
7.6. Управљање токовима готовине 

Управљање токовима готовине предузећа везано је за утврђивање оптималног 

нивоа готовине потребног за несметано пословање предузећа. Оптимални ниво готовине 

предузећа може се дефинисати као она количина готовог новца која није ни превелика ни 

премала те на тај начин предузеће минимизира трошкове готовине и максимира приходе 

од вишкова готовине. Трошкови готовине предузећа настају као онај износ камате које 

предузеће мора платити уколико потребан ниво готовине предузеће обезбеђује из кредита 

банака или емитовањем сопствених хартија од вредности (на које предузеће мора платити 

камату). Такође, ако предузеће обезбеђује оптималан ниво готовине из сопствених извора 

такође постоје трошкови по предузеће. Наиме, иако се не плаћа камата на сопствена 

готовинска средства она не одбацију одређену величину приноса, а могла би, те на тај 

начин говоримо о постојању опортунитетних трошкова сопствених готовинских 

средстава. Такође, максимизирање прихода од вишкова готовине односе се на оне приходе 

које предузеће остварује када рационално управља сопственим готовинским ресурсима. 

Дакле, сви износи готовинских средстава предузећа изнад оптималног нивоа морају се 

инвестирати у најпрофитабилније хартије од вредности (уз уважавања бројних пословних 

ризика), на тај начин оствариће се принцип максимизирања прихода од вишкова 

готовинских средстава.  

Износ готовинских средстава који је потребана предузећу за несметано пословање 

зависи у основи од следећих фактора и то: 

- пословног окружења  у коме послује предузеће,  

- природе делатности предузећа, 

- позиција предузећа на тржишту новца. 

Пословно окружење предузећа одређено је цикличним привредним кретањима у односној 

привреди, да ли је реч о рецесији, депресији или привредној експанзији, такође од 

свеукупних привредних кретања на глобалном нивоу као и од одлука наднационалних 

институција. Природа делатности предузећа такође опредељује количину готовинских 

средстава коју предузеће треба да има, како би се пословање предузећа несметано 

одвијало. Трговиснко предузеће, пошта, трговина дериватима нафте оствариће обиман 

прилив готовине за разлику од пољопривредног предузећа. Колико је предузеће способно 

у погледу кредитног рејтинга да  може у кратком временском периоду добити кредит од 

банке такође је важан фактор. 

Да би предузеће ефикасно управљало готовином тј. имало што мање трошкове 

готовине потребно је утврдити оптимални ниво готовине за предузеће тј. најмањи могући 

ниво готовине потребан за несметано пословање предузећа, а то се може остварити водећи 

рачуна о: 

1. коефицијенту обрта готовине и 



2. просечном потребном салду готовине. 

Да би добили односне информације потребно је утврдити готовински и пословни циклус 

предузећа. Под готовинским циклусом подразумева се „просечан број дана који протекне 

од издавања  готовине тј. разних плаћања добављача (неопходан за набавку фактора 

производње тј. за почетак производње добара и услуга) па до примања готовине тј. 

наплате потраживања од купаца
1
“.  Пословни циклус обухвата „просечан број дана који 

протекне од тренутка набавке материјала па до наплате потраживања од купаца
2
“. Да би 

предузеће израчунало  дужину готовинског и пословног циклуса потребно је израчунати 

показатеље пословне активности предузећа. Потребни подаци у вези билансних позиција 

су следећи
3
:  

1. Укупан одлив готовине из предузећа за годину дана је  9.000.000 динара;  

2. Нето приход од реализације је 10.000.000 динара;  

3) Цена коштања реализованих производа је 6.000.000 динара; 

4) Салдо купаца на почетку и на крају године је 650.000 и 684.000 динара; 

5) Салдо залиха на почетку и на крају године је 950.000 и 1.050.000 динара; 

6) Салдо краткорочних обавеза на почетку и на крају године је 450.000 и 550.000 динара; 

7) Камата на краткорочне кредите банке износи 10%. 

Вредност  рација на основу односних података је: 
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Односни коефицијенти нам показују да се укупне залихе просечно готишње обрну 6 пута 

или да је потребно просечно 60 дана да протекне од пријема материјала до тренутка 

продаје аутпута предузећа; 
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3
 Исто. 



Потраживања од купаца се наплаћују просечно 15 пута годишње, или је потребно да 

протекне просечно 24 дана од тренутка продаје аутпта предузећа па до наплате 

потраживања од купаца предузећа; 

3.                                        
                                   

                                   
 

         

       
    

                                            
                  

                                     
 

   

  
     

Ефикасност предузећа у односу на билансну позицију добављача је такава да се обавезе 

према добављачима плаћају просечно 12 пута годишње од стране односног предузећа, или 

да протекне просечно 30 дана од тренутка настанка обавезе предузећа услед куповине 

разних роба и услуга (неопходних за процес репродукције) па до плаћања  поменутих 

обавеза добављачима предузећа. 

На основу израчунатих просечних времена односних рација могу се добити и 

информације које се односе како на просечно време трајања готовинског циклуса тако и 

на просечно време трајања пословног циклуса. Конкретно, ако се зна да готовински 

циклус је просечно време које је потребно да протекне у предузећу од плаћања обавеза 

предузећа па до наплате потраживања предузећа, тада готовински циклус се израчунава на 

основу следеће формуле и то: 

 

 

 

 

 

                               Готовински циклус  =   60   +   24   -  30   =   54 дана. 

Готовински циклус траје 54 дана за односно предузеће. На основу пословних  

перформанси  поменутог предузећа потребно је да протекне просечно 54 дана од тренутка 

плаћања обавеза добављачима па до тренутка наплате потраживања од купаца. 

На основу исте аналогије можемо израчунати и просечно време трајања пословног 

циклуса или колико је просечно потребно времена да протекне код односног предузећа, 

узимајући у обзир пословне перформансе пословања, од тренутка набавке сировина и 

материјала па до тренутка наплате потраживања од купаца. Формула за израчунавање 

пословног циклуса изгледа на следећи начин:  
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               Пословни циклус  =   60   +   24    =   84 дана. 

Оба сабирка пословног циклуса су идентична сабирцима готовинског циклуса па 

готовински циклус можемо приказати и на следећи начин: 

 

 

 

 

               Готовински циклус  =   84   -  30   =   54 дана. 

Вредност готовинског циклуса у износу од 54 дана значи да постоји раскорак у издавању 

готовине у односу на пријем готовине и да предузеће мора имати ликвидна средства  

(готовину и утрживе хартије од вредности) како би несметано обављала своју делатност. 

Потребан износ ликвидних средстава за предузеће израчунава се добија се помоћу 

следећих рација: 

1. коефицијент обрта готовине, 

2. просечно потребан салдо готовине. 

 Да би се израчунало колико је просечно потребно готовине педузећу, претходно је 

неопходно утврдити ефикасност коришћења  ликвидних средстава у предузећу тј. колико 

се просечно пута у току године укупан износ ликвидних средстава обрну, у конкретном 

случају коефицијент обрта готовине износи 6,67. Предузеће ће бити ефикасније уколико 

успе смањити дужину трајања пословног циклуса и/или продужити време плаћања 

краткорочних обавеза предузећа (тј. да се на било који начин скрати време трајања 

готовиснког циклуса. Конкретно, код анализираног предузећа вредност поменутих рација 

су следећа: 
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На основу добијених информација можемо закључити да пословно окружење и 

перформансе пословања предузећа захтевају да предузеће на на располагању просечно 

потребан салдо готовине у износу од 1.349.325,00 динара. Уколико предузеће не поседује 

своја ликвидна средства оно мора зајмити што утиче на  повећање трошкова пословања а 

тиме на економичност и рентабилност предузећа (у конкретном примеру уколико се 

целокупни износ готовин обезбеђује у облику краткорочног кредита од банака при 

каматној стопи од 10%, предузеће мора поднети трошак у висини од 134.932,50 динара). 

Професор Милорад Иванишевић наводи неколико стратегија које могу бити употребљене 

за ефикасније управљање готовином и то: 

- ефикасно управљање залихама 

- ефикасно управљање потраживањима од купаца, 

- ефикасно управљање плаћањима краткорочних обавеза и 

- комбинација свих поменутих  стратегија. 

Ефикано управање залихама односи се пре свега на способност предузећа да буде 

ефикаснија у погледу манипулисања залихама сировина и материјала предузећа. Наиме, 

када предузеће има способност да држањем мањих залиха произведе исти или већи обима 

производње у односу на поређени период то значи да ће и вредност билнсне позиције 

залиха бити мања а то значи да ће бити краће и време трајања једног обрта залиха. Већа 

ефикасност предузећа у конкретном случају утицаће на мањи потребни салдо готовине 

предузећа. 

Што се тиче плаћања обавеза добављачима за предузеће је боље да ова врста индирекног 

финансирања буде што дужа тј. да је  просечан број дана потребних за плаћање обавеза 

што дуже. И поред позитивних ефеката у погледу повећаног салда краткорочних обавеза 

потребно је водити рачуна да се обавезе не негомилавају што може утицати на ликвидност 

једног тренутка услед промењеног пословног окружења. 

Такође, већа ефикасност у погледу наплате потраживања предузећа такође ће имати за 

последицу мању вредност именица код коефицијента обрта краткорочних обавеза што ће 

утицати на већу вредност самог коефицијента (уз непроменјену цену коштанја 

реализованих производа, то ће експлицитно утицати и на повећање вредности имениоца 

код рациа просечног времена плаћања краткорочних обавеза тј. добићемо мању вредност 

просечног времена плаћања обавеза. Уз претпоставку непроменљивости укупне вредности 

одлива/издавања готовине у току године потребан просечан салдо готовине биће мањи 

уколико је   већа ефикасност предузећа у погледу наплате потраживања (мањи број дана). 



На крају професор Иванишевић наводи позитивно дејство свих поменутих 

стратегија у смислу смањења трајања готовинског циклуса што ће имати за последицу 

смањену потребу предузећа за ликвидним средствима. 

Промене тј. преокрет у погледу вредности готовинског циклуса може се видети најбоље 

на примеру Dell Computer Corporation за период од 1993.-2002. године: 

Табела 6.6.
4
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Извор: Keown и др. стр.652.  

На основу вредности готовинског циклуса који је 1993. године био позитиван предузеће 

тј. менаџмент предузећа је успело да преокрене вредност готовинског циклуса и то у 

негативну величину, тако да предузеће има вишкове готовине које треба ефикасно и 

ефективно да усмере ка КхоВ.  

 

 7.6.1. Управљање пер орман ама нов ани  токова 

У зависности од величине расположиве готовине предузећа могуће су у основи две 

активности. У услоивма када предузеће има више ликвидних средстава у односу на 

потребан салдо потребно је пласирати новчана средства у краткорочне хартије од 

вредности како би приходи по том основу допринели повећању рентабилности предузећа 

и обратно у условима када предузеће има мање ликвидних средстава од потребног салда 

потребно је узети краткорочне кредите, емитовати сопствен краткорочне хартије од 

вредности, продаја краткорочних хартија од вредности које се већ налазе у портфељу 

предузећа на основу ранијих пословних итерација. 
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 Keown  A. J, i dr. (2005.), Financial Management, Pearson Education, New Jersey, str. 652. 



Нивелација токова готовине на оптимални ниво обавља се помоћу краткорочних 

хартија од вредности тј. утрживих хартија од вредности. За предузеће је неопходно да 

постоји такво финансијско  тржиште које има како ширину тако и дубину
5
, те на основу 

тога и постојање сигурности тј. поверења самог предузећа у такво финансијско тржиште 

које ће бити способно  да на захтев предузећа одмах без одлагања купи или прода односне 

хартије од вредности.  

Врсте краткорочних хартија од вредности са којима се сусреће предузеће могу бити 

сврстане у две групе државне и недржавне. У државне хартије од вредности убрајају се: 

благајнички записи, државне обвезнице, краткорочне хартије од вреднсоти државних 

агенција, а у недржавне убрајају се: цертификат о депозиту и комерцијалне хартије од 

вредности које могу да емитују разна приватна предузећа. Оптимални однос готовине и 

хартија од вредности уврђује се два најпознатија модела и то: 

- Baumol-ов модел 
6
и 

- Miller-Or-ов модел
7
. 
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 Ширина тржишта се односи на квантитативни елемент тржишта, тј. колики је број учесника на тржишту. 

Дубина тржишта се односи на квалитативан елемент тржишта, тј. колики је обим куповине и продаје 

појединачних учесника на тржишту. 
6
 William J. Baumol „The Transactions Demand form Cash: An Inventory Theoretic Approach“, Quartely Journal of 

Economics, November 1952, стр. 545-556. 
7
 “А Model of the Demand form Money by Firms „ Quartely Journal of Economics, August 1996. стр. 413-345. 



8.ФИ А СИРАЊЕ О РТ ИХ СРЕДСТАВА 

 

Дугорочна и краткорочна сигурност предузећа зависи од начина финансирања 

појединих облика имовине предузећа. У основи полази се од потребе да се стална имовина 



финансира из дугорочних извора, а обртна имовина из краткорочних извора. Имајући у 

виду велику сензибилност/променљивост како обртне имивине тако и краткорочних 

извора потребно је ради сигурности пословања предузећа један део обртне имовине 

финансирати из дугорочних извора (било сопствених било туђих). За почетак навешћемо 

билансне позиције како обртних средстава тако и краткорочних обавеза да би смо имали 

што једноставнију представу о томе шта су то нето обртни капитал и нето обртна 

имовина. 

  О ртна имовина (I+II+III
8
)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  О аве е (I
9
+II) 

I За и е 

1.Материјал 

2.Недовршена производња 

3.Готови производи 

4.Роба 

5.Дати аванси 

II  раткоро не о аве е 

1.Обавезе по краткорочним ХоВ 

2.Краткорочни кредити 

3.Примљени аванси 

4.Обавезе према добављачима 

5.Остале краткорочне обавезе 

II  раткро на потра . и п а м. 

1.Краткорочна пословна потраживања 

2.Краткорочни финансијски пласмани 

 

Карактеристике обртних средстава су такве да постоје стална и повремена обртна 

средства. Стална обртна средста (неки аутори употребљавају још и назив гвоздено стање 

обртних средстава) морају постојати, пример је постојање потребе за одговарајућом 

кредитном политиком предузећа (применом одговарајућег мактинг микса) према купцима, 

и која као таква имаће за последицу постојање константне вредности на билансној 

позицији „краткорочна пословна потраживања“. Другим речима, појам сталних тј. 

гвоздених обртних средстава значи да поједине позције обртних средстава биће 

константне тј. неће се смањити у дужем временском хоризонту, другачије речено 

„односне билансне позиције ће се стално обнављати и биће перманенто присутан неки 

просечни ново одређених позиција обртних средстава (потраживања, залиха)“ све у 

зависности од предузећа до предузећа. По истој аналогији можемо рећи и за постојање 

билансне позиције „Залиха“. Дакле постојање оваквих позиција захтева од предузећа да 

њихово финансирање у дужем временском периоду буду из дугорочних извора 

финансирања. 
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 III -. трећа позиција обухвата билансну позицију „Готовина и готовински еквиваленти“, али нам није 

потребна у овој анализи. 
9
 I- прва позиција обухвата билансну позицију „Дугорочне обавезе“, али нам није потребна у конкетном 

случају. 



 У вези са финансирањем обртних средстава (тачније дела обртних средстава) 

можемо употребити назив нето обртни капитал (НОК)
10

. Нето обртни капитал као што и 

сам ноазив каже везује се за пасиву и служи за финансирање нето обртне имовине 

(НОИ)
11

. НОК рачунски се може добити као разлика између дугорочних извора 

финансирања и садашње вредности сталне имовине или када се од обртних средстава 

одузму краткорочне обавезе
12

: 

 О  = Д горо ни и вори  инан ирања – Са а ња вре но т  та не имовине; 

 О  = (О ртна  ре  тва+АВР) – ( раткоро не о аве е+ ВР). 

 

 Позитивна величина поменутих разлика представља нето обртни капитал предузећа који 

је једнак са НОИ као део активе биланса стања предузећа. Дакле, на основу величине 

умањеника и умањилаца односних разлика можемо рећи да НОК зависи. Да би било што 

јасније у погледу приказа НОИ и НОК приказаћемо их на следећој слици: 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу утврђене информације о  потреби финансирања обртних средстава предузећа из 

дугорочних извора (због постојања сталних обртних средстава) као и величине 

расположивог НОК предузећа могу се утврдити перформансте финансијске сигурности 

предузећа. У вези с тим потребно је напоменути и једну карактеристику краткорочних 

обавеза предузећа и то да постоје како сталне краткорочне обавезе  тако и стална обртна 

средства. Имајући у виду ову чињеницу тј. постојање константног временског периода за 

плаћање обавеза предузећа захваљујући коме одређени ниво краткорочних извора се може 

                                                           
10

  Малинић Д., Милићевић В., Стевановић Н., (2013.), „Управљачко рачуноводство“, Економски факултет, 

Београд, стр. 152 
11

 Исто. 
12

 Иванишевић М., (2012.), „Пословне финансије“, Економски факултет, Београд, стр. 98. 

 

  и ан   тања 

Ста на 

имовина 

О ртна 

имовина 

Соп твени 

капита  

Д горо не 

о аве е 

 раткоро не 

о аве е 

 ОИ  О  Д
 
г
о
р
о
 
н
и
 

и
 в

о
р
и

 



трансформисати у дугорочне извора финансирања и на тај начин допринети финансирању 

сталних/дугорочних обртних средстава. Ову чињеницу треба узети у обзир приликом 

утврђивања НОИ и НОК предузећа. Перформансе обртних средстава утврђују се и на 

основу следећа два рација
13

: 

                                     

                                                             

                                                             

 

Да би поступно на аналитички начин дошли до податка НОК за 2006. (195 600,00) , 

такође и 2007. годину (237 600,00) навешћемо факторе који могу утицати на вредност 

НОК тј. на његово повећање и смањење. Да се претдходно подсетимо како се на 

аритметички начин добија НОК: 

 О  = Д горо ни и вори  инан ирања – Са а ња вре но т  та не имовине. 

Дакле, на основу промене вредности умањеника и умањиоца мења ће се и вредност НОК. 

Конкретно, сви они фактори који утичу на  билансне позиције како  дугорочних извори 

финансирања тако и садашње вредности сталне имовине утицаће на вредност НОК. Да би 

било што пластичније приказано промена НОК кренућемо редом, и то са пасивним 

позицијама биланса стања: 

1.  апита  пре   ећа, у зависности од смера промене капитала мења ће се и НОК. 

Конкретно, уколико долази до повећања капитала предузећа то ће такође утицати и 

на раст НОК и обратно, 

2. Д горо на ре ерви ања такође утичу на промену НОК, тако што повећавањем 

позиције дугорочних резервисања долази до повећања НОК и обратно.  

3.  ромена   горо ни  о аве а имаће за последицу такође промене  на НОК. 

Наиме, повећавање дугорочних обавеза по разним основама  увећаће умањеник у 

формулу (при осталим непромењеним околностима) НОК ће порасти.  

Када је реч о супротном кретању тј. смањењу дугорочних обавеза то ће имати и 

супротне ефекте ефекте тј. смањење НОК. Конкретно, уколико дође до смањења 

дугорочних обавеза (отплатом дугорочних обавеза, смањењењем дугорочних 

обавеза на основу смањења билансне позиције дугорочних ХоВ; 

 

4. Ста на имовина као активна билансна позција или као умањилац утица ће тако 

што њеним повећањем смањиће се НОК или њеним смањењем повећаће се НОК.  
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 Малинић Д., Милићевић В., Стевановић Н., (2013.), „Управљачко рачуноводство“, Економски факултет, 

Београд, стр. 94. 



На основу аналитичког приказа фактора који могу утицати на промену НОК можемо на 

конкретном примеру (за 2006. годину) приказати токове НОК. Предходно је потребно 

утврдити НОК за 2005. годину као  НОК на почетку периода тј. за 2006. годину. 

Аналитички извештај о НОК би изгледао на следећи начин: 

 

 О (  а 2005.г) = Д горо ни и вори  инан ирања – Са а ња вре но т  та не имовине; 

 О (  а 2005.г) = (295 200 + 42 000 + 42 000)- 177 600 = 379 200 - 177 600 = 201 600; 

 

Имајући у виду неопходност постојања као и карактеристике обртних средстава професор 

Милорад Иванишевић наводи и одређна сценарија за финансирање обртних средстава и 

то: 

- Агресивни метод финансирања, 

- Конзервативни метод финансирања, 

- Метод према рочности везивања средстава. 

Аресивни метод финансирања обртних средстава састоји се у томе да један део сталних 

обртних средстава  буде финансиран из краткорочних извора. Што је већи део сталних 

обртних средстава буде финансиран из краткорочних извора може се рећи да је менаџмент 

односног предузећа агресивнији. На основу поменутих особености агресивног метода 

финансирања може се закључити да је предузећу потребна мања количина дугорочних 

извора финансирања и већа количина краткорочних извора финансира што утиче повољно 

на рентабилност предузећа јер су мањи трошкови финансирања обртних средстава. С 

друге стране максимизира  се краткорочна финансијска несигурност предузећа тј. 

неликвидност. 

Конзервативни метод финансирања има сасвим другачији принцип финансирања обртних 

средстава. Наиме, целокупна обртна средства као и целокупна стална стредства 

финансирају се из дугорочних извора. На овај начин предузеће/менаџмент предузећа 

предност дају сигурности у односу на рентабилност (када је реч о финасирању обртних 

средстава). 

Трећи сценарио финансирања обртних средстава састоји се на принципу да треба 

ускладити рокове улагања у имовину са роковима доспелости извора финансирања. По 

овом сценарију менаџмент предузећа мора донети такву одлуку да се фиксна имовина као 

и део сталне обртне имовине финансира искључиво из дугорочних извора финансирања, 

док повремена обртна средства треба финансирати искључиво из краткорочних извора 

финансрања. На овај начин ствара се адекватан баланс између рентабилности и 

ликвидности. 



 


