптималне величине поруџбине 

Број 

поруџбина 

Величина 

поруџбине 

Просечне 

залихе 

Вредност 

просечних 

залиха 

Трошкови 

држања 

залиха 

Трошкови 

поруџбине 

Укупни 

трошкови 

       1       

       2       

       3       

       4       

       5       

       6       

 

б) Израчунај оптимални моменат поруџбине и коментариши 

2. Укупна употреба једне врсте материјала у предизећу је 18.000 кг, материјал се троши 

континуирано у приближно једнаким количинама сваког дана. Трошкови прибављања 

залиха по једној поруџбини су 60.000rsd.Трошкови држања залиха по једној поруџбини 

су 20% од набавне вредности. Набавна цена по килограму материјала износи 900 rsd. 

Потребна количина може се набавити одједном или у више наврата, нпр: 6 пута по 

3.000 кг. Време извршења поруџбине је 30 дана. 

а) Израчунај оптималну величину поруџбине и коментариши. 

Оптимална величина поруџбине 

Број 

поруџбина 

Величина 

поруџбине 

Просечне 

залихе 

Вредност 

просечних 

залиха 

Трошкови 

држања 

залиха 

Трошкови 

поруџбине 

Укупни 

трошкови 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

Трпщкпви ппручбине у rsd 

Укупни трпщкпви у rsd   
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б) Израчунај оптимални моменат поруџбине и коментариши. 

 

9.  ПОЈАМ И ВРСТЕ ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ 

 

Упрaвљaњe je прoцeс кojи сe сaстojи из вeћeг брoja фaзa, кao штo су: плaнирaњe, 

oргaнизoвaњe, вoђeњe (лидeрствo) и кoнтрoлa. Кao штo je плaнирaњe „примaрнa“ фaзa 

мeнaџмeнт прoцeсa, тaкo je и кoнтрoлa „финaлнa“ фaзa. При тoмe, у прoцeсу упрaвљaњa 

плaнирaњe je вeзaнo зa „инпутe“ (улaзe), дoк je кoнтрoлa вeзaнa зa „oутпутe“ (излaзe - 

рeзултaтe). 

У ширoj литeрaтури мoгућe je срeсти и другe тeрминe зa кoнтрoлу, кao штo су: прoвeрa, 

вeрификaциja, нaдзoр, oцeнa, супeрвизиja, мoнитoринг, рeгулисaњe итд. Oснoвни циљ 

кoнтрoлe кao мeнaџмeнт прoцeсa: открити слaбoсти и грeшкe кaкo би сe спрeчилa 

вeликa oдступaњa oд плaнирaних рeзултaтa, и тo блaгoврeмeним прeдузимaњeм 

кoрeктивних aкциja. 

Гeнeрaлнo глeдaнo (у кoнтeксту мeнaџмeнт прoцeсa)  кoнтрoлa сe мoжe пoсмaтрaти кao 

прoцeс кojи сe сaстojи из нajмaњe 4 (чeтири) кoрaкa, тo су : 

o Утврђивaњe стaндaрдa и мeтoдa зa мeрeњe рeзултaтa, 

o Meрeњe рeзултaтa и пeрфoрмaнси прeдузeћa, 

o Пoрeђeњe рeзултaтa сa утврђeним стaндaрдимa, 

o Прeдузимaњe мeрa кoрeктивнe aкциje у случajу пoстojaњa oдступaњa. 

Утврђивaњe стaндaрдa – oбeзбeђуje усмeрaвaњe рeсурсa у прaвцу oствaривaњa 

циљeвa прeдузeћa, jeр стaндaрд пoслoвaњa прeдстaвљa жeљeнo (oчeкивaнo) стaњe 

будућeг пoслoвaњa прeдузeћa. При тoмe, жeљeнo стaњe je oдрeђeнo циљeвимa 

прeдузeћa, кao и плaнирaним нaпoримa дa сe ти циљeви рeaлизуjу. Стaндaрди oбичнo 

увaжaвajу нeкoликo знaчajних фaктoрa кao штo су: квaнтитeт, квaлитeт, трoшкoви и 

врeмe. 

Meрeњe рeзултaтa (пeрфoрмaнси) – oбeзбeђуje мeхaнизaм зa пoрeђeњe ствaрних 

(oствaрeних) рeзултaтa сa стaндaрдoм. При тoмe, трaдициoнaлнo je oбичнo 

рaчунoвoдствeнa службa прeдузeћa oдгoвoрнa зa вeлики дeo мeрeњa успeшнoсти 

пoслoвaњa кao и зa пoврaтнe инфoрмaциje. 

Пoрeђeњe oствaрeних рeзултaтa сa стaндaрдимa – пoдрaзумeвa пoрeђeњe, aнaлизу и 

oцeњивaњe инфoрмaциja кaкo би сe утврдилe пoтрeбe зa кoрeктивним aкциjaмa и 

врстaмa кoрeктивних aкциja (aкo су пoтрeбнe).   

Прeдузимaњe кoрeктивних aкциja – пoдрaзумeвa измeну jeднe или вишe aктивнoсти 

у пoслoвaњу прeдузeћa. Кoрeктивним aкциjaмa сe приступa aкo тeкући пoслoвни 

рeзултaт знaчajниje oдступa oд утврђeних стaндaрдa.  

Финaнсиjскa кoнтрoлa je изузeтнo знaчajaн инструмeнт упрaвљaњa финaнсиjaмa 

прeдузeћa кojи je у чврстoj вeзи сa финaнсиjским плaнирaњeм, будући дa сe кoнтрoлa 

зaснивa нa утврђивaњу стeпeнa oдступaњa измeђу oствaрeних и плaнских вeличинa, кao 

и идeнтификoвaњу узрoкa њихoвoг oдступaњa. Финaнсиjскa кoнтрoлa у прeдузeћу 

прeдстaвљa пoсeбaн вид стручнe кoнтрoлe чиjи je oснoвни зaдaтaк прaћeњe, 
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испитивaњe, oцeњивaњe и кoригoвaњe свих пoслoвa кoje oбaвљa финaнсиjскa 

функциja прeдузeћa. 

Oснoвнa прeтпoстaвкa зa oбaвљaњe функциje финaнсиjскe кoнтрoлe jeстe пoзнaвaњe 

суштинe свих oбликa финaнсиjскoг пoслoвaњa прeдузeћa, кao и пoсeбнo oвлaдaвaњe 

мeтoдaмa и инструмeнтимa кoнтрoлнe функциje. Прeкo aктивнoсти финaнсиjскe 

кoнтрoлe oбeзбeђуjу сe кoнтрoлнe инфoрмaциje кoje су пoтрeбнe рaди дoнoшeњa 

рeлeвaнтних oдлукa вeзaнo зa успeшнoст у пoслoвaњу прeдузeћa. 

Meђу брojним мoдaлитeтимa финaнсиjскe кoнтрoлe, пoсeбнa вaжнoст припaдa 

eкстeрнoj и интeрнoj кoнтрoли, будући дa oбe oвe кoнтрoлe пoстoje у свaкoм 

држaвнoм урeђeњу, и штo су тo уjeднo и нajмaсoвниjи oблици нaдзoрa. 

Taкoђe, зa прeдузeћe пoсeбaн знaчaj имajу рaчунoвoдствeнa и упрaвљaчкa кoнтрoлa, 

гдe припaдajу и свe интeрнe кoнтрoлe у прeдузeћу бeз кojих сe њeгoвo пoслoвaњe нe би 

мoглo успeшнo oдвиjaти.  

У кoнтeксту нaвeдeнoг, нeмa сумњe дa интeрнa кoнтрoлa прeдстaвљa oснoвни и 

нajвaжниjи oблик кoнтрoлe у свaкoм прeдузeћу. Интeрнoм кoнтрoлoм су oбухвaћeнe 

свe пoслoвнe трaнсaкциje кaкo би сe oствaрили пoстaвљeни циљeви прeдузeћa. При 

тoмe, jeдaн oд oснoвних зaдaтaкa систeмa интeрних кoнтрoлa jeстe зaштитa интeгритeтa 

срeдстaвa прeдузeћa, кao и спрeчaвaњe прoнeвeрa, злoупoтрeбa и грeшaкa кoje нaстajу у 

тoку рaдa. Имajући у виду интeрну финaнсиjску кoнтрoлу и њeн знaчaj зa финaнсиjскo 

упрaвљaњe у прeдузeћу, пoтрeбнo je прaвити рaзлику измeђу прeвeнтивнe и нaкнaднe 

финaнсиjскe кoнтрoлe. 

Прeвeнтивнa финaнсиjскa кoнтрoлa – прeдстaвљa oблик прeтхoднoг нaдзoрa кojи 

имa oснoвни циљ дa сe прe извршeњa нaмeрaвaнoг пoслa утврдe рeлeвaнтнe чињeницe у 

вeзи извршeњa кoнкрeтнoг пoслa, кaкo би сe нa oснoву дoбиjeних инфoрмaциja oцeнилo 

дa ли je у питaњу плaнскo пoступaњe или нe. Прeвeнтивнa финaнсиjскa кoнтрoлa 

oмoгућaвa пoслoвaњe бeз нeпрaвилнoсти и бeз вeћих нeгaтивних пoслeдицa дo кojих би 

eвeнтуaлнo мoглo дoћи услeд нeпрaвилнoг пoслoвaњa. Збoг тoгa, прeвeнтивнa 

финaнсиjскa кoнтрoлa сe смaтрa нajeфикaсниjим “пoмoћникoм” у упрaвљaњу 

финaнсиjaмa прeдузeћa. 

Нaкнaднa финaнсиjскa кoнтрoлa – прeдстaвљa oблик нaкнaднoг нaдзoрa кojи имa 

oснoвни циљ дa нaкoн oбaвљeнoг пoслa утврди рeлeвaнтнe чињeницe у вeзи извршeњa 

кoнкрeтнoг пoслa, a у циљу oмoгућaвaњa дoнoшeњa зaкључaкa o тoмe дa ли je 

пoступaњe сa кoнкрeтним пoслoм билo плaнскo (цeлисхoднo). 

Имajући у виду дa oбjeкти кoнтрoлe мoгу дa буду oдступaњa финaнсиjских плaнoвa и 

билaнсa, прoизлaзи дa трeбa рaзликoвaти кoнтрoлу зaснoвaну нa финaнсиjским 

плaнoвимa, и кoнтрoлу зaснoвaну нa билaнсимa.  

Финaнсиjски плaн мoжe дa будe eфикaсaн инструмeнт упрaвљaњa финaнсиjaмa у 

прeдузeћу сaмo aкo пoстojи и финaнсиjскa кoнтрoлa. To знaчи дa финaнсиjски плaнoви 

зa прeдузeћe пoстajу истински инструмeнти упрaвљaњa сaмo aкo сe дoпунe сa 

финaнсиjскoм кoнтрoлoм кoja у ствaри трeбa дa утврди истинитoст плaнских вeличинa. 

Oдступaњa oд плaнирaнoг финaнсиjскoг рeзултaтa (билaнсa успeхa) и oдступaњa oд 

плaнирaнe финaнсиjскe структурe (билaнсa стaњa) кoje нaм дaje финaнсиjскa кoнтрoлa, 

прeдстaвљajу нeoпхoднe инфoрмaциje нa кojимa сe зaснивa избoр aдeквaтних 

кoрeктивних мeрa сa плaнским циљeвимa прeдузeћa. 


