
12. ДУГОРОЧНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

11.1. Увод 

У другој глави приликом елаборирања пасиве биланса стања поменули смо њену 

структуру. Из тих разлога да би створили што целовитију слику извора финансирања 

имовине предузећа добро је да се подсетимо укратко о значају, улози и специфичнсотима 

дугорочних извора финансирања. Kao što je rečeno da svako preduzeće mora posedovati 

adekvatnu količinu i strukturu imovine potrebno je i finansirati odnosnu imovinu iz sopstvenih 

i/ili pozajmljenih izvora. Drugim rečima celokupnu imovinu globalno možemo finansirati  

sopstvenim kapitalom i pozajmljenim kapitalom tj. pomoću obaveza. Ukoliki je reč o preduzeću 

koje je organizovano kao akcionarsko društvo sopstveni kapital se sastoji iz sldećih delova:  

- akcijskog kapitala,  

- emisione premije,  

- rezervi koje se formiraju iz dobiti, 

- neraspoređena dobit,   

- neuplaćeni upisani kapital 

- gubitak i 

- otkupljene sopstvene akcije. 

 Сви они извори финансирања пословања предузећа који имају рок доспећа дужи од 

годину дана сврставају се у дугорочне изворе финансирања. Да би добили што потпунију 

слику дугорочних извора финансирања могу се поменути неки од дугорочних дугова, као 

на пример: 

- обвезнице, 

- акције и 

- дугорочни кредити. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilansne pozicije koje utiču na 

povećanje sopstvenog kapitala 

Bilansne pozicije koje utiču na 

smanjene sopstvenog kapitala 

 
Дугорочни извори 

Сопствени извори Позајмљени извори 

Сопствени капитал 
Трајно позајмљени 

извори :  

1.преференцијалне акције, 

2.обичне акције. 

Приврермено 

позајмљени извори: 

1.обвезнице, 

2. кредити. 



 

 

12.2. Обвезнице 

Да би предузеће могло финансирати своје пословање потребна су му финансијска 

средства  како по квантитету тако и по квалитету. Сама структура извора финансирања 

може бити дефинисана по различитим основама. У зависности од власништва над 

средствима може се говорити о сопственим или туђим средствима. Предузеће у свом 

пословању настоји да недостајућа средства прибави  на што јефтинији начин када је реч о 

туђим изворима или да максимизира ефикасност употребе сопствених средстава кроз 

минимизирање опортунитетног трошка сопственог капитала. Обвезнице као дугорочни 

извори финансирања су једна од алтернативних извора финансирања предузећа који као 

такав може донети користи привреди у смислу да развијено тржиште поменутих ХоВ 

може утицати на смањење каматне стопе разних врста поверилаца као и у задржавању 

управљачке самосталности предузећа (што није случај код емитовања акција). Поред 

позитивних карактеристика обвезнице имају и ону своју тамну страну, а она се огледа у 

краткорочној финансијског сигурности. Наиме, по истеку рока доспећа потребно је 

исплатити главницу што неминовно утиче на ликвидност предузећа јер је реч о великим 

износима новчаних средстава. Такође, само повећање дуга предузећа  неминовно утиче на 

повећање финансијскг левериџа, у зависности од перформанси пословања предузећа, 

нивоа ефективне каматне стопе зависи и могућност продаје корпоративних обвезница. 

Финансијске трансакције у погледу обвезница нису а приори сигурне да ће предузећу 

обзбедити недостајућа финансијска средства. Поменута сигурнсот зависи како од 

интерних фактора (перформанси предузећа) тако и од екстерних фактора који се  односе 

на развијеност финансијског тржишта и макроекономску стабилност односне привреде. 

Портфељ ризика купаца обвезница може  бити мултидимензионалан. 

Мултидимензионалност се осликава у постојању разних врста ризика који могу довести до 

тога да се обавезе дужника неће ивршити на време и/или у потпуности, као на пример:  

- кредитни ризик се дефинише као одређени ниво вероватноће да дужник неће 

моћи измирити своје обавезе; 

- каматни ризик се дефинише као  одређени ниво вероватноће да ће се камата тј. 

каматни принос мењати до краја рока доспећа обвезница; 

- инфлаторни ризи, као одређени ниво вероватоће да ће се остварити непланирани 

ниво инфлације; 

- валутни ризик, као доређени ниво вероватноће да ће се остварити негативна 

промена нивоа девизник курсева везано за валуту за коју је обвезница условљена. 



За јавна тела као емитенте обвезница важи правило да су сигурније (мање ризичне) 

хартије од вредности у односу на корпоративне, те стога њихов принос/камата коју 

одбацују је и мања у односу на ниво камате обвезница предузећа. 

 

12.2.1. Цена обвезница (тржишна вредност обвезница) 

Обвезнице имају своју тржишну вредност која се као и остале цене формира на 

основу деловања тржишних сила понуде и тражње. У зависности од поређења тј. од 

односа нивоа каматних стопа које су везане за обвезнице на једној страни  и референтне 

дугорочне каматне стопе (стопе капитализације) односног финансијског тржишта на 

другој страни зависе ће вредност по којој ће се продавати корпоративне обвезнице. Наиме, 

уколико су поменуте каматне стопе једнаке обвезнице ће се продавати по тржишној 

вреднсоти која је једнака њеној номиналној вредности (вредност која је назначена на 

обвезници). У случају, да је референтна дугорочна каматна стопа нижа од камате коју 

„одбацује“ односна обвезница, обвезница ће се продавати по тржишној вредности која је 

виша од номиналне и тада се каже да се у оваквој финансијског трансакцији остварује 

премија. И на крају, уколико је референтна дугорочна каматна стопа виша од камате коју 

„одбацује“ односна обвезница, обвезница ће се продавати по тржишној вредности која је 

нижа од номиналне и тада се каже да се у оваквој финансијској трансакцији остварује 

дисконт. 

Цена или тржишна вредност обвезнице (V) представља збир садашње вреднoсти 

камате и главнице на дан доспећа обвезнице и израчунава се на основу следеће формуле: 

  
  

      
 

  
      

 
  

      
   

     
      

 

 

 I 1,2,3,...,n –вредност обрачунате и исплаћене камате по годинама; 

   i –  је вредност стопе капитализације (ефективне каматне стопе); 

 n -  је рок доспећа обвезнице; 

 Vn- је номинална вредност обвезнице; 

 V- је тржишна вредност обвезнице. 

На основу следећег примера 
1
можемо видети како се рачуна тржићнавреднсот обвезнице. 

Конкретно, предузеће емитује корпоративне обвезнице по номиналној вредност од 1 000 

                                                           
1
 Исто, стр. 238. 



динара, рок доспећа обвезнице је 10 година, номинална каматна стопа износи 10%  

(камата се обрачунава и плаћа годишње. По првом сценарију референтна дугорочна 

каматна стопа тј. дугорочна тржишна каматна стопа износи 10%. На основу података 

тржишна вредност обвезнице биће: 

  
  

      
 

  
      

 
  

      
   

       

       
 

 

  
   

        
 

   

        
 

   

        
 

   

        
 

   

        
 

   

        
 

   

        
 

   

        
 

   

        
 

   

         
 

    

         
    

V= 90,909+82,645+75,131+68,301+62,92+56,447+51,315+46,651+42,410+38,554  + 385,54  ≈  1000,00 

 

 

 

Тржишна вредност обвезнице може се израчунати на једноставнији начин и то употребом 

вредности из II-гих и IV-тих финансијских таблица. Друга финансијска таблица се 

користи за израчунавање/дисконотвање садашње вредности главнице. Четврта 

финансијска таблица се користи за дисконтовање садашње вредности камате, која се 

исплаћује годишње  и то све до истека рока доспећа. Имајући у виду да је у конкретном 

примеру доспеће обвезнице je 10 година и да је стопа капитализације 10%, вредност друге 

таблице је     
       

           . Такође, у конкретном примеру доспеће обвезнице je 

10 година и стопа капитализације  је 10%, вредност четврте таблице је     
       

   

       . На основу, поменутих вреднсоти таблица можемо израчунати садашњу вредност 

обвезнице и то: 

         
           

                                                 

Дакле, као што је поменуто, уколико су једнаке каматне стопе обвезнице и  

капитализације обвезнице ће се продавати по тржишној вреднсоти која је једнака њеној 

номиналној вредности (вредност која је назначена на обвезници). 

У сценарију, када је тржишна стопа капитализације (12%) већа од номиналне 

каматне стопе обвезнице (10%) при осталим непромењеним подацима тржишна вредност 

обвезнице биће: 

         
           

                                                

 

Садашња 

вредност 

камате 

Садашња 

вредност 

главнице 



Дакле, као што је поменуто, уколико је референтна дугорочна каматна стопа виша од 

камате коју „одбацује“ односна обвезница, обвезница ће се продавати по тржишној 

вредности која је нижа од номиналне и тада се каже да се у оваквој финансијској 

трансакцији остварује дисконт. 

И, у трећем сценарију, када је тржишна стопа капитализације (8%) мања од 

номиналне каматне стопе обвезнице (10%) при осталим непромењеним подацима 

тржишна вредност обвезнице биће: 

        
          

                                                  

Дакле, као што је поменуто, уколико је референтна дугорочна каматна стопа нижа од 

камате коју „одбацује“ односна обвезница, обвезница ће се продавати по тржишној 

вредности која је виша од номиналне и тада се каже да се у оваквој финансијског 

трансакцији остварује премија. 

На крају, се може закључити да у зависности од вредности количника, конкретно стопе 

капитализације зависи колика ће тржишна вредност обвезнице бити, или да је тржишна 

вредност обвезнице обрнуто сразмерна (инверзна) кретању стопе капитализације.  

Задаци (утврђивање тржишне вредности ХоВ) 

1.Предузеће емитује ново коло обвезница чија номинална вредност по обвезници износи 

1.000 дин. Номинална каматна стопа износи 7%, рок доспећа дуга је 5 година, камата се 

обрачунава и плаћа годишње, док главница доспева за наплату на крају пете године. Ако 

се даље претпостави да тржишна каматна стопа  капитлаизације може бити 10%,  5% и 

7% израчунајте тржишну вредност обвезнице. 

 

За тржишну стопу капитализације од 10% тржишна вредност обезнице износиће: 

         
          

                                                       

Номинална стоп приноса је 7% < 10% је тржишна стопа капитализације, пошто предузеће 

емитовањем својих обвезница нуди нижи принос за исти ризик него што то чини тржиште. 

У таквим околностима инвеститро као рационално биће не жели пристати  добити мање 

од понуђеног тржишног износа и захтева додатну надокнаду. Додатна накнада односи се 

на плаћање мање од номиналне вредности (продаја уз дисконт) и то за износ недостајуће 

камате 10-7=3%. Конкретно, 1000*0,03=30*     
                                

              

За тржишну стопу капитализације од 7% тржишна вредност обезнице износиће: 

        
         

                                                        



За тржишну стопу капитализације од 5% тржишна вредност обезнице износиће: 

        
         

                                                        

Номинална стоп приноса је 7% > 5% је тржишна стопа капитализације, пошто предузеће 

емитовањем својих обвезница нуди виши принос за исти ризик него што то чини 

тржиште. У таквим околностима предузеће као рационално биће не жели пристати  

дати/платити више од понуђеног тржишног износа и захтева додатну надокнаду. Додатна 

накнада односи се на плаћање више од  номиналне вредности (продаја уз премију) и то за 

износ веће камате 7-5=2%. Конкретно, 

1000*0,02=20*    
                                             

 

2.Предузеће емитује ново коло обвезница чија номинална вредност по обвезници износи 

2.000 дин. Номинална каматна стопа износи 7%, рок доспећа дуга је 5 година, камата се 

обрачунава и плаћа годишње, док главница доспева за наплату на крају пете године. Ако 

се даље претпостави да тржишна каматна стопа  капитлаизације може бити 10%,  5% и 

7% израчунајте тржишну вредност обвезнице. 

 

За тржишну стопу капитализације од 10% тржишна вредност обезнице износиће: 

         
          

                                                          

Номинална стоп приноса је 7% < 10% је тржишна стопа капитализације, пошто предузеће 

емитовањем својих обвезница нуди нижи принос за исти ризик него што то чини тржиште. 

У таквим околностима инвеститро као рационално биће не жели пристати  добити мање 

од понуђеног тржишног износа и захтева додатну надокнаду. Додатна накнада односи се 

на плаћање мање од номиналне вредности (продаја уз дисконт) и то за износ недостајуће 

камате 10-7=3%. Конкретно, 2000*0,03=60*     
                           

                       

За тржишну стопу капитализације од 7% тржишна вредност обезнице износиће: 

        
         

                                                          

За тржишну стопу капитализације од 5% тржишна вредност обезнице износиће: 

        
         

                                                          

Номинална стоп приноса је 7% > 5% је тржишна стопа капитализације, пошто предузеће 

емитовањем својих обвезница нуди виши принос за исти ризик него што то чини 

тржиште. У таквим околностима предузеће као рационално субјект не жели пристати  



дати/платити више од понуђеног тржишног износа и захтева додатну надокнаду. Додатна 

накнада односи се на плаћање више од  номиналне вредности (продаја уз премију) и то за 

износ веће камате 7-5=2%. Конкретно, 

2000*0,02=20*    
                                               

Тржишна вредност преференцијалних акција 

Преференцијалне акције  носе свом власнику гарантовани износ приноса који се унапред 

већ зна. Једина дилема да ли ће се остварити, ако се не оствари принос по 

преференцијалним дивидендама он се акумулира за перод бољих пословоних 

перформанси.  Тржишна вредност преференцијалне акције се утврђује по истој аналогији 

као и обвезнице у зависности тј. поређењем од стопе приноса преференцијалних акција тј. 

висина дивиденда (D) и тржишне стопе капитализаије  за улагање истог степена ризика 

(d), или по формули: 

    
 

 
 

У случају да је износ дивиденде на преференцијалне акције већа од стопе тржишне 

капитализације тада ће тржишна цена преференцијалних акција (Ppa) бити већа од 

номиналне јер ће емитет захтевати продају уз премију и обратно где ће тржишна вредност 

бити мања од номиналне вредности преференцијалних акција јер ће захтев имати 

инвеститор тј. продаја прееренцијалних акција обавља ће се уз дисконт. 

Пример: ако се емитују переференцијлне акције номиналне вреднсоти 100 дин, уз 

номиналну дивидендну стопу од 12%, а тришна стопа капитализације 12%, 10% и 14%: 

    
  

    
     

    
  

    
     

    
  

    
       

Цена овог дугорочног извора финансирања је већа од средстава која су прикупљена 

емотовањем дугорноћних обвезница јер носи већи степен ризика пасамим тим и премеија 

на ризик мора бити већа. 

Тржишна вредност обичних акција 

Обичне акције носе већи ниво ризика како од средстава прикупљених од обвезница или 

преференцијалних акција тако да је цена оваквог вида прикупљања извора финансирања 

знатно већа. Имајући у виду да испалата дивиденди зависи од оствареног профита као и 



његове величине а сам профит од цене и количине продатих аутпута, од цене и количине 

инпута неопходних за производњу аутпута као и свих фактора који утичу на приходе 

трошкове уопште ресурсе њихове перформансе, употребу ресурса, интересе бројних 

стејкхолдера, елемнте маркетинг микса... Дакле, из предхоног може се видети сва 

сложеност раста дивиденти које могу расти убрзано, успрено, немате раст или смањење 

раста дивидеде. На оснвоу поменутих информација разматрају се разне врсте модела које 

у себи укључују стопу приноса на обичне акције, тржишну стопу каитализације као и 

узиањем у обзир и стопу раста дивиденди.  

На пример код константне стопе раста дивиденде тржишну цену обичне акције можемомо 

израчунати на основу следеће формуле: 

    
 

   
 

Цена дугорочног дуга 

Цена дугорочних обвезница 

У условима када обвезницу продајемо по номиналној вредност (тржишна вредност 

обвезнице је V=1000) и имамо обавезу да плаћамо годишњу камату од I=100 нј. и морамо 

вратитит на крају n= 10 године главницу од Vn=1000нј. цену дугорочнох обвезница тј 

цену дугорочног извора капитала пре опорезивања можемо иурачунати помоћу следеће 

формуле: 

  
  

    
 

    
 

 
    

         
  

         
 

 
   

    
                

Имајуи у виду да исплата камате на име обвезница се врши пре опорезивања добити 

предзећа која прибављају овај вид извора финансирања остварују бенефит по основу мање 

плаћеног пореза на добит. Пошто је пореска основица умањена за износ исплаћене камате 

па се у конкретном случају остварује тзв. порески кредит. Величина пореског кредита 

зависи од пореске стопе на добит. Да би се коначно утврдила цена дугорочног дуга (Ki) на 

средства прибављена емитовањем дугорочних обвезница израчунава се тако што се стопа 

приноса на обвезнице (i)коригује за износ стопе пореза на добит (t): 

Цена дуга после опорезивања  Ki=i(1-t) 

1. Израчунајте ценуг дугорочног дуга под следећим претпоставкма: 

Vn=1000 

V=886,99 



I=100 

n=10 

t=0,15 

цена дуга пре опорезивања 

  
  

    
 

    
 

 
    

           
  

           
 

 
       

       
                    

Цена дуга после опорезивања Ki=i(1-t)=12(1-0,15)=10,2% 

 

2.Израчунајте ценуг дугорочног дуга под следећим претпоставкaма: 

Vn=1000 

V=1134,20 

I=100 

n=10 

t=0,15  

цена дуга пре опорезивања 

 

  
  

    
 

    
 

 
    

            
  

            
 

 
     

      
                    

Цена дуга после опорезивања Ki=i(1-t)=8(1-0,15)=6,8% 

 

3.Израчунајте ценуг дугорочног дуга под следећим претпоставкма: 

Vn=1000 

V=1086,59 

I=70 



n=5 

t=0,15 

цена дуга пре опорезивања 

 

  
  

    
 

    
 

 
   

            
 

            
 

 
      

        
                    

Цена дуга после опорезивања Ki=i(1-t)=5(1-0,15)=4,25% 

 

4.Израчунајте ценуг дугорочног дуга под следећим претпоставкма: 

Vn=2000 

V=1772,55 

I=140 

n=5 

t=0,15 

цена дуга пре опорезивања 

  
  

    
 

    
 

 
    

            
 

            
 

 
      

        
                      

 Цена дуга после опорезивања Ki=i(1-t)=10(1-0,15)=8,5% 

Цена капитала од преференцијалних акција 

Тржишна вредност преференцијалне акције се утврђује по истој аналогији као и обвезнице 

у зависности тј. поређењем од стопе приноса преференцијалних акција тј. висина 

дивиденда (D) и тржишне стопе капитализаије  за улагање истог степена ризика (d), или 

по формули: 

    
 

 
 



Из односне формуле може се израчунати на основу  стопа приноса од преференијалних 

акција тј вредност за променљиву (d): 

  

  
 

   
 

  

  
  

   
              

  
  

   
              

  
  

     
              

 

Такође, на исти начин можемо утврдити и цену прибављеног капитал од емисије обичних 

акција (k): 

    
 

   
 

  
 

   
   

Цена краткорочних извора финансирања 

Ефективна каматна стопа као цена одобрене кредитне линије 

Приликом израчунавања ефективне каматне стопе потребно је поред номиналне каматне 

стопе узети у обзир и све друге трошкове које предузеће треба да плати. Други трокови 

односе се на начин плаћања камате (на почетку или на крају кредитног периода) 

компензациони салдо који предузеће мора имати на рачуну и сл. 

Пример1: Банка је одобрила кредитну линију  предузећу под следећим условима: 

- одобрен износ кредитине линије  у износу од 600.000нј;  

- предузеће је искористило 300.000 нј;  

- номинална каматна стопа је 14% (300.000*0,14=42.000); 

- камата се обрачунава и плаћа унапред; 



- предузеће мора држати и 5% компензационог салда на свом рачуну 

(300.000*0,05=15.000). 

                                
            

                                                 
 

                                
      

                     
 

      

       
                   

Дакле, стварна цена ово извора краткорочних извора је 17,38% и виша је од номиналне 

каматне стопе од 14%. 

Пример2. 

Пример: Банка је одобрила кредитну линију  предузећу под следећим условима: 

- одобрен износ кредитине линије  у износу од 600.000нј;  

- предузеће је искористило 300.000 нј;  

- номинална каматна стопа је 14% (300.000*0,14=42.000); 

- камата се плаћа по доспећу кредита; 

- предузеће мора држати и 10% компензационог салда на свом рачуну 

(300.000*0,10=30.000). 

                                
            

                                                 
 

                                
      

                
 

      

       
                   

Дакле, стварна цена ово извора краткорочних извора је 15,56% и виша је од номиналне 

каматне стопе од 14%. 

Пример3. 

Пример: Банка је одобрила кредитну линију  предузећу под следећим условима: 

- одобрен износ кредитине линије  у износу од 600.000нј;  

- предузеће је искористило 300.000 нј;  

- номинална каматна стопа је 14% (300.000*0,14=42.000); 

- камата се плаћа по доспећу кредита; 

- предузеће не мора држати  компензационог салда на свом рачуну . 



                                
            

                                                 
 

                                
      

           
 

      

       
                 

Дакле, стварна цена ово извора краткорочних извора је 14% и виша је од номиналне 

каматне стопе од 14%. 

 

 

 

 

 

Цена револвинг кредита 

Пример 1 

Банка одобрава крети предузећу ката то затражи, стим што предузеће за коришћење 

односног права/бенефита обавезује се на плаћање провизије на износ неискоришћеног 

дела кредита као и плаћање камате на искоришћени део кредита. 

Пример: Банка је одобрила револвинг кредит предузећу под следећим условима: 

- одобрен износ кредитине линије  у износу од 600.000нј; 

- предузеће је искористило 500.000нј.  

- номинална каматна стопа је 13% (500.000*0,13=65.000); 

- камата се обрачунава и плаћа унпаред; 

- провизија на неискоришћени део кредита износи 1% (100.000*0,01=1.000). 

                                
                                                  

                             
 

                                
            

              
 

      

       
                   

Пример2. 

Пример: Банка је одобрила кредит предузећу под следећим условима: 

- одобрен износ кредитине линије  у износу од 600.000нј;  



- предузеће је искористило 500.000нј.  

- номинална каматна стопа је 13% (500.000*0,13=65.000); 

- камата се плаћа на крају обрачунског периода; 

- провизија на неискоришћени део кредита износи 1% (100.000*0,01=1.000). 

 

                                
                                                  

                             
 

                                
            

         
 

      

       
                 

 

Цена једнократног кредита 

Пример1. 

Пример: Банка је одобрила кредит предузећу под следећим условима: 

- одобрен износ кредитине линије  у износу од 600.000нј;  

- номинална каматна стопа је 14% (600.000*0,14=84.000); 

- камата се обрачунава и плаћа унпаред; 

                                
            

                             
 

                                
      

              
 

      

       
                   

Пример2. 

Пример: Банка је одобрила кредит предузећу под следећим условима: 

- одобрен износ кредитине линије  у износу од 600.000нј;  

- номинална каматна стопа је 14% (600.000*0,14=84.000); 

- камата се и плаћа на крају обрачунског периода; 

                                
            

                             
 

                                
      

         
 

      

       
              



 

12.3 Акције 

Акционарско друштво може бити организовано по члану 326 као једнодомно или 

дводомно. Разлика је у начину управљања тј. органима друштва, наиме једнодомно а.д. 

има скупштину, одбор директора; док дводомно а.д. има скупштину, надзорни  и извршни 

одбор као органе управљања. Скупштина а.д., је кључни орган у доношењу одлуке у 

погледе емитовања обичних и/или преференцијалних акција. Поред одлуке о емитовању 

акција скупштина а.д. доноси одлуку о расподели добити и покрићу губитака, усвајању 

финансијских извештаја, накнадама директорима и члановима надзорног и извршног 

одбора предузећа.  

 

Акције су хартије од вреднсоти и представљају један од начина, предузећа, да 

прикупи недостајуће изворе финансирања. Дугорочне обвезнице и акције представљају 

дугорочне изворе финансирања, с том разликом што су акције погоднији начин за 

прикупљања недостајућег капитала. Конкретно, емитовањем акција предузеће не улази у 

кредитни однос као у случају са обвезницама, дакле нема рока доспећа за акције као за 

обвезнице. Даље, камата на обвезнице је обавеза док дивиденде нису кредитне обавезе и 

не исплаћују се све док управни одбор акционара не донесе одлуку у том смислу. Оно што 

таође разликује акције и обвезнице састоји се у томе што су акције власниче ХоВ, а 

обвезнице дужничке ХоВ, и као такве власници акција стичу право управљања 

предузећем.  

Акције
2
 се издају на име, а акционарско друштво може издати две врсте акција и то 

: обичне и преференцијалне акције (члан 250).  

12.3.2. Обичне акције 

Обичне акције у односу на преференцијалне дају имаоцу мањи обим право. Ниво 

права које обичне акције дају својим власницима дефинисан је члан 251 Закона о 

привредним друштвима, и то: 

- Право учешћа и гласања на скупштини акционара, 

- Право на исплату дивиденде, 

- Право на учешће у ликвидационом или стечајном поступку, 

- Право пречег стицања обичних акција из нових емисија и друга права. 

Власницима обичних акција манаџмент предузећа може понудити могућност да 

уместо исплате готовинске дивиденде понудити влаништво над новоемитованим обичним 

акцијама предузећа. На овај начин предузеће спроводи активности реинвестирања 

дивиденди тако да односна активност за последицу има повећање сопственог капитала 
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 Закон о привредним друштвима, Сл. гласник РС, бр. 36/2011,99/2011,83/2014 – др. Закон и 5/2015. 



предузећа за износ реинвестираних дивиденди. Такође, менаџмент предузећа може донети 

одлуку и о дељењу акција. „Пошто акумулирани добитак, као и акцијски капитал, припада 

акционарима, управа предузећа може донети одлуку да за одређени део акумулираног 

добитка емитује обичне акције и подели их акционарима у сразмери са акцијама које 

акционари већ поседују“
3
. 

12.3.1. Преференцијалне акције 

 На основу дефинисаних права статута акционара или одлуке о издавању акција, 

имаоцима преференцијалних акција даје се једно или више повлашћених права, као на 

пример
4
: 

 - Приоритетно право на дивиденду у односу на имаоце обичних акција, 

- Прав на кумулирање и исплату дивиденди пре исплате имаоцима обичних акција 

(кумулативне преференцијалне акције), 

- Право да партиципира у дивиденди која припада имаоцима обичних акција 

(партиципативне преференцијалне акције), 

- Право првенства наплате из ликвидационе или стечајне масе у односу на имаоце 

обичних акција, 

 - Право конверзије у обичне акције или другу врсту преференцијалних акција 

(замењиве преференцијалне акције). 

С обзиром на бенефите које собом носе преференцијалне акције у односу на ниво права 

(бенефита) обвезница и обичних акција, оне су скупље за инвеститора. Такође, поредећи 

обвезнице и акције, акције су неповољнији извор финансирања с аспекта пореског 

кредита. Наиме, исплата камате умањује опорезивање добити, што није случај при 

исплати дивиденди. 

Акције могу имати две вредности номиналну и тржишну. Номинална вредност 

акција по закону не може бити нижа од Законом утврђене вредности (на пр.100,00 динара) 

(члан 258) и утврђујесе на основу рачуновдствених података. Тржишна вредност акција се 

утврђује на основу понуде и тражње за односним акција и то на тржишту капитала. 

Наиме, у зависности од износа преференцијалне дивиденде коју преференцијална акација 

обезбеђује с једне стране и износа тржишне стопе капитализације за улагање истог 

степена ризика одређује се тржишна вреднсот преференцијалних акција. 

САДАШЊА ВРЕДНОСТ  КАО МЕРЕЊЕ ВРЕМЕНСКЕ ВРЕДНОСТИ НОВЦА 

Да би могли донети адекватне одлуке у вези финансијског улагања потребно је извршити  

адекватна поређења. Шта значи адекватна поређења? На пример да ли је економски 
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 Иванишевић М., (2012.), „Пословне финансије“, Економски факултет, Београд, стр. 258. 

4
 Исто, члан 253. 



оправдано да уложите свој новац на штедњу? Да ли је економски оправдано да свој новц 

уложите у куповину акција или ккуповину обвезница? 

Приликом доношења одлуке у вези финансијског улагања потребно је водити рачуна о два 

елемента и то: 

- Време, 

- Ризик. 

 

Конкретно, да ли је боље добити 100 нј сада или 100 нј за десет година. Одговор је лак 

боље је сада добити 100 нј јер можете уложити у банку у добити камату. Дакле, већа је 

вредност садањих 100 нј него вредност будућих 100 нј. Ово питање није било толкико 

тешко. 

Друго питање да ли је боље добити 100 нј сада или 200 нј. за 10 година. У конкретном 

случају имамо неупоредиве величине тј. саддашња вредност новца и будућа вредност 

новца и не можмо донети адекватне одлуке. Због тога потребно је да будућу вренсот 

сведемо на садашњу вредност.  

Ради лакшег схватања проблема прво ћемо израчунати будућу вредност новца и то  на 

следећи начин, колика је будућа вредност садашњих SV=100 нј. за n=10 година када банка 

даје r =  5% камате годишње: 

(1+r)*100 прва година 

(1+r)* (1+r)*100 друга година 

(1+r)* (1+r) * (1+r)*100 трећа година 

... 

(1+r)
n
*100 n-та година. 

(1+0,05)
10 

* 100=1,63*100=163нј или употребом 1. Финансијске таблице којом се  

израчунава будућа вредност по принципу сложеног каматног рачуна тј. камата на камату: 

       
          

                

BV=SV*(1+r)
n
. 

Колика је садашња вредност 200 нј.  може се израчунати из предходне формуле: 

SV=BV/(1+r)
n
=200/(1+0,05)

10
=200/1,63=123 или употребом 2. Финансијске таблице којом 

се  израчунава садашња вредност сложеног каматног рачун тј. камата на камату: 



        
           

                  

 

Садашња вредност будуће вредности 200нј при каматној стопи од 5% и 10 година износи 

123нј. Када је упоредите са садашњом вредношћу од 100нј у бољем положају је чекати 

будућу суму. 

 

 

Задатак 1 

Пред потенцијалним инвеститором стоји дилема да ли да изабере 100 нј. сада или  200 нј 

за 10 година и каматом од 8%. Обрачун је по систему камата на камату – сложен каматни 

рачун.  

BV=SV*(1+r)
n
. 

SV=BV/(1+r)
n
=200/(1+0,08)

10
=200/2,1589=93 или 

            
                           

Упоређивањем вредности будуће количине нвца са вредношћу садашње количине: 

93<100. Одговор је бољи је избор садашњих 100 новчаних једница у односу на 200 

будућих новчаних јединица у поменутом контексту. 

Задатак. 2 Власник Џенерал Моторса треба да уложи 100 милиона долара с тим што ће за 

10 година донети компанији 200 милиона долара. Каматна стопа износи 5%. Израчунајте 

да ли је власнику исплативо да инвестира? 

SV=BV/(1+r)
n
=200/(1+0,05)

10
=200/1,62889=123 или 

            
                            

 

Садашња вредност  200 милиона долара износи 123 милиона долара у односу на 100 

милиона долара оправдана је економска инвестиција. 

Задатак. 3 Електропривреда Србије треба да уложи 130 милиона долара с тим што ће за 

10 година донети компанији 220 милиона долара. Каматна стопа износи 6,5%. Израчунајте 

да ли је власнику исплативо да инвестира? 



SV=BV/(1+r)
n
=220/(1+0,065)

10
=220/1,8771=107 

              
                            

 

Садашња вредност  220 милиона долара износи 107 милиона долара у односу на 100 

милиона долара, тако да је оправдана економска инвестиција. 

 

Задатак 4. Пре око 250 година, амерички домороци продали су острво Менхетн за 24 

долара. Да су тоај новац уложили уз каматну стопу од 7% годишње, колико новца би 

данас имали? Обрачун по принципу камате на камату сложен камтни рачун. 

BV=SV*(1+r)
n
 = 24*(1+0,07)

250
=24*22179125,6498=532.299.016 

 

Задатак 5. Једна компанија има инвестициони пројекат који би данас коштао 10 милиона 

долара и који би за 4 године донео 15 милиона долара. 

А) Да ли би компанија требало да предузме тај пројекат ако каматн стопа износи 11 посто? 

10 посто? 9 посто 8? 

BV=SV*(1+r)
n 

   
  

      
  

   
  

         
 

  

          
      или 

             
                             

 

Под овим условима пројекат је екомски неприхватљив. 

   
  

         
 

  

      
       или 

             
                            

 

Под овим условима пројекат је екомски прихватљив. 



   
  

         
 

  

          
       или 

            
                            

 

Под овим условима пројекат је екомски прихватљив. 

   
  

         
 

  

          
       или 

            
                             

 

Под овим условима пројекат је екомски прихватљив. 

Б) Можете ли да израчунате тачну каматну стопу која раздваја профитабилност и 

непрофитабилност? 

   
  

      
  

   
  

    
  

    
  

  
 

        

      
 

  

X=1,106681919 

Одговор: каматна стопа при којој се раздваја профитабилност и непрофитабилнсот 

инвестиционог пројекта је 10,6681919% при коме је инвеститор индиферентан. У том 

случају изједначавају се будућа  и садашња вредност новца. 

Провера: 

   
  

      
   

   
  

                
         



 

 

 


