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УВОДНА РЕЧ
Последње деценије XX и почетак XXI века показују да туризам,
као светска привредна грана, по свим битним показатељима (промет
туриста, девизни прилив и сл.), предњачи у односу на остале гране
привреде. Туризам је сектор који је веома тесно повезан са другим
секторима привреде: саобраћајем, пољопривредом, трговином,
просторним планирањем, енергетиком и информационом технологијом.
Развојем туризма развија се и целокупна привреда једне земље.
Истовремено, туризам препознаје и чува основне вредности
неког подручја (природне и културне атракције одређене дестинације,
организовање путовања, смештаја, транспорта) у односу на одређене
облике туризма (културни, рурални, пословни, еко туризам и сл.).
Развој туризма захтева велика новчана средства. Осим хотела и
других смештајних капацитета, туристичких агенција, ресторана,
продавница, музеја и других садржаја неопходна је и инфраструктура:
путеви, комунална инфраструктура, гасификација, развој енергетског
сектора, луке, аеродроми и др.
Директан допринос Travel & Tourism индустрије (индустрије
туризма и путовања) светској економији порастао је за 3,1% у 2013.
години, и допринео је 2,2 трилиона долара светском бруто друштвеном
производу (БДП) и 101 милиону радних места. Посебно важно је што
туризам може омогућити раст запошљавања.
Међународна туристичка кретања представљају само мањи део
укупних туристичких кретања у свету. Према релевантним проценама,
домаћи туристички промет чини у многим земљама и до 70% укупног
туристичког промета. Преузимајући улогу лидера и остварујући
значајан удео у глобалном бруто националном производу и укупној
запослености, туризам преузима и значајан део одговорности у односу
на природно, економско, друштвено и културно окружење.
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ДЕФИНИСАЊЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
Микро, мала и средња предузећа су тренутно најважнији
покретач свих економских токова у привреди неке земље, а са друге
стране туризам представља погодно тло за развој предузетништва. 1
У ЕУ, под појмом мала и средња предузећа се подразумевају сва
предузећа која имају мање од 250 запослених и задовољавају барем
један од следећа два критеријума:
1. годишњи приход који не прелази 50 мил. еура и
2. вредност укупне активе која није већа од 43 мил. еура.
На основу поменутих критеријума у оквиру сектора је извршена
дистинкција на микро, мала и средња предузећа, при чему је број
запослених базичан и најважнији критеријум. Сходно томе, микро
предузећа су она која запошљавају до 10 људи, остварују укупан
приход до 2 мил.еура и/или вредност њихове активе не прелази 2
мил.еура. Мала предузећа запошљавају између 10 и 50 лица, остварују
укупан приход до 10 мил.еура и/или вредност њихових укупних
средстава није већа од 10 мил.еура. Средња предузећа имају не више од
250 запослених, укупан приход није већи од 50 мил. еура и/или
вредност укупне активе је мања или једнака 43 мил.еура. 2
Мала и средња предузећа су важни покретачи раста, иновација и
запошљавања у Европи. МСП представљају 99% предузећа у ЕУ и
запошљавају две трећине активне радне снаге 3. Мала и средња
предузећа су окосница европске економије, која обезбеђује 85% свих
нових радних места.4
Мала и средња предузећа чине 99% српске привреде, учествују у
БДП са 57,7 одсто и запошљавају преко 65 одсто запослених у
нефинансијском сектору.5
Мала и средња туристичка предузећа представљају туристичка
предузећа која се директно или индиректно укључују у пружање услуга
домаћим или страним туристима. Ова предузећа су носиоци туристичке
Pavlović, N. & Đeri, L: "Тhe importance of the operations of tourism SME's for regional
development of Vojvodina, 1st International Scientific Conference Tourism in the function
of the Republic of Serbia 2016, University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and
tourism, Vrnjačka banja, 2010.
2
Ерић Д., Бераха И., Ђуричин С., Кецман Н., Јакишић Б.,Финансирање малих и
средњих предузећа у Србији, Привредна комора Србије, Београд, 2012., стр 14.
3
http://www.eib.org/projects/priorities/sme/index.htm
4
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
5
Министарство привреде - Сектор за развој малих и средњих предузећа и
предузетништва,
http://privreda.gov.rs/ministarstvo-na-dlanu/sektori/sektor-za-razvojmalih-i-srednjih-preuzeca-i-preduzetnistva/
1
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понуде, креатори туристичких производа и због тога се подразумева да
би она требало да буду компетитивна на туристичком тржишту. Да би
се одржала, постала и остала компетитивна, мала и средња предузећа
морају развити приступ унапређењу сопственог пословања који ће им
обезбедити компетитивне предности у туристичком сектору. Мала и
средња предузећа представљају извор радних места, иновација, нових
технологија. За то су потребна новчана средства.
Развој туристичких предузећа довешће до развоја и осталих
делатности као што су пољопривреда, трговина, саобраћај и остале
услужне делатности.
Развојем туризма управљају како велике и снажне
мултинационалне компаније, тако и мала предузећа која лако могу да
предвиде промене и задовоље туристичку тражњу. Микро предузећа
имају 5 заспослених, најчешће чланове породице.
Туристичку привреду, односно предузећа, чине још туристичке
агенције и тур-оператори који имају посредничку улогу у реализовању
туристичког промета, саобраћајна и транспортна предузећа,
малопродајна предузећа, винарије, произвођачи и продавци сувенира и
слично. Позиција и категоризација малих и средњих туристичких
предузећа одређена је по основу делатности коју обављају и она су
евидентирана у Регистру туризма, Агенције за привредне регистре. 6
Подела предузећа из Регистра туризма АПР-а према делатности
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристе
Делатност путничких агенција
Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката
Делатност тур-оператора
Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт
Лов, траперство и одговарајуће услужне делатности
Одмаралишта и објекти за краћи боравак
Остале услуге резервације
Остали смештај
Превоз путника унутрашњим пловним путевима
Производња вина од грожђа
Хотели и сличан смештај

Pavlović, N. & Đeri, L: "Тhe importance of the operations of tourism SME's for regional
development of Vojvodina, 1st International Scientific Conference Tourism in the function
of the Republic of Serbia 2016, University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and
tourism, Vrnjačka banja, 2010.
6
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Предузетништво и развој МСП су од суштинског значаја за
изградњу снажног и одрживог сектора туризма. Мала и средња
предузећа су „кичмени стуб” туристичког сектора и многа малих и
микро предузећа коегзистирају са већим компанијама. Туристичка
предузећа требају адекватно финансирање за стварање и проширење
посла, а истовремено и за постизање и одржавање конкурентности.
Велики број малих и микро предузећа, сусрећу се са проблемом
колатерала неопходног за кредит, што утиче на могућност
кредитирања.7
Туристичка предузећа делују на локалном нивоу, али раде и на
глобалном тржишту. Технолошки развој и дигитализација су основа
развоја туристичке економије. Неопходна су стална улагања у
софтвере, online платформе. Способност иновирања кључно доводи до
стварања економије обима, смањења трошкова пословања и одржавања
конкурентности. Наравно, без новчаних средстава за мала и средња
предузећа у туризму нема развоја овог сектора привреде.
Инструменти се могу класификовати према изворима средстава јавним или приватним - и по фазама живота фирме - иновацијска или
развојна фаза.

7

Financing approaches for tourism SMEs andentrepreneurs, OECD Tourism Papers,
2017/03, OECD Publishing, Paris., стр 11.

Туристичка организација Војводине

Страна | 9

OECD је усвојио принципе за финансирање малих и средњих
предузећа.8 Принципи су:
1. Идентификовати потребе и недостатке финансирања МСП-а и
побољшати базу доказа.
2. Јачати приступ МСП традиционалном финансирању банака.
3. Омогућити МСП приступ различитим нетрадиционалним
инструментима финансирања.
4. Промовисати финансијску инклузију за МСП и олакшати
приступ формалним финансијским услугама.
5. Дизајнирати законски оквир који подржава низ финансијских
инструмената за мала и средња предузећа, а истовремено
обезбеђује финансијску стабилност и заштиту инвеститора.
6. Побољшати транспарентност на тржишту МСП.
7. Унапредити финансијске вештине МСП и стратешку визију.
8. Усвојити принципе расподеле ризика код јавног финансирања
МСП.
9. Подстицати благовремено плаћање у комерцијалним
трансакцијама и јавним набавкама.
10. Дизајнирати јавне програме за финансирање МСП који
обезбеђују, економичност и једноставност.
11. Пратити и евалуирати јавне програме за побољшање
финансирања МСП.
Извор: OECD Working Party on SMEs and Entrepreneurship
Проблем туристичих предузећа је колатерал и недостатак
података о пословним активностима (код тек основаних предузећа).
Користе се јавне гаранције (Данска, Мађарска, Норвешка), мезанин
финансирање (Немачка), микрокредитирање (Руска Федерација). У
Грчкој Hellenic Fund for Entrepreneurship and Development's
Entrepreneurship Fund одобрава кредите за мала и средња предузећа.
Добијају кредите по ниским каматнним стопама, инвестиционе кредите
и гаранције за кредите. Такође у Грчкој постоји фонд који има циљ да
финансира предузећа и предузетнике на грчким острвима. Island
Tourism Entrepreneurship, одобрава кредите до 30.000 евра за мале и
микро предузетнике. Разлог оснивања фонда је тај што ова предузећа
8

G20 OECD high level principles on SME financing, Financing approaches for tourism
SMEs andentrepreneurs, OECD Tourism Papers, 2017/03, OECD Publishing, Paris., стр 22.
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нису имала значајнији приступ банкарским кредитима.Туристички
сектор има ниску стопу учешћа у укупном финансирању банака.
The Austrian Tourism Development Bank (OEHT) је приватно-јавно
партнерство. Пружа програме директног и индиректног финансирања
предузећа у туризму, и подели ризика. Такође пружа саветодавне
услуге. Многе земље осим финансијске помоћи малим и средњим
предузећима пружају тренинг, обуку, менторство, саветодавне услуге.

Туристичка организација Војводине

Страна | 11

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДУЗЕЋА ИЗ
ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ

Посматрајући предузећа која су регистрована ради обављања
туристичке делатности и осталих делатности из области туризма и
угоститељства, може се извршити подела предузећа у три групе:
1. Туристичке агенције
2. Остала привредна друштва која су регистрована за пружање
услуга из туризма, угоститељских услуга, делатности путничких
агенција и слично.
3. Предузетници
Основне карактеристике наведених предузећа из области
туризма анализираће се са аспекта:
1. Броја предузећа
2. Седишта
3. Претежне примарне делатности
Tуристичке агенције
Укупан број туристичких агенција у Аутономној Покрајини
Војводини у 2016. години износио је 175. Судећи према правној форми
туристичких агенција (табела број 1) закључујемо да доминантну улогу
имају друштва са ограниченом одговорношћу (70,86%), након тога су
самостални предузетници (23.43%) и акционарска друштва (2.86%),
односно јавна предузећа (2.29%) и ортачка друштва (0.57%).
Табела број 1. Правна форма туристичких агенција
Правна форма
Акционарско друштво
Друштво са ограниченом одговорношћу
Јавно предузеће
Ортачко друштво
Самостални предузетник
УКУПНО

Туристичка организација Војводине

Број
5
124
4
1
41
175

Структура
2.86%
70.86%
2.29%
0.57%
23.43%
100.00%
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Судећи по локацији, односно општинама у којима су се налазиле
туристичке агенције обухваћене истраживањем у 2016. години, 82 од
укупног броја агенција се налазе у Новом Саду (46,86%). Следеће
општине по броју туристичких агенција су Суботица са 10 агенција
(5,71%), односно Панчево и Зрењанин са по 9 агенција (5,14%).
Распоред туристичких агенција према седишту у осталим општинама
приказан је у табели број 2.
Табела број 2. Туристичке агенције-седиште
Место
Апатин
Баноштор
Бачка Паланка
Бачка Топола
Бачки Петровац
Бела Црква
Бечеј
Врбас
Вршац
Вршац
Зрењанин

Број
1
1
5
1
1
2
2
1
5
1
9

Структура
0.57%
0.57%
2.86%
0.57%
0.57%
1.14%
1.14%
0.57%
2.86%
0.57%
5.14%

Инђија
Кањижа
Каћ
Кикинда
Ковин
Кула
УКУПНО

2
1
1
5
1
2

1.14%
0.57%
0.57%
2.86%
0.57%
1.14%

Место
Мол
Нова Пазова
Нови Бановци
Нови Бечеј
Нови Сад
Омољица
Панчево
Рума
Сента
Сомбор
Сремска
Митровица
Стара Пазова
Суботица
Хајдуково
Црвенка
Шид

Број
1
2
2
1
82
1
9
4
3
7
5

Структура
0.57%
1.14%
1.14%
0.57%
46.86%
0.57%
5.14%
2.29%
1.71%
4.00%
2.86%

2
10
1
1
3

1.14%
5.71%
0.57%
0.57%
1.71%

175

100.00%

Како последњу деценију све више туриста преферира етно
туризам, требало би одређеним субвенцијама или неким другим
подстицајним мерама помоћи мање општине по Аутономној Покрајини
Војводини, обзиром да Аутономна Покрајина Војводина као целина и
пре свега Фрушка гора свакако могу понудити широк спектар
туристичких атракција (Путеви вина, дворци Војводине, ловни туризам
итд.).
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Oстала привредна друштва
У последњој години посматраног периода, осталих привредних
друштава која су регистрована за пружање услуга из туризма,
угоститељских услуга, делатности путничких агенција и слично је било
укупно 567. За разлику од туристичких агенција, овде постоје само два
типа власничке структуре као што је приказано у табели број 3. Остала
привредна друштва су претежно категорисана као друштва са
ограниченом одговорношћу (99.47%), док је незнатно учешће
акционарских друштава (0.53%).
Табела број 3. Правна форма осталих привредних друштава
Правна форма
Број Структура
Акционарско друштво
3
0.53%
Друштво са ограниченом одговорношћу 564
99.47%
УКУПНО
567
100%

Судећи по претежној делатности осталих привредних друштава
у 2016. години, закључујемо да се више од половине друштава
претежно бави делатношћу ресторана и покретних угоститељских
објеката (53.44%) и делатношћу путничких агенција (24.16%). Након
тога следе тур-оператери (6.88%) и произвођачи вина од грожђа
(4.59%), док је незнатно учешће преосталих делатности приказано у
табели број 4.
Табела број 4. Претежна делатност осталих привредних друштава
Претежна делатност
Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристе

Број

Структура

4

0.71%

Делатност путничких агенција

137

24.16%

Делатност тур-оператора

39

6.88%

Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката

303

53.44%

Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт

1

0.18%

Лов, траперство и одговарајуће услужне делатности

18

3.17%

Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак

15

2.65%

Остале услуге резервације и делатности повезане са туризмом

7

1.23%

Остали смештај

10

1.76%

Превоз путника унутрашњим пловним путевима

7

1.23%

Производња вина од грожђа

26

4.59%

УКУПНО

567

100.00%

Туристичка организација Војводине
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Приказ број 1. Претежна делатност осталих привредних друштава

Интересантно је да је број привредних друштава којима је
претежна делатност Лов, траперство и одговарајуће услужне
делатности свега 18 или 3,17%, што указује на врло мали број
предузећа, иако већина општина у АП Војводини има све предуслове за
овакву врсту делатности. Поред тога, требало би узети у обзир и
искуства из земаља у региону везано за бањски туризам или
геотермалне изворе који су претворени у бањске комплексе.
Судећи према седишту, односно општинама у којима се налазе
остала привредна друштва закључујемо да је највећи број друштава у
Новом Саду, односно 241 предузеће или 42,50%. Следећа општина је
као и код туристичких агенција Суботица са 65 привредних друштава
или 11,46%, док је 30 предузећа, односно 5.29% лоцирано у Панчеву и
24 предузећа, односно 4.23% у Сомбору. Остала привредна друштва
Приручник за развој предузетништва у туризму
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лоцирана су у преосталим градовима и насељима АП Војводине како је
представљено у табели број 5.
Табела број 5. Остала привредна друштва према седишту
Седиште
Алибунар

Број
3

Апатин
Бач
Бачка Паланка
Бачка Топола
Бачки Петровац
Бечеј
Бела Црква
Беочин
Инђија

4
7
12
2
4
3
3
3
16

Ириг

8

Кањижа

8

Кикинда
Ковин
Кула
Мали Иђош
Нова Црња
Нови Бечеј
Нови Кнежевац
УКУПНО

7
4
6
3
1
1
1

Структура Седиште
0.53% Нови Сад град
0.71% Оџаци
1.23% Панчево
2.12% Пећинци
0.35% Рума
0.71% Сента
0.53% Шид
0.53% Сомбор
0.53% Србобран
2.82% Сремска
Митровица
1.41% Сремски
Карловци
1.41% Стара
Пазова
1.23% Суботица
0.71% Темерин
1.06% Врбас
0.53% Вршац
0.18% Жабаљ
0.18% Житиште
0.18% Зрењанин

Туристичка организација Војводине

Број
241

Структура
42.50%

4
30
1
6
9
6
24
1
16

0.71%
5.29%
0.18%
1.06%
1.59%
1.06%
4.23%
0.18%
2.82%

7

1.23%

15

2.65%

65
3
6
11
4
1
21
567

11.46%
0.53%
1.06%
1.94%
0.71%
0.18%
3.70%
100.00%
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Предузетници
У 2016. години на територији АП Војводине пословало је укупно
2,358 предузетника. Од укупног броја предузетника, њих 2,091, односно
88.68% карактерише делатност ресторана и покретних угоститељских
објеката, 94 предузетника, односно 3.99% карактерише делатност
путничких агенција, 66 предузетника, односно 2.80% су произвођачи
вина од грожђа, док се 45 предузетника, односно 1.91% бави осталим
смештајем. Претежна делатност осталих предузетника са незнатним
учешћем представљена је у табели број 6.
Табела број 6. Претежна делатност предузетника
Претежна делатност
Делатност путничких агенција
Делатност тур-оператора
Делатности ресторана и покретних угоститељских
објекта
Хотели и сличан смештај
Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт
Лов, траперство и одговарајуће услужне делатности
Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
Остале услуге резервације и делатности повезане с њима
Остали смештај
Превоз путника унутрашњим пловним путевима
Производња вина од грожђа
УКУПНО

Број
94
3

Структура
3.99%
0.13%

2,091
28
1
2
10
9
45
9
66
2,358

88.68%
1.19%
0.04%
0.08%
0.42%
0.38%
1.91%
0.38%
2.80%
100.00%

Структура предузетника према седишту показује да је највећи
број предузетника у Новом Саду, односно 658 предузетника или
27.91%. Оно по чему се ова група разликује у односу на претходне две
групе је чињеница да Нови Сад као општина нема преко 50%
предузетника у односу на укупан број мада је са уделом од 27,91%
знатно изнад свих осталих општина. Следећа општина је Зрењанин са
183 предузетника или 7.76%, па након тога следи Панчево са 163
предузетника или 6.91%, односно Суботица са 150 предузетника,
односно 6.36%. Остали предузетници лоцирани су у преосталим
градовима и насељима АП Војводине како је представљено у табели
број 7. Приметна је разуђеност представника ове групе ка мањим
општинама.
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Табела број 7. Седиште предузетника
Место
Ада
Алибунар
Апатин
Бач
Бачка Паланка
Бачка Топола
Бачки Петровац
Бечеј
Бела Црква
Беочин
Чока
Инђија

Број
15
19
36
12
34
23
10
38
25
36
5
56

Структура
0.64%
0.81%
1.53%
0.51%
1.44%
0.98%
0.42%
1.61%
1.06%
1.53%
0.21%
2.37%

Ириг

29

1.23%

Кањижа

22

0.93%

Кикинда
Ковачица
Ковин
Кула
Мали Иђош
Нова Црња
Нови Бечеј
Нови Кнежевац
Нови Сад - град
УКУПНО

46
18
42
56
6
9
17
6
658

1.95%
0.76%
1.78%
2.37%
0.25%
0.38%
0.72%
0.25%
27.91%

Туристичка организација Војводине

Место
Оџаци
Опово
Панчево
Пећинци
Пландиште
Рума
Сечањ
Сента
Шид
Сомбор
Србобран
Сремска
Митровица
Сремски
Карловци
Стара
Пазова
Суботица
Темерин
Тител
Врбас
Вршац
Жабаљ
Житиште
Зрењанин

Број
35
5
163
13
4
69
11
26
32
93
19
56

Структура
1.48%
0.21%
6.91%
0.55%
0.17%
2.93%
0.47%
1.10%
1.36%
3.94%
0.81%
2.37%

25

1.06%

79

3.35%

150
28
15
33
64
22
15
183

6.36%
1.19%
0.64%
1.40%
2.71%
0.93%
0.64%
7.76%

2,358

100.00%
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Aнализа финансијског стања и успешности пословања микро,
малих и средњих предузећа (на темељу случајних узорака)
Опис методологије истраживања перформанси пословања
Перформансе као мере успешности пословања предузећа могу се
сагледати са различитих аспеката, као што су профитабилност,
ликвидност и задуженост. Секторска анализа перформанси пословања,
као и анализа перформанси пословања на нивоу појединих група
предузећа одређеног сектора, пружа релевантне информације потребне
за израду стратегије развоја и раста целокупне привреде.9
Профитабилност као мера успешности пословања предузећа може се
мерити и анализирати применом различитих показатеља, а као
најчешће коришћен истиче се поврат на имовину (RОА), а потом и
поврат на капитал (RОЕ).10 Као што је презентовано у претходној
табели, профитабилност пословања мерена је путем показатеља поврата
на имовину (RОА) и поврата на капитал (RОЕ). Путем поврата на
имовину анализирана је способност ангажоване имовине да резултира
приносом у посматраном периоду, док је путем поврата на капитал
мерен степен оплодње ангажованог укупног капитала. Показатељима
ликвидности мерена је способност предузећа да измире обавезе о року
доспећа. У том правцу, представљени су показатељи тренутне, убрзане
и текуће ликвидности. Тренутна (новчана) ликвидност представља
способност предузећа да расположивим новчаним средствима измири
доспеле обавезе. Убрзана ликвидност представља способност предузећа
да расположивим ликвидним средствима у виду готовине, еквивалената
готовине и потраживања измири доспеле обавезе. Текућа (општа)
ликвидност представља способност предузећа да расположивим
обртним средствима измири доспеле обавезе, под претпоставком да
половину обртних средстава чине трајна обртна средства. Задуженост
предузећа, односно коефицијент финансијског левериџа представљен је
путем односа обавеза и капитала тако да указује на сигурност предузећа
са аспекта финансијске (не)зависности. Предузећа обезбеђују

Опширније видети: Мијић, К., Јакшић, Д. (2016). Секторска анализа
профитабилности привреде Србије. Економски погледи. 18 (2). 1-12
10
Опширније видети: Mijic, K., Jaksic, D. (2017). The determinants of agricultural
industry profitability: evidence from southeast Europe. Custots e Agronegocio. 13(1). 154173
9
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финансирање својих активности из сопствених или туђих извора.11
Такође, предузећа треба да теже оптималном односу сопствених и
туђих извора финансирања. Коефицијент покрића расхода камата као
израз финансијске моћи мери способност предузећа да расположивим
пословним добитком покрије трошкове туђег капитала у виду трошкова
камата. Већа вредност пословног добитка као израза покрића трошкова
туђег капитала указује на већу финансијску снагу предузећа. Преглед
калкулације и референтних вредности наведених показатеља
представљени су у наредној табели.
Табела број 8. Преглед показатеља профитабилности,
ликвидности и задужености
Показатељ
Поврат на
имовину
Поврат на
капитал
Текућа
ликвидност
Убрзана
ликвидност
Тренутна
ликвидност
Однос обавеза и
капитала
Коефицијент
покрића
расхода камата

Ознака
ROA
ROE
GL

AL
CL

Калкулација
Пословни добитак/Просечна
имовина
(Нето добитак+Трошкови
камата)/Просечан капитал
Обртна имовина/Краткорочне
обавезе
(Краткорочна
потраживања+готовински
еквиваленти и
готовина)/Краткорочне обавезе
Готовински еквиваленти и
готовина/Краткорочне обавезе

Референтна
вредност
≥10%
≥10%
>2

>1
>1

LC

Укупне обавезе/Капитал

=1

ICR

Пословни добитак/Расходи
камата

>1

У циљу истраживања перформанси пословања предузећа из
сектора Туризма и угоститељства формиран је узорак микро и малих
привредних друштава који су регистровани на територији АП
Војводине у временском периоду 2014-2016. година. Истраживањем су
обухваћене две групе предузећа:
1. Туристичке агенције

Опширније видети: Јакшић, Д., Мијић, К. (2013). Утицај профитабилности на
могућност додатног кредитног задуживања учесника на финансијским тржиштима.
Нови Економист. 13. 52-55.
11
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2. Остала привредна друштва која су регистрована за пружање
услуга из туризма, угоститељских услуга, делатности путничких
агенција и слично.
Укупан број предузећа који је анализиран у временском периоду
2014-2016. година износи 116 предузећа, од тога 40 предузећа у 2014.
години, 39 предузећа у 2015. години и 37 предузећа у 2016. години, као
што је приказано у табели број 9.
Табела број 9. Узорак анализираних предузећа
Узорак
2014 2015 2016 УКУПНО
Туристичке агенције
20
20
18
58
Остала привредна друштва 20
19
19
58
УКУПНО
40
39
37
116

Подаци из финансијских извештаја предузећа која су узета у
узорак за анализу су прикупљени из јавно доступног регистра Агенције
за привредне регистре (АПР) за период од 2014. до 2016 године. Први
део анализе перформанси пословања туристичких агенција и осталих
привредних друштава која су регистрована за пружање услуга из
туризма, угоститељских услуга, делатности путничких агенција и
слично је рађен са аспекта профитабилности и ликвидности.
Профитабилност као показатељ поврата на инвестирана средства је
мерен на основу поврата на имовину (RОA) и поврата на капитал
(RОЕ). Ликвидност као способност измирења доспелих обавеза је
мерена на основу показатеља тренутне, текуће и убрзане ликвидности.
Поред тога, анализиран је распоред предузећа према врсти нето
резултата који остварују, према пословном приходу и расту прихода од
продаје у посматраном периоду. У другом делу је анализирана
задуженост предузећа са аспекта коефицијента финансијског левериџа,
односно односа туђих и сопствених извора у структури укупних извора
финансирања, коефицијента покрића расхода камата и учешћа
дугорочних и краткорочних финансијских обавеза у укупним изворима
финансирања.
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Анализа профитабилности
Анализом структуре предузећа према врсти финансијског
резултата у временском периоду 2014-2016. година закључујемо да
туристичке агенције у току целог посматраног периода послују са
добитком, тако да је % агенција које остварују добитак у 2014. години
65%, односно 75% у 2015. години и 77.78% у 2016. години. Дакле, реч
је о позитивној тенденцији са аспекта остваривања добитка у динамици,
тако да је у 2016. години највећи проценат агенција које послују са
добитком (77.78% предузећа карактерише пословање са позитивним
финансијским резултатом). Са друге стране, присутна је негативна
тенденција у пословању са добитком осталих привредних друштава,
тако да у 2014. години 50.00% осталих привредних друштава послује са
добитком, односно 42.11% у 2015. години и 36.85% у 2016. години.
Дакле, у току целог посматраног периода остала привредна друштва
која су регистрована за пружање услуга из туризма, угоститељских
услуга, делатности путничких агенција и слично послују у зони
губитка.
Табела број 10. Структура предузећа према
врсти финансијског резултата
Група
предузећа
2014

2015

2016

Губитак
Добитак
УКУПНО
Губитак
Добитак
УКУПНО
Губитак
Добитак
УКУПНО

Остала
привредна
друштва
50.00%
50.00%
100.00%
57.89%
42.11%
100.00%
63.15%
36.85%
100.00%

Туристичке
агенције
35.00%
65.00%
100.00%
25.00%
75.00%
100.00%
22.22%
77.78%
100.00%

Рентабилност као уносност или исплативост представља
способност неког улагања да резултира приносом или као показатељ
добити у односу на просечно ангажована средства. Најбољи индикатор
рентабилности јесте ,,моћ зарађивања, односно степен способности
датог улагања да одбаци неки принос од своје употребе.”12

Родић, Ј., Андрић, М., Вукелић, Г., Вуковић, Б. (2017). Анализа финансијских
извештаја. Економски факултет Суботица, стр. 216
12
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Табела број 11. Профитабилност (RОА) туристичких агенција у АП
Војводини у временском периоду 2014-2016. година
Вредност
RОА
Минимум
Максимум

2014
2015
2016
3.98%
3.69%
4.21%
-15.17% -20.94% -0.08%
18.72% 11.64% 14.91%

УКУПНО
3.96%
-20.94%
18.72%

Бруто принос на укупна средства је пословни добитак који
представља разлику између прихода и расхода без трошкова
финансирања. Сходно томе, компоненте пословног добитка су
трошкови финансирања, нето добитак и порези и доприноси на
финансијски резултат. Висина стопе бруто приноса на укупан капитал
зависи од висине економичности и рационалности коришћења
уложених средстава. Циљ сваког предузећа је да оствари што већу
стопу приноса. Стопа рентабилности у презентованој табели израчуната
је на основу односа пословног добитка и просечно ангажоване активе.
У току целог посматраног периода (2014-2016. година) туристичке
агенције остварују врло мале стопе приноса чија је просечна вредност
3.96%. Дакле, референтна вредност показатеља приноса на ангажовану
имовину није задовољена у посматраном периоду. Најнижа стопа
рентабилности остварена је у 2015. години од 3.69%, док је највећа
стопа рентабилности забележена у 2016. години од 4.21%. У динимици
пословања присутне су флуктуације вредности остварених стопа
рентабилности, тако да просечно ангажована средства туристичких
агенција остварују пад, а потом раст приноса по основу употребе
ангажоване имовине.
Табела број 12. Профитабилност (RОА) осталих привредних друштава
у АП Војводини у временском периоду 2014-2016. година
Вредност
RОА
Минимум
Максимум

2014
2015
2016
2.32%
2.39%
2.38%
-12.75% -12.22% -18.55%
9.14%
29.46% 19.06%

УКУПНО
2.37%
-18.55%
29.46%

У току целог посматраног периода (2014-2016. година) остала
привредна друштва остварују незнатне стопе приноса чија је просечна
вредност 2.37%, те на тај начин бележе мању стопу приноса у односу на
туристичке агенције. Дакле, референтна вредност ни код ових
показатеља приноса на ангажовану имовину није задовољена у
посматраном периоду. Најнижа стопа рентабилности остварена је у
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2014. години од 2.32%, док је највећа стопа рентабилности забележена
у 2015. години од 2.39%. У динамици пословања присутне су
флуктуације вредности остварених стопа рентабилности, тако да
просечно ангажована средства осталих привредних друштава остварују
раст, а потом пад приноса по основу употребе ангажоване имовине.
У табели број 13. представљена је просечна стопа
профитабилности посматраног узорка, односно туристичких агенција и
осталих привредних друштава која у посматраном периоду износи
3.32% (3.34%, 3.13%, 3.51% респективно). Дакле, просечно ангажована
средства туристичких агенција и осталих привредних друштава
резултирају врло малим добитком у посматраном периоду.
Табела број 13. Просечна профитабилност (RОА) туристичких
агенција и осталих привредних друштава у АП Војводини
у временском периоду 2014-2016. година
Група предузећа
2014
2015
2016
Остала привредна друштва 2.32% 2.39% 2.38%
Туристичке агенције
3.98% 3.69% 4.21%
УКУПНО
3.34% 3.13% 3.51%

УКУПНО
2.37%
3.96%
3.32%

Приказ број 2. Просечна профитабилност (RОА) туристичких
агенција и осталих привредних друштава у АП Војводини
у временском периоду 2014-2016. година
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Рентабилност укупног капитала показује степен оплодње
ангажованог укупног капитала предузећа, односно способност капитала
да резултира приносом у посматраном периоду. Овај показатељ би
требало да буде што већи. Стопа рентабилности туристичких агенција и
осталих привредних друштава у наредним презентованим табелама
израчуната је на основу односа пословног добитка и просечно
ангажованог капитала.
Табела број 14. Профитабилност (RОЕ) туристичких агенција у АП
Војводини у временском периоду 2014-2016. година
Вредност
RОЕ
Минимум
Максимум

2014
2015
2016
22.48% 17.99% 16.14%
-20.06% -18.08% -8.52%
61.51% 24.31% 36.79%

УКУПНО
18.87%
-20.06%
61.51%

У току целог посматраног периода (2014-2016. година)
туристичке агенције послују профитабилно. Просечна стопа оплодње
ангажованог капитала остварена је у износу од 18.87% у посматраном
периоду. Најнижа стопа рентабилности остварена је у 2016. години од
свега 16.14%, док је највећа стопа рентабилности забележена у 2014.
години од 22.48%. У динамици пословања присутан је константан пад
вредности остварених стопа рентабилности што указује да ангажовани
капитал туристичких агенција резултира мањим добитком као мером
приноса.
Табела број 15. Профитабилност (RОЕ) осталих привредних друштава
у АП Војводини у временском периоду 2014-2016. година
Вредност ROE
RОЕ
Минимум
Максимум

2014

2015

2016

15.12% 6.03% 12.37%
-22.12% -12.22% -18.59%
21.09% 12.27% 20.09%

УКУПНО
10.81%
-22.12%
21.09%

Анализом степена оплодње ангажованог укупног капитала
осталих привредних друштава АП Војводине закључујемо да остала
привредна друштва послују профитабилно у 2014. и 2016. години. На то
указују стопе приноса од 12,37% у 2016. години, односно од 15,12% у
2014. години. Просечна стопа профитабилности пословања осталих
привредних друштава од 10,81% такође указује на профитабилно
пословање. У динимици пословања присутне су флуктуације вредности
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остварених стопа профитабилности, тако да просечно ангажовани
капитал осталих привредних друштава бележи пад, а потом раст
приноса по основу сопствене употребе.
Табела број 16. Просечна профитабилност (РОЕ) туристичких
агенција и осталих привредних друштава у АП Војводини
у временском периоду 2014-2016. година
Група предузећа
2014
2015
2016
Остала привредна друштва 15.12% 6.03% 12.37%
Туристичке агенције
22.48% 17.99% 16.14%
УКУПНО
20.27% 13.64% 14.77%

УКУПНО
10.81%
18.87%
16.10%

Приказ број 3. Просечна профитабилност (RОЕ) туристичких
агенција и осталих привредних друштава у АП Војводини
у временском периоду 2014-2016. година

У току целог посматраног периода (2014-2016. година) просечна
стопа профитабилности туристичких агенција и осталих привредних
друштава износи 16,10%, што указује на профитабилно пословање.
Просечна стопа оплодње ангажованог капитала остварена је у износу од
16,10% у посматраном периоду. Најнижа просечна стопа рентабилности
остварена је у 2015. години од свега 13,64%, док је највећа стопа
рентабилности забележена у 2014. години од 20,27%. У динамици
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пословања присутне су флуктације вредности остварених стопа
профитабилности што указује да ангажовани капитал резултира мањим
или већим добитком у динамици.
Табела број 17. Пословни приходи, пословни
расходи и пословни резултат

Година
2014

2015

2016

Пословни приход
Пословни расход
Пословни резултат
Пословни приход
Пословни расход
Пословни резултат
Пословни приход
Пословни расход
Пословни резултат

Група предузећа
Остала
Туристичке
привредна
агенције
друштва
97,167
1,666,726
104,060
1,613,769
-6,893
52,957
101,189
1,712,745
106,326
1,664,934
-5,137
47,811
93,543
1,837,077
90,433
1,781,299
3,110
55,77

УКУПНО
1,763,893
1,717,829
46,064
1,813,934
1,771,260
42,674
1,930,620
1,871,732
58,888

Судећи по презентованим вредностима остварених пословних
резултата туристичких агенција закључујемо да исте послују са
добитком у периоду 2014-2016. година. Пословни добитак туристичких
агенција у динамици бележи флуктације вредности, тако да након пада
вредности у 2015. години за 10%, бележи раст за 17% у 2016. години.
Пад од 10% резултат је бржег раста пословних расхода у односу на раст
пословних прихода из 2014. у 2015. годину, док се раст од 17% из 2015.
године у 2016. годину може приписати бржем расту пословних прихода
у односу на раст пословних расхода. Остала привредна друштва
послују са губитком у 2014. години и 2015. години, док у 2016. години
прелазе у зону добитка. У динамици пословања осталих привредних
друштава присутна је позитивна тенденција, обзиром да предузећа из
зоне губитка прелазе у зону добитка. Пословање са добитком у износу
од 3,110 хиљада динара резултат је значајнијег пада пословних расхода
у односу на пад пословних прихода из 2015. у 2016. годину. Укупан
пословни резултат посматраног узорка бележи флуктације вредности у
динамици, тако да из 2014. у 2015. годину пада за 7%, а након тога
остварује раст за 38% из 2015. године у 2016. годину. Пад вредности
укупног пословног резултата посматраног узорка резултат је бржег
раста пословних расхода у односу на раст пословних прихода. Са друге
стране, раст пословног резултата од 38% из 2015. у 2016. годину може
се приписати бржем расту пословних прихода у односу на раст
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пословних расхода туристичких агенција и осталих привредних
друштава. Приметно је да је на укупан пословни резултат превасходно
утицао резултат туристичких агенција и без обзира што су остала
привредна друштва пословала са губитком у појединим посматраним
годинама, укупан резултат пословања посматраног узорка јесте
добитак.
Табела број 18. Раст прихода од продаје
Група предузећа
2014
2015
2016
Остала привредна друштва 3.80% 4.63% -2.43%
Туристичке агенције
5.27% 0.07% 6.27%
УКУПНО
4.64% 2.03% 2.54%

УКУПНО
2.00%
3.87%
3.07%

Приходи од продаје као доминантна категорија пословних
прихода представљају приходе који преобраћају залихе производа, робе
и услуга у готовину без којих предузеће не може да плаћа обавезе, а
због тога не може ни да опстане.13 Ако се већи обим прихода од продаје
остварује на иностраном тржишту, учинци предузећа су курентнији
обзиром да је на иностраном тржишту јаче деловање конкуренције и не
постоји заштита домаћих произвођача од стране државе. Сходно томе,
стопи раста прихода од продаје треба посветити нарочиту пажњу. У
презентованој табели раста прихода од продаје приметно је да
туристичке агенције бележе пад вредности стопе раста прихода од
продаје, да би потом приходи од продаје порасли са 0.07% у 2015.
години на 6.27% у 2016. години. Просечна стопа раста прихода од
продаје туристичких агенција у посматраном периоду износи 3.87%.
Оваква стопа раста прихода од продаје већа је у односу на вредност
просечне стопе раста прихода од продаје осталих привредних друштава
која у посматраном периоду износи 2.00%. Остварене стопе раста
прихода од продаје осталих привредних друштава бележе раст, а потом
значај пад у динамици пословања. Слично кретању укупног пословног
резултата у посматраном периоду, на укупну стопу раста прихода од
продаје и кретање вредности поменуте стопе доминантан утицај има
стопа раста прихода од продаје туристичких агенција. Флуктуације
вредности остварене укупне стопе раста прихода од продаје
конзистентне су оствареним флуктуацијама вредности стопе раста
прихода од продаје туристичких агенција.

Родић, Ј., Андрић, М., Вукелић, Г., Вуковић, Б. (2017). Анализа финансијских
извештаја. Економски факултет Суботица, стр. 196
13
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Приказ број 4. Просечна стопа раста прихода од продаје туристичких
агенција и осталих привредних друштава у АП Војводини
у временском периоду 2014-2016. година

Анализа ликвидности
Ликвидност представља реч латинског порекла и потиче од речи
liquidus што значи течан. Ликвидност као квантитативна и
квалитативна категорија јесте способност неког неновчаног облика
средства да се трансформише у новац или као способност дужника да
плати доспеле обавезе. Говорећи о првом случају, мисли се на
способност средстава да се претворе у новац без губитка вредности.14
Рациом текуће (опште) ликвидности мери се способност
предузећа да подмири доспеле обавезе употребом обртне имовине.
Како би предузеће било способно да измири доспеле обавезе из обртне
имовине потребно је да референтна вредност овог индикатора буде 2
или већа од 2, што је комплементарно правилу финансирања 2:1
("current ratio"). Постоје становишта да је овај индикатор непоуздан,
зато што полази од претпоставке да половину обртних средстава чине
трајна обртна средства, и када би то у реалном животу заиста и било,
14

Adrian, T., Song Shin, H. (2008). Liquidity and Financial Contagion. France: Banque de
France, pp. 1
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коефицијент текуће ликвидности од 2 био би комплементаран са
златним билансним правилом у ширем смислу. Та претпоставка,
међутим, ретко се остварује јер су трајна обртна средства код
конкретних предузећа, по правилу, или изнад или испод половине
укупних обртних средстава.15
Табела број 19. Распоред предузећа према
остваривању текуће ликвидности
Група
предузећа
2014

2015

2016

Ликвидна
Неликвидна
УКУПНО
Ликвидна
Неликвидна
УКУПНО
Ликвидна
Неликвидна
УКУПНО

Остала
привредна
друштва
15.00%
85.00%
100.00%
15.79%
84.21%
100.00%
10.52%
89.48%
100.00%

Туристичке
агенције
50.00%
50.00%
100.00%
40.00%
60.00%
100.00%
33.33%
66.67%
100.00%

Судећи по презентованим резултатима закључујемо да је у 2014.
години 50% туристичких агенција ликвидно и у једнаком %
неликвидно. Преостале две године посматраног периода карактерише
већинско пословање туристичких агенција у зони неликвидности (60%
у 2015. години и 66.67% у 2016. години). Остала привредна друштва су
пак, током целог посматраног периода неликвидна у изразито високом
проценту, који се креће од 84.21% у 2015. години до 89.48% у 2016.
години.
Табела број 20. Просечна текућа ликвидност
Група предузећа
Остала привредна друштва
Туристичке агенције
УКУПНО

2014
1.58
3.49
2.67

2015
0.84
1.56
1.25

2016
0.85
1.61
1.28

УКУПНО
1.09
2.22
1.74

Судећи по референтној вредности показатеља текуће (опште)
ликвидности која треба да буде већа 2, закључујемо да само у 2014.
години туристичке агенције ликвидно послују, што показује стопа од
Родић, Ј., Андрић, М., Вукелић Г., Вуковић, Б. (2017). Анализа финансијских
извештаја. Економски факултет Суботица, стр. 182
15
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3.49. Преостале две године посматраног периода карактерише
пословање у зони неликвидности. Дакле, у динамици пословања
туристичке агенције прелазе из зоне ликвидности у зону
неликвидности, с тим да вредност коефицијента текуће ликвидности
бележи флуктације вредности. Са друге стране, остала привредна
друштва током целог посматраног периода неликвидно послују на шта
указује и просечна стопа ликвидности од 1.09. Дакле, остала привредна
друштва нису способна да измире доспеле краткорочне обавезе
расположивом обртном имовином у току целог посматраног периода. У
динамици пословања текућа ликвидност осталих привредних друштава
се погоршава, а након тога бележи незнатан раст вредности услед
флуктуација вредности доспелих краткорочних обавеза и обртних
средстава за њихово покриће. Анализом укупно посматраног узорка,
односно туристичких агенција и осталих привредних друштава
закључујемо да је референтна вредност показатеља текуће ликвидности
задовољена само у 2014. години, односно да је у преостале две године
посматраног периода присутна неликвидност, на шта указује и
просечна стопа текуће ликвидности од 1.74.
Индикатором убрзане (ригорозне) ликвидности мерена је
способност предузећа да измири доспеле обавезе из ликвидних
средстава (готовине, еквивалената готовине и краткорочних
потраживања) у року од годину дана. Сходно референтној вредности од
1 или више од 1, можемо закључити да ли предузеће ликвидно послује.
Индикатор убрзане ликвидности комплементаран је са правилом
финансирања 1:1 ("ацид-тест") и са златним билансним правилом у
ширем смислу. Ако је коефицијент убрзане ликвидности 1, под
претпоставком да предузеће нема сезонске залихе, постоји краткорочна
и дугорочна финансијска равнотежа, па по том основу и ликвидност
предузећа. Ако је коефицијент убрзане ликвидности већи од 1, под
претпоставком да предузеће нема сезонске залихе, краткорочна
финансијска равнотежа померена је ка средствима, а дугорочна
финансијска равнотежа је померена ка изворима финансирања.
У том случају постоји сигурност да ће предузеће бити ликвидно
и на раст сигурности свакако утиче виша вредност коефицијента
убрзане ликвидности. Вредност индикатора убрзане ликвидности мања
од 1 карактеристична је за предузећа која имају сезонске залихе.
Сезонске залихе се финансирају из краткорочних извора финансирања и
без обзира што је коефицијент убрзане ликвидности мањи од 1, не би се
могли извести закључци да је предузеће неликвидно.
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Табела број 21. Распоред предузећа према
остваривању убрзане ликвидности
Група
предузећа
2014

2015

2016

Ликвидна
Неликвидна
УКУПНО
Ликвидна
Неликвидна
УКУПНО
Ликвидна
Неликвидна
УКУПНО

Остала
привредна
друштва
10.00%
90.00%
100.00%
10.52%
89.48%
100.00%
5.26%
94.75%
100.00%

Туристичке
агенције
50.00%
50.00%
100.00%
45.00%
55.00%
100.00%
33.33%
66.67%
100.00%

Судећи по презентованим резултатима показатеља убрзане
ликвидности у табели број 21., можемо закључити да у 2014. години
половина туристичких агенција послује ликвидно, док је друга
половина неликвидна. У динамици пословања долази до пада %
ликвидних туристичких агенција, односно са 50.00% у 2014. години на
33.33% у 2016. години. Са друге стране, остала привредна друштва су у
врло високом проценту неликвидна, који се креће од 89.48% у 2015.
години до 94.75% у 2016. години. Овако велики проценат неликвидних
осталих привредних друштава указује на неспособност измирења
доспелих обавеза у року од годину дана.
Табела број 22. Просечна убрзана ликвидност
Група предузећа
Остала привредна друштва
Туристичке агенције
УКУПНО

2014
4.74
2.90
3.69

2015
0.64
1.18
0.95

2016
0.56
1.20
0.92

УКУПНО
1.98
1.76
1.85

У току целог посматраног периода туристичке агенције
задовољавају референтну вредност коефицијента убрзане ликвидности
(>1), односно приметна је способност измирења доспелих обавеза из
ликвидне имовине у року од годину дана. Просечна вредност
коефицијента убрзане ликвидности туристичких агенција износи 1.76,
што указује на ликвидно пословање. У динамици пословања
коефицијента убрзане ликвидности су присутне флуктуације вредности
које се манифестују падом, а након тога растом вредности овог
коефицијента. Пословање осталих привредних друштава са аспекта
коефицијента убрзане ликвидности карактерише ликвидно пословање у
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2014. години са коефицијентом од 4.74, односно просечном вредношћу
коефицијента у току посматраног периода од 1.98. У преостале две
године посматраног периода, расположива ликвидна средства у виду
готовине, њених еквивалената и средстава потраживања осталих
привредних друштава нису довољна за покриће доспелих обавеза у
временском периоду од годину дана. Наравно, треба узети у обзир да
ликвидност као краткорочна категорија не може бити основа за
извођење закључака о дугорочним перформансама и успешности
пословања предузећа.
Рациом тренутне ликвидности мерена је способност предузећа
да подмире доспеле обавезе употребом најликвидније имовине.
Референтна вредност овог показатеља износи 1 или више од 1. Он се
категорише као најнепрецизнији показатељ ликвидности, обзиром да се
способност измирења доспелих обавеза мери тренутно, на дан
ликвидности.
Табела број 23. Просечна тренутна ликвидност
Група предузећа
Остала привредна друштва
Туристичке агенције
УКУПНО

2014
2.09
0.52
1.19

2015
0.19
0.39
0.30

2016
0.17
0.38
0.29

УКУПНО
0.82
0.43
0.60

Судећи по презентованим резултатима вредности индикатора
тренутне ликвидности, закључујемо да туристичке агенције не послују
ликвидно током целог посматраног периода. Дакле, ни у једној
посматраној години туристичке агенције немају довољно готовине нити
еквивалената готовине за измирење доспелих обавеза. Просечна
вредност коефицијента тренутне ликвидности износи 0.43. Са друге
стране, остала привредна друштва само у 2014. години послују
ликвидно са вредношћу коефицијента од 2.09, обзиром да на тај начин
задовољавају референтну вредност >1. У преостале две године
посматраног периода присутна је неликвидност на шта указује и
просечна вредност коефицијента од 0.82. Збирни (укупни) коефицијент
тренутне ликвидности туристичких агенција и осталих привредних
друштава само у 2014. години задовољава референтну вредност (>1),
док је у преостале две године посматраног периода изражена
неликвидност (0.30 и 0.29), на шта указује и просечни коефицијент
тренутне ликвидности од 0.60. Добијене резултате треба узети са
резервом, обзиром да је реч о тренутној способности измирења
доспелих обавеза, те је за извођење закључака о ликвидности потребно
сагледати и друге индикаторе ликвидности.
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Анализа задужености
Задуженост туристичких агенција и осталих привредних
друштава мерена је у посматраном временском периоду (2014-2016.
година) на основу коефицијента финансијског левериџа, односно
односа обавеза и капитала. Коефицијент финансијског левериџа
представља индикатор могућег задуживања којим се мери ризичност
улагања у предузеће.16 Презентовани резултати представљени су у
табели број 24.
Табела број 24. Коефицијент финансијског левериџа
Група предузећа
Остала привредна друштва
Туристичке агенције
УКУПНО

2014
35.72
11.20
20.12

2015
27.44
10.96
17.83

2016
4.34
11.45
8.86

УКУПНО
22.88
11.21
15.67

Судећи по презентованим резултатима закључујемо да на један
динар капитала туристичких агенција отпада 11 динара и 20 пара дуга у
2014. години, 10 динара и 96 пара дуга у 2015. години и 11 динара и 45
пара дуга у 2016. години. Посматрајући просечну вредност закључујемо
да на 1 динар капитала отпада 11 динара и 21 пара дуга, што указује да
су туристичке агенције презадужене у посматраном периоду. Врло
високо учешће дугова повећава ризик пословања и угрожава сигурност
поверилаца у току посматраног периода, обзиром да оваква структура
задужености указује да је највећи део средстава предузећа финансиран
од стране поверилаца. У динамици пословања су присутне незнатне
флуктуације вредности коефицијента финансијског левериџа. Са друге
стране, код осталих привредних друштава на 1 динар капитала отпада
35 динара и 72 паре дуга, односно 27 динара и 44 паре дуга, односно 4
динара и 34 паре дуга респективно. Посматрајући просечну вредност
можемо закључити да на 1 динар капитала отпада 22 динара и 88 пара
дуга осталих привредних друштава, што такође указује на врло високо
учешће туђих у укупним изворима финансирања. Задуженост осталих
привредних друштава је два пута већа у односу на задуженост
туристичких агенција. У динамици пословања присутна је позитивна
тенденција, односно значајан пад дугова у 2016. години. Финансијска
структура посматраних предузећа могла би се побољшати повећањем
Видети више: Vuković, B., Andrić, M., Jakšić, D. (2017). The Impact of Working
Capital Management on Company’s Profitability: Empirical Evidence from Serbia. Custos e
Agronegocio ISSN: 1808-2882. Recife: Universidade Federal Rural de Pernambuco, Vol.
13. No.1, pp. 333-349
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капитала, улагањима садашњих или нових власника, што претпоставља
повећање суме сопственог капитала, односно смањење укупне
задужености.
Приказ број 5. Вредност коефицијента финансијског левериџа
туристичких агенција и осталих привредних друштава у АП Војводини
у временском периоду 2014-2016. година

Коефицијент покрића расхода камата представља способност
предузећа да висином оствареног пословног добитка покрије камате у
посматраном периоду. Овај показатељ мери колико је пута пословни
добитак већи од трошкова камата и што је однос виши, то је
покривеност камата, а тиме и финансијска моћ већа. Виша способност
покрића камата указује на већу финансијску моћ предузећа као израз
приносних способности и успешности у посматраном периоду.
Резултати коефицијента покрића расхода камата представљени су у
табели број 25.
Табела број 25. Коефицијент покрића расхода камата
Група предузећа
2014
2015
2016
УКУПНО
Остала привредна друштва -100.13 -10.08 -132.97
-70.82
Туристичке агенције
-21.43 -528.77 49.74
-209.10
УКУПНО
-66.40 -269.42 -28.57
-139.96
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Судећи по презентованим резултатима примећујемо да
туристичке агенције само у 2016. години послују са добитком, јер је у
наведеној години обезбеђена покривеност камата и остварен известан
степен финансијске моћи предузећа. Дакле, сваки динар на име расхода
камата туристичких агенција покривен је са 49 динара и 74 паре
пословног добитка у 2016. години. У преостале две године посматраног
периода туристичке агенције су пословале са губитком, па је процена
покрића расхода камата, а по том основу и финансијске моћи
туристичких агенција излишна. Просечна вредност коефицијента
покрића расхода камата такође указује на пословање са негативним
резултатом и по том основу беспредметност анализе финансијске моћи
предузећа. Са друге стране, остала привредна друштва у току целог
посматраног периода послују са губитком у пословним активностима,
дакле већим пословним расходима у односу на пословне приходе, те не
можемо говорити о покрићу расхода камата, а по том основу ни о
финансијској моћи предузећа.
Приказ број 6. Вредност коефицијента покрића расхода камата
туристичких агенција и осталих привредних друштава у АП Војводини
у временском периоду 2014-2016. година
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Табела број 26. Структура краткорочних и дугорочних
обавеза у предузећу
2014
Група
Остала
привредна
друштва
Туристичке
агенције
УКУПНО

2015

2016

Крат.
(у %)

Дуго.
(у %)

Крат.
(у %)

Дуго.
(у %)

Крат.
(у %)

96.27

3.73

95.57

4.43

100.00

80.89

19.11

75.46

24.54

83.54

85.30

14.70

81.05

18.95

87.35

Дуго.
(у %)

УКУПНО
Крат.
(у %)

Дуго.
(у %)

97.35

2.65

16.46

80.21

19.79

12.65

84.69

15.31

Анализирајући структуру извора финансирања туристичких
агенција закључујемо да се оне у току целог посматраног периода
већински финансирају из краткорочних извора финансирања. Дакле,
реч је о краткорочним кредитима или неком другом облику
краткорочних позајмица. У динамици пословања пада учешће
краткорочних извора финансирања туристичких агенција са 80.89% у
2014. години на 75.46% у 2015. години, а након тога долази до раста
учешћа на 83.54% у 2016. години. Остала привредна друштва се такође
већински финансирају из краткорочних извора, с тим да је то учешће
много значајније тако да је заступљено са 96.27% у 2014. години,
односно 95.57% у 2015. години. У 2016. години остала привредна
друштва се 100% финансирају из краткорочних извора финансирања,
односно уопште не користе средства дугорочних извора. У динамици
финансирања осталих привредних друштава су такође присутне
флуктуације вредности, односно пад, а потом раст учешћа
краткорочних извора финансирања.
Као што је представљено у приказу број 7., у посматраном
временском периоду, просечно учешће краткорочних извора
финансирања туристичких агенција износи 80.21%, односно 97.35%
осталих привредних друштава. Са друге стране, просечно учешће
дугорочних извора финансирања туристичких агенција износи 19.79%,
односно 2.65% осталих привредних друштава.
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Приказ број 7. Просечни извори финансирања туристичких агенција и
осталих привредних друштава у временском периоду 2014-2016. година

Мала предузећа сектора туризма значајни су чиниоци
економског раста, повећања запослености локалног становништва,
развоја туристичких дестинација и сл. Нажалост, приметно је да је
њихово пословање пропраћено недовољном подршком државних
институција или локалне самоуправе, недостатком подршке ресорног
министарства и неразвијеном комуналном и саобраћајном инфраструкутуром. Са друге стране, велика предузећа много брже
имплементирају нове идеје, те по том основу остварују компаративну
предност, док их мала предузећа прате тек након што се увере у
изводљивост инвестиција или промена.
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ТУРИСТИЧКА КРЕТАЊА У ВОЈВОДИНИ
Када је реч о туристичким кретањима у Војводини, може се рећи
да се виде значајни помаци у развоју туризма јер је повећан туристички
промет по просечној годишњој стопи раста од 6,7% у посматраном
десетогодишњем периоду. Међутим, то још увек није довољно за
интензивнији развој туризма, а посебно туристичке привреде и
одређених селективних облика туризма. Последице кризе се још увек
огледају у обиму и структури домаћег туристичког промета и
потрошње, посебно у оном делу који се односи на ванпансионску
потрошњу.
У посматраном периоду од десет година, уочава се да туризам у
Војводини бележи позитивне стопе раста физичког промета (табела
број 27). Једино одступање запажено је у 2009. години (када су смањени
доласци домаћих и страних туриста) и у 2010. години (када је опао само
број домаћих туриста, а забележен је пораст страних туриста). Узевши у
обзир да је у овом периоду наступила светска економска криза, ова
одступања су очекивана. Овакав тренд запажен је и у развијеним
светским туристичким дестинацијама, те самим тим и у Србији и
региону Војводине. Позитивне стопе раста у претходних десет година
могу бити показатељи интензивнијег развоја туристичког сектора у
Војводини. Пракса показује да су направљени помаци у туризму, али
тренд развоја и раст туристичких дестинација и самим тим селективних
облика туризма мора бити настављен. Туризам се састоји од низа
привредних и непривредних активности, те је неопходно утицати и на
промене у структури осталих делатности које су саставни део
туристичке понуде.
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Табела број 27. Укупан промет туриста у Србији и Војводини
у периоду од 2007 до 2016. године
ДОЛАСЦИ
Република
Аутономна
Година
Србија
Покрајина
Војводина
2007.
2.306.558
314.222
2008.
2.266.166
330.556
2009.
2.018.466
289.751
2010.
2.000.597
281.842
2011.
2.068.610
289.398
2012.
2.079.643
296.360
2013.
2.192.435
347.138
2014.
2.192.268
371.490
2015.
2.437.165
413.332
2016.
2.753.591
446.492

НОЋЕЊА
Република
Аутономна
Србија
Покрајина
Војводина
7.328.692
834.487
7.334.106
880.942
6.761.715
762.115
6.413.515
767.304
6.644.738
756.723
6.484.702
758.981
6.567.460
928.606
6.086.275
929.604
6.651.852
994.314
7.533.739
1.123.923

Извор: РЗЗС, Статистички годишњаци 2007-2016
Табела број 28. Промет домаћих и страних туриста у Војводини
у периоду од 2007 до 2016. године
Година
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.

ДОЛАСЦИ
Домаћи Страни
215.806 98.416
226.096 104.460
191.474 98.277
179.385 102.457
169.297 119.997
173.465 122.895
195.281 151.857
202.908 168.582
227.291 186.041
243.439 203.053

НОЋЕЊА
Домаћи Страни
603.791 230.696
649.474 231.468
539.597 222.518
550.278 217.026
478.068 278.655
462.672 296.309
554.777 373.829
548.866 380.738
583.399 410.915
660.016 463.097

Извор: РЗЗС, Статистички годишњаци 2007-2016
На основу наведених података уочава се уједначен тренд раста у
доласцима туриста у Војводини, док се на нивоу Републике Србије
могу запазити осцилације у доласцима туриста, посебно у периоду
светске економске кризе. Исто тако се може уочити да је Војводина на
почетку посматраног периода имала удео у укупним доласцима туриста
у Србији од 13% и да је тај удео за десет година повећан на 16%.
Охрабрујућа је чињеница да се у периоду од 2007. до 2016. године у
Војводини константно повећавао број долазака страних туриста (осим
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2009. године када је забележен пад долазака страних туриста од 6%,
што се може приписати ефектима светске економске кризе) и да је он на
крају посматраног временског периода повећан за 106%.
Расположиви подаци Републичког завода за статистику из 2014.
године показују да је највећи број долазака (62%) и ноћења (50%)
остварен у хотелима, затим следе преноћишта (у којима се остварује
16% долазака и 20% ноћења), бањска лечилишта (удео од 5%
остварених долазака и 13% остварених ноћења), приватне собе (4%
остварених долазака и 4% ноћења) и туристичка насеља (3% долазака и
2% ноћења), од укупног броја долазака и ноћења туриста у региону
Војводине. Евидентно је да, што се тиче броја долазака и ноћења у
региону Војводине, у смештајним објектима преовлађују класични
смештајни објекти, као што су хотели и остали категорисани објекти,
док су некатегорисани објекти од мањег значаја за туристички промет.
Уочава се да су туристи остварили највећи број ноћења у хотелима са
три и четири звездице. На основу наведеног, може се закључити да у
посматраној структури остварених укупних ноћења основни смештајни
капацитети имају учешће од 76%, док комплементарни смештајни
капацитети имају учешће од 24%.
Посматрајући динамику остварених ноћења према категорији
објеката за смештај, учешће основних смештајних капацитета у
укупном броју остварених ноћења, на почетку посматраног периода од
десет година износило 91%, док су комплементарни смештајни
капацитети учествовали са свега 9% у оствареном укупном броју
ноћења. Међутим, након десет година се запажа повећање учешћа
комплементарних
смештајних
капацитета,
односно
осталих
угоститељских смештајних објеката од 24%. Посебно треба истаћи
релативно високо повећање постојећих комплементарних капацитета,
односно бањских лечилишта која се налазе на првом месту са учешћем
од 56%, док за њима следе остварена ноћења у приватним собама са
15% учешћа и хостели са 11% учешћа од укупног броја остварених
ноћења у комплементарним смештајним капацитетима.
На основу изведеног стања може се уочити и структура
иностраног туристичког промета и закључити да је 87% од укупног
иностраног туристичког промета реализовано у оквиру основних
смештајних капацитета, где су хотели представљали главни вид
њиховог смештаја. У динамици посматрано, учешће основних
смештајних капацитета, на почетку посматраног периода у 2004.
години у којој је износило 100%, се смањило, док се учешће
комплементарних капацитета, односно осталих угоститељских
смештајних објеката, самим тим повећало на крају посматраног
временског периода (у 2013. години). Када је ноћење иностраних
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туриста у питању, посебно треба истаћи да страни туристи највише
ноћења остварују у приватним собама (учешће приватних соба у 2013.
години било је 30% од укупног броја остварених ноћења страних
туриста у осталим смештајним објектима), камповима (са 26%
остварених ноћења страних туриста) и хостела (22% од укупног броја
ноћења страних туриста у комплементарним капацитетима). Оваква
структура указује на нове трендове у туризму и може се закључити да
страни туриста тражи нове производе и услуге, а самим тим и типове
смештаја. Све то треба узети у обзир приликом започињања и
унапређења сопственог пословања, посебно када је реч о малим и
средњим туристичким предузећима и предузетницима. Тренд боравка
страних туриста указује на потребе развоја комплементарних
капацитета, чији су носиоци понуде мала и средња предузећа и
предузетници.
На основу података о промету туриста може се уочити да је
туристичка делатност у региону Војводине забележила солидне
резултате, посебно на крају посматраног временског периода када у
великој мери нису видљиви ефекти светске економске кризе. Чињеница
је да су у Војводини забележени значајни резултати у оствареном
туристичком промету, посебно када се упореде са оствареним прометом
на нивоу Србије. Међутим, као што је већ наведено, туристички сектор
мора пратити савремене токове светског тржишта и истовремено наћи
адекватне мере за подстицај и унапређење пословања МСП сектора и
предузетника, јер они заправо представљају окосницу развоја
савремене привреде.
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ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА МАЛИХ И СРЕДЊИХ
ПРЕДУЗЕЋА У ТУРИЗМУ
Мала и средња предузећа и предузетници се суочавају са
проблемом финансирања пословних активности. Проблем је посебно
изражен приликом отпочињања посла, али и када је привреда у
рецесији. Банке нису спремне да преузму ризик кредитирања малих и
средњих предузећа. Разлози су бројни, али најчешћи разлог је тај што
мала и средња предузећа немају средства обезбеђења кредита (јемци,
хипотека). Мала и средња предузећа и предузетници користе више
различитих извора финансирања, у зависности од фазе развоја самог
предузећа.
Међутим, туризам има низ карактеристика које у комбинацији
утичу на облике финансирања. На пример туристички сектор пружа
услуге, које су неопипљиве, пословање им је на глобалном тржишту,
често су то породична предузећа, сезонски послови и др.17
Табела број 29. Финансијски инструменти доступни фирмама
из области туризма и предузетницима 18
Фаза животног циклуса
Нови предузетници у
туризму
(иновативна фаза)
Постојеће туристичке
фирме
(развојна фаза)

Јавна подршка
Субвенционисање
каматне стопе
Грантови
Пореске олакшице
Гаранције за кредите

Приватна подршка
Пријатељи и породица
Crowdfunding
Пословни анђели
Банкарски кредит
Финансирање на основу
активе
Финансирање помоћу
ланца вредности
Private equity и venture
capital
Crowdfunding
Мезанин финансирање

17

Financing approaches for tourism SMEs andentrepreneurs, OECD Tourism Papers,
2017/03, OECD Publishing, Paris., стр 7.
18
Financing approaches for tourism SMEs andentrepreneurs, OECD Tourism Papers,
2017/03, OECD Publishing, Paris., стр 15.
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Табела резимира карактеристике туристичких предузећа која
утичу на њихову способност приступа финансирању, од којих су неке
заједничке са сектором малих и средњих предузећа.19
Табела број 30. Карактеристике туристичких предузећа које утичу на
њихову способност приступа финансирању
Тип

Карактеристике

Финансије

Слаба капитална база
Висок ризик
Недостатак колатерала
Мале величине – врло фрагментисана
Недостатак
вештина,
укључујући
финансијско
образовање
и
вештине
управљања

Људски капитал

Финансијске потребе предузећа варирају дуж животног циклуса.
Старт-ап (ориг. на енг. start-up) компаније се суочавају са изазовима у
вези са недостатком искуства и успостављеним пословним резултатима.
Иновативна мала и средња предузећа имају потешкоће у приступу
капиталу за отпопчињање посла (seed capital) и финансирању, јер
представљају већи ризик за банке. На другом крају пословног животног
циклуса, предузетници се суочавају са потешкоћама у реализацији
вредности пословања у случају продаје, ликвидације или трансфер.20
Извори финансирања малих и седњих предузећа и предузетника
могу бити:
❖ Самофинансирање,
❖ Equity crowdfunding и peer-to-peer финансирање,
❖ Кредит,
❖ Државнe институције,
❖ Лизинг,
❖ Факторинг,
❖ Хартије од вредности,
❖ Фондови ризичног капитала (VC) PE фондови, пословни анђели,
❖ Секјуритизација активе.

19
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У фази оснивања предузећа користе се најчешће
самофинансирање и позајмице од пријатеља и породице. У фази раста
предузећа за финансирање се користе лизинг, факторинг и кредити,
ризични капитал, емисије акција. У фази зрелости предузеће користи
кредите, емисију акција и обвезница, улагање инвестиционих фондова.
Самофинансирање подразумева финансирање из сопствених
средстава. Примењује се у фази зачетка и start–up фази. Новчана
средства се набављају од сопствених прихода, штедње, продаје
имовине и др. Самофинансирање се примењује приликом отпочињања
посла и у каснијим фазама развоја предузећа се ређе примењује.
Предност самофинансирања је у томе што нема дуга, односно нема
камате, провизија, меница, гаранција и др. У почетку предузетнику је
веома тешко да добије банкарски кредит предузетника. Неретко у
пракси власник предузећа сав приход од пословања улаже у посао (тзв.
Bootstrapping), затим смањује трошкова пословања, ради и додатни
посао и др.
Equity crowdfunding и peer-to-peer финансирање
Peer-to-peer финансирање и equity crowdfundingсе све више
користе у финансирању туризма. Подразмевају да предузетници
прикупљају капитал од већег броја инвеститора, путем интернет
сајтова.
Peer-to-peer и equity crowdfunding су нови облици финансирања.
Користе се у Кини и Великој Британији, али се све више примењују и у
другим земљама. У САД је equity crowdfunding било лимитирано до
2015. године, али је сада омогућено и неакредитованим инвеститорима
да улажу. Заснивају се на мрежи инвеститора и заинтересованих
корисника средстава, који се повезују преко инетернет сајтова.
Суштина је у прикупљану новчаних средстава за отпочињање јавног
посла, великог броја људи.
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Табела број 31. Карактеристике equity crowdfunding
и peer-to-peer финансирања21
Инструмент

Опис

Equity
Equity crowdfunding подразумева да инвестори из „масе”,
crowdfunding (crowd) инвестирају у пројекат или предузеће у замену за
власништво. Предузеће може да понуди у замену свој
производ или попуст за коришћење истог.
Crowdfunding се обично врши помоћу онлајн посредника (веб
сајтови) и најчешће га користе нове компаније у ранијим
фазама њиховог развоја.
Peer-to-peer
Peer-to-peer је облик позајмљивања новчаних средстава од
lending
јавности, али се ради о дуговном инструменту (debt
crowdfunding).
Повезивање се врши преко посредника (peer-to-peer lending
service), најчешће online.
Зајмотражиоци описују кредит: висина средстава, намена
коришћења и др.

Код equity crowdfunding постоје и глобалне платформе које
послују у целом свету као што су Kickstarter и GoFundMe. Equity
crowdfunding користе новоосноване компаније, док се Peer-to-peer
финансирање користи у каснијим фазама развоја предузећа.
Најпознатији сајтови за Peer-to-peer (P2P) позајмљивање средстава су:
❖ Lending Club https://www.lendingclub.com/
❖ Prosper https://www.prosper.com/
❖ Upstart https://www.upstart.com/
❖ Funding Circle https://www.fundingcircle.com/us/
TravelStarter
(https://www.travelstarter.com/)
је
глобална
платформа за прикупљање новчаних средстава (crowdfunding) само за
предузећа из туристичке делатности. Услуге ове платформе користе
мањи хотели и ресторани, туристичке агенције и сл., којима су
потребна новчана срдства за развој, реновирање, опремање кухиње,
производњу вина, софтвере и др.

21
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Кредити
Кредити подразумевају позајмљивање новчаних средстава уз
враћање главнице дуга и камате. Високи трошкови кредита настају не
само због главнице и камате, већ и због гаранције, хипотеке,
банкарских провизија и др. Банке нису спремне да улазе у
високоризичне кредите. Свака банка има и јасно дефинисана правила за
одобравање кредита. Осим тога, банке желе да кредитирају предузећа
са позитивним новчанм током, добром историјом плаћања претходних
дугова, са бизнис планом и др.
Кредити које користе мала и средња предузећа могу бити
краткорочни и дугорочни кредити, а најчешћи су:
❖ Кредит за отпочињање посла,
❖ Микро кредити,
❖ Кредит за обртна средства ,
❖ Овердрафт кредити и др.,
❖ Кредити за изградњу, адаптацију и реновирање објеката,
❖ Инвестициони кредити,
❖ Кредитне картице.
За развој малих и средњих предузећа неопходни су повољни
кредити, који омогућавају добијање новчаних средстава на дужи рок са
нижом каматном стопом.
Важно питање је и кредитни ризик код кредита одобрених
малим и средњим предузећима. Најчешће коришћени облици заштите
од кредитног ризика су:22
1. Захтев за високим учешћем у кредиту,
2. Неопходан колатерал,
3. Гаранције, да ће гарантор надокнадити износ кредита,
4. Осигурање колатерала,
5. Осигурање живота предузетника који води предузеће (Key-man
life insurance) без којег компанија не може да послује;
6. Захтев да се редовно плаћа порез, провизије, лиценце.
Неплаћање може довести до заплене имовине предузећа од
стране поверилаца;
7. Обезбеђивање финансијских информација о зајмопримцу и
гаранту, при чему се зајмопримац слаже да подноси финансијске
извештаје банци током трајања уговора о кредиту,

22
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8. Спречавање корисника кредита да предузима одређене акције
без претходног одобрења од стране банке, као што су: измена у
менаџмент тиму, задуживање, дистрибуција дивиденди итд.
Проблем обезбеђења кредита је посебно важно питање, јер банке
траже колатерал када одобравају кредит. Залога може бити покретна
(механизација, превозна средства, хартије од вредности и сл.) и
непокретна имовина (кућа, пољопривредно и грађевинско земљиште и
др.). Већина малих и средњих предузећа не може да понуди атрактивно
обезбеђење банкама. Посебно важно питање код кредитирања малих и
средњих предузећа је и принципал-агент проблем. Наиме, након
добијања кредита, предузетник може новчана средства да искористи
супротно уговору о кредиту.
Мала и средња предузећа и предузетници у туризму се суочавају
са строжијим кредитним условима него просечна мала и средња
предузећа (која се иначе већ суочавају са строжијим условима од
великих предузећа). Ово произлази из схватања да су туристичка
предузећа ризичнија од других и проблем је недостатка колатерала који
је потребан за кредите. Ово је изазов за пружаоце неопипљивих услуга,
посебно ако тржиште не може адекватно да одреди цену услуге коју
пружају.23
Микро и мала предузећа се у великој мери ослањају на интерне и
неформалне изворе финансирања, као што су лични кредити,
прекорачење средстава, кредитне картице, штедња. Краткорочни
банкарски кредити су погодни за финансирање маркетиншких
активности, новог софтвера и технологије. Средњи и дугорочни
банкарски кредити се користе за веће инвестиционе пројекте,
укључујући реновирање, отварање нових објеката, куповину машина
(нпр. у угоститељству, хотели). Лизинг је облик финансирања
заснованог на имовини који се често користи за намештај, кухињу или
сличну опрему, транспортна средства.
Проблем кредитирања туризма је одсуство колатерала и тешко
одређивање вредности услуге коју нуди. Проблем колатерала је
изражен код туристичких агенција, ресторана и др. Банке више
интересују некретнине као залога, а не новчани ток предузећа. Мала и
средња предузећа имају тенденцију да се суочавају са вишим
трошковима (нпр. каматним стопама) и строжијим кредитним условима
(нпр. већим захтевима за обезбеђењем кредита и краћим роком доспећа
кредита). Ово, међутим, повећава ризик од банкрота. Такође, посебно
23
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значајно је питање дугорочног кредитирања малих и средњих предузећа
у туризму.
Туризам се обично сматра релативно ризичним, у поређењу са
другим секторима. Сезонска природа послова у туризму чини их мање
атрактивним за банкарско кредитирање.24
Банкарски кредити нису јефтин извор финансирања. Па и поред
високе цене кредита, банке нису претерано заинтересоване да
кредитирају млада предузећа, јер је ризик велики. Кредитирање малих и
средњих предузећа није профитабилно за банке због израженог ризика
повраћаја средстава, високих административних трошкова и трошкова
обраде захтева, као и зато што мала и средња предузећа обично немају
адекватну књиговодствену евиденцију, финансијске извештаје и бизнис
планове. 25
Рок доспећа кредита је веома важан. Почетак отплате рата
кредита треба да буде усклађен с периодом када корисник кредита
остварује новчани прилив. У супротном, неће имати средстава да
исплати рате кредита. Грејс период омогућава да се приливи средстава
усагласе са планом отплате кредита. Кредити могу бити динарски и
кредити индексирани валутном клаузулом.
Краткорочни кредити се одобравају за финансирање текуће
ликвидности, обртних средстава, извоза, рефинансирања обавеза и
кредита код других банака и остале намене. Кредити се одобравају у
динарима, у динарима са валутном клаузулом у ЕУР-има и у девизама
(ЕУР), са роком отплате до 12 месеци.
Кредити покривени 100% депозитом одобравају се малим,
средњим и великим предузећима. Кредити су намењени за
финансирање у складу са пословним потребама клијента. Кредити се
одобравају у динарима, у динарима са валутном клаузулом, девизама,
са роком отплате и грејс периодом у зависности од потребе клијента, са
отплатом у ратама, ануитетима, отплатом на крају периода.
Овердрафт кредити се користе у туризму. Домаће банке такође
одобравају ову врсту кредита. Овердрафт кредит је заправо дозвољено
прекорачење по текућем рачуну се одобрава за финансирање текуће
ликвидности и обртних средстава, у динарима, на рок до 12 месеци.
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Табела број 32. Овердрафт кредит Комерцијалне банке
НАМЕНА
РОК
ВАЛУТА ОДОБРЕЊА/
ВАЛУТА ИСПЛАТЕ
КАМАТНА СТОПА НА
ГОДIШЊЕМ НIВОУ
(ФИКСНА)
НАКНАДЕ
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

финансирање обртних средстава
финансирање текуће ликвидности
до 12 месеци
динари/динари

18,00%
Накнада за обраду захтева (обрачунава се на
одобрени износ): 0,60%, мин. РСД 2.000,00,
једнократно
бланко сопствене менице предузетника
/правног лица
личне менице оснивача са највећим учешћем
у капиталу или законског заступника – за
правно лице

Табела број 33. Пример: овердрафт кредит Комерцијалне банке у
динарима - за предузетнике26
ВАЛУТА У КОЈОЈ СЕ УГОВОРА
КРЕДИТ
РОК
НОМИНАЛНА КАМАТНА
СТОПА НА ГОДИШЊЕМ
НИВОУ
НАКНАДА БАНКЕ ЗА ОБРАДУ
ЗАХТЕВА
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КРЕДИТА
ТРОШКОВИ ПОВЛАЧЕЊА
КРЕДИТНОГ БИРОА
ТРОШКОВИ ПОВЛАЧЕЊА
КРЕДИТНОГ БИРОА ЗА
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
ТРОШКОВИ ИЗДАВАЊА
МЕНИЦА
ТРОШКОВИ ПРИБАВЉАЊА
ПОТВРДЕ ОД УПРАВЕ ЈАВНИХ
ПРИХОДА
УКУПАН ИЗНОС КРЕДИТА СА
КАМАТОМ

26

Динари
6 месеци
18,00%, фиксна
0,60%, мин. РСД 2.000,00,
једнократно
бланко
сопствене
менице
предузетника
РСД 600,00
РСД 246,00
РСД 300,00
РСД 600,00*
РСД 218.000,00

http://www.kombank.com/overdraft-krediti-mikro-biznis
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Банке одобравају и тзв. микро кредите. Микро пословни кредити
Opportunity банке27 намењени су почетницима у пословању и малим
предузетницима и предузећима који обично запошљавају до 10
радника, а баве се производњом, услугама или трговином.
Табела број 34. Микро пословни кредити Opportunity банке
У износима
Рочност
кредита
Камата
Грејс период
Обезбеђење

од 500 – 10.000 ЕУР
од 3 до 60 месеци у зависности од намене
кредита и кредитне способности клијента
зависи од намене кредита, рочности, износа,
средстава обезбеђења и кредитне историје
клијента
до 3 месеца
Могућност одобрења кредита уз менице
корисника у складу са проценом кредитне
способности клијента док се остала средства
обезбеђења крећу од јемства, преко залоге,
депозита, до хипотеке, и зависе од износа и
рочности кредита

Без бизнис плана
Кредити се реализују у року од 3 дана
Лични саветник који Вам је увек на располагању. Довољно је да
позовете и наши саветници долазе код Вас!

Држава треба да омогући повољно кредитирање, са нижом
каматном стопом и дужим роковима отплате кредита. Осим државе,
различите међународне институције су заинтересоване да помажу
развој малих и средњих предузећа. Значај предузетништва и развоја
малих и средњих предузећа је веома велик. Осим банака и Републике
Србије, Европска унија и њене институције, заједно учествују у
финансирању малих и средњих предузећа у Србији. Пример је:
1. COSME програм, Европског инвестиционог фонда (EIF), за
развој конкурентности предузећа и малих и средњих предузећа
који траје од 2014. до 2020. године са планираним буџетом од
2,3 милијарде еура.
2. Фонд револвинг кредита
Европски инвестициони фонд (EIF) и Banca Intesa АД Београд
потписали су први уговор у Србији у оквиру COSME програма
Европске комисије за мала и средња предузећа (08.12.2016. године).
Европски инвестициони фонд је обезбедио директну гаранцију која ће
27

http://www.obs.rs/home/biznis/krediti/mikro-poslovni-krediti/
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омогућити банци Intesa да у наредне две године подржи 3.000 малих и
средњих предузећа у Србији са 60 милиона евра кредита под повољним
условима – са дужим роком отплате и без хипотеке као средства
обезбеђења. Кредити се одобравају на 36 месеци уз минималну камату
од 2,39 одсто, а максималну 7,75 одсто. Максимални износ позајмице је
150.000 евра.28
На основу Уговора Банка Intesa у понуду уводи Кредите за
обртна средства. Суштина новог производа је да ће сваки појединачни
пласман пласиран у оквиру датог програма бити покривен гаранцијом
Европског инвестиционог фонда (ЕIF) у висини 50% кредита. На овај
начин се клијентима омогућава повлачење кредита за обртна средства
на рок дужи од уобичајеног и без чврстих средстава обезбеђења
(хипотеке, залоге).29
Табела број 35. Кредити за трајна обратна средства
преко COSME програма30
Карактеристике кредита:
Клијенти који могу користити Клијенти резиденти чија је адреса седишта на
кредит
територији на којој Република Србија има
пуну државну ингеренцију и за које се може
прибавити Извештај кредитног бироа преко
Удружења банака Србије, а који послују
минимум 15 месеци и имају кредитну
способност за коришћење кредита
Сегмент клијената
Постојећи
и
нови
клијенти
банке,
предузетници и правна лица који припадају
сегменту малих и средњих предузећа
Период на који се кредит 30 до 36 месеци
одобрава
Грејс период
3 до 6 месеци
Максимални
износ 10.000 - 150.000 EUR
појединачног кредита
Износ депозита/учешћа
Без обавезе учешћа
Валута у којој се одобрава ЕУР у динарској противвредности – Обрачун
кредит и тип курса
се врши по званичном средњем курсу НБС на
дан пуштања кредита у течај

28

http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/povoljniji-krediti-bez-hipoteke-za-mala-i-srednjapreduzeca/yfn1dev Tanjug | 07. 12. 2016 - 12:06h izmena vesti 18:23h
29
http://www.bancaintesa.rs/mali-biznis/krediti/cosme---krediti-za-trajna-obratnasredstva.2319.html
30
http://www.bancaintesa.rs/mali-biznis/krediti/cosme---krediti-za-trajna-obratnasredstva.2319.html
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Европска агенција за реконструкцију, одобрила је током 2001. и
2002. године Републици Србији донацију у износу од 15 милиона евра
за финансирање малих и средњих предузећа и предузетника. На основу
отплата главнице и камате одобрених кредита, формиран је Фонд
револвинг кредита. Из средстава донације и Фонда револвинг кредита
до краја јуна 2017. године одобрено је 1.083 кредита малим и средњим
предузећима и предузетницима, у укупном износу од 110,6 милиона
евра. Крајем 2005. године, као резултат успешне реализације донације,
Европска агенција за реконструкцију власништво над средствима
Фонда револвинг кредита пренела је на Републику Србију, уз обавезу
да се средства Фонда и даље користе под истим условима и за исте
намене.31
Средства су намењена за набавку опреме и постројења за
производњу робе и/или пружања услуга и изградњу објеката за
смештај производних капацитета, уз обавезу корисника да најмање 20%
вредности пројекта покрије сопственим средствима и могућност да
највише 20% кредита искористи за обртна средства. Услови
кредитирања су представљени у табели.
Табела број 36. Услови кредитирања кредита за обртна средства
Износ појединачног кредита
Каматна стопа
Рочност кредита
Период почека кредита

од EUR 20.000 до EUR 200.000
тромесечни EURLIBOR + 3,25%
до пет година
до једне године

Извор: НБС
Крајњим корисницима средства се пласирају преко следећих
посредничких банака:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

31

АИК банка (www.aikbanka.rs)
Ерсте банка (www.erstebank.rs)
Халкбанка (www.halkbank.rs)
Директна банка (www.direktnabanka.rs)
Комерцијална банка (www.kombank.com)
ОТП банка Србија (www.otpbanka.rs)
Raiffeisen банка (www.raiffeisenbank.rs)
Уникредит банка Србија (www.unicreditbank.rs)
ВТБ банка (www.vtbbanka.rs)

https://www.nbs.rs/internet/cirilica/40/40_2/40_2_1.html
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Микрофинансијске институције
Микрофинансијке институције (microfinance institutions – MFIs)
одобравају кредите под повољнијим условима од банака. Доприносе
самозапошљавању и креирању нових радних места. Суштина
микрофинансирања је да омогући бржи и лакши приступ новчаним
средствима. Микрофинансијске институције имају једноставнију
процедуру за одобравање кредита, при чему кредите могу добити и
незапослена лица, маргинализоване групе и др. Микрофинансијске
институције прикупљају новчана средства од појединаца и институција,
на основу којих одобравају кредите онима који конкуришу. Микро
кредити су често скројени према потребама клијената.
Пионир микрокредитирања је др Мухамед Јунус (Mohammad
Yunus) који је одобравао кредите мале вредности, које је сам
финансирао. Кредите је давао женама које су правиле намештај од
бамбуса. Основао је Grameen Bank 1983. године, 2006. године добио је
Нобелову награду.
Kiva је микрофинансијска институција основана 2005. године, са
седиштем у Сан Франциску у САД. Послује у 86 земаља у свету. Kiva у
Европи послује у Јерменији, Урајини, Молдавији, Албанији, АП Косову
и Грузији. Позајмљује новчана средства за отпочињање бизниса,
школовање, приступ енергији и др. Позајмљује и веома мале новчане
износе чак и 25 долара. У последњих 10 година Kiva је омогућила да 1,5
милиона људи финансира преко 2 милиона корисника средстава у
преко 80 земаља. До сада је позајмила око 1 милијарду долара, а стопа
повраћаја средствава је већа од 97%.32 Kiva заправо повезује оне са
вишком новчаних средстава са онима којима су средства потребна. На
сајту објављује слике и приче о људима којима су потребни кредити.
Заинтересовани, који желе да помогну, уплаћују новац Kiva, а иста га
шаље кориснику. Зајмодавац даје зајам особи коју изаберете, док Kiva
посредује.
У Србији микрокредите нуде Микро развој и Агроинвест.
Кредитирање се врши преко банке партнера, обзиром да законска
регулатива у Србији не омогућава директно кредитирање
микрофинансијских институција.
Микро развој д.о.о. одобрава микро кредите са циљем
економског оснаживања и побољшања животног стандарда физичких
лица, почетника у бизнису, малих предузетника, незапослених,
сиромашних и маргинализованих група. Микро развој обезбеђује
новчана средства предузетницима у циљу покретања или развоја
32

https://www.kiva.org/microfinance
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сопствених пословних делатности, као и у циљу адаптације станова и
кућа избеглица и расељених лица у Србији. Микро развој даје кредите
за идеје из производне или занатске делатности, пружања услуга,
пољопривреде. Средства су наменска за набавку основних средстава
или за обртна средства, да почнете нови или развијате постојећи посао.
Кредити се исплаћују и враћају у динарима. Подносиоци захтева за
зајам могу бити и незапослена лица. Микро развој послује у 14 општина
средње и јужне Србије (Ариље, Горњи Милановац Јагодина,
Крагујевац, Краљево, Крушевац, Лесковац, Ниш, Нова Варош, Пожега,
Трстеник, Чајетина, Чачак, Ужице).33
У Србији послује више од 10 година. Кредитни захтев се
подноси Микро развој д.о.о. а средства се исплаћују преко банке
Привредне банке Београд АД.34 Микро развој новчана средства за
кредитирање прибавља од:
1. „United Nations High Commissioner for Refugees“ www.unhcr.ch
2. „International Committee for the Red Cross“ www.icrc.org
3. „Danida” in cooperation with “Danish Refugee Council” www.um.dk
4. „UN HABITAT” www.unhabitat.org
5. „Tavolo Trentino con Kraljevo“ www.trentinobalcani.eu
У табели су представљени кредити које нуди Микро развој доо.
Табела 37. Кредити које нуди Микро развој д.о.о.
Врста
кредита
1 Микро
класик
2 Микро
предузетник
3 Микро дом

Период
отплате
(у месецима)
6 – 36

Износ кредита
РСД

Обезбеђује

20.000 – 500.000

6 – 36

20.000 – 500.000

6 – 48

20.000 – 500.000

Клијенти обезбеђују
менице потписане од
стране жираната,
административне
забране, и/или меницу
правног лица

Извор: http://www.mikrorazvoj.rs/kreditni-program/kreditni-proizvodi

33

http://www.mikrorazvoj.rs/
Више о документацији поребној за одобравање кредита се налазе на страници
http://www.mikrorazvoj.rs/kreditni-program/kako-do-zajma
34
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Микро – Класик је кредит намењен за предузетнике који желе да
отпочну бизнис, пољопривреднике, предузетнике – који унапређују
своје бизнисе и чије су делатности регистроване до 3 месеца. Микро
класик се одобрава наменски за:
1. Основна или обртна средства неопходна за мале пословне
активности,
2. За остале потребе вашег домаћинства (школарина, лечење,
огрев, итд)
Микро – Предузетник је кредит намењен предузетницима који
имају регистроване делатности дуже од три месеца, регистрована
пољопривредна газдинства. Микро зајмови се одобравају наменски за:
1. Набавку основних средстава, репроматеријала или за
2. Обртна средства за пословне активности.
Микро – Дом је кредит намењен избеглицама, расељеним лицима
са Косова и за сиромашно локално становништво којима су новчана
средства потребна за адаптацију или изградњу куће или стана. Зајмови
се одобравају за:
1. Куповину неопходног грађевинског материјала
2. Трошкове најма квалификоване радне снаге за рад на адаптацији
3. Куповину већ постојећег објекта или сеоског домаћинства који
захтева реконструкцију.
Сви клијенти отплаћују рате месечно у динарима (без валутне
клаузуле) и према плану отплате кредита. За кредите је неопходан
жирант.
Други посредник у одобравању кредита је Агроинвест35 као
филијала Vision Fund International36-а, који послује у Србији 2001.
године. Агроинвест је у Србији посредник за који даје препоруку, а
партнерска банка (Societe General Bank) одобрава динарски кредит.37
Највећи део одобрених кредита је за пољопривреду, док су преко 60%
свих клијената Агроинвеста жене.

AGOROINVEST HOLDING послује у Србији (AGROINVEST SERBIA) и у Црној
Гори (MONTECREDIT MONTENEGRO), www.agroinvest.rs/agroinvest/index.php/me/
36
Vision Fund International (World Vision International) удружује институције у 42
државе и има укупан портфељ од 373 милиона америчких долара са преко 626.000
клијената и са стопом отплате зајма од 96,7%.
37
У Црној Гори Агроинвест холдинг преко продужнице MONTECREDIT
MONTENEGRO одобрава предузетничке зајмове онима који немају, или имају
ограничен приступ зајмовима које одобравају пословне банке.
35
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Врсте кредита за које посредује Агроинвест у Србији су38:
1. Агрокередит - Пољопривредни кредит намењен свим
пољопривредницима
и
пољопривредним
регистрованим
и
нерегистрованим газдинствима који имају устаљени начин производње
минимум годину дана у сеоским подручјима. Пољопривредни кредит се
може користити за задовољење потреба за основним и обртним
средствима, као што су: увећање сточног фонда, механизација,
воћарство, повртарство, пластенике, системе за наводњавање,
противградну опрему и остало.
2. Основни (бизнис) кредит - Основни бизнис кредит намењен је
ситним предузетницима, који углавном живе у сеоским подручјима и
имају посао са потенцијалом за развој и проширење делатности која им
обезбеђује остварење додатних прихода. Најчешће делатности су у
областима трговине, производње и услугама.
3. Старт кредит - Старт кредит је намењен клијентима који желе
да покрену пословну активност, која им може обезбедити додатне
приходе у домаћинству. Намењен је клијентима са ниским приходима
који започињу породични посао на селу и имају идеју за посао са
потенцијалом за даљи раст и развој домаћинства, и
4. Потрошачки кредит.
Пример кредита за који посредује Агроинвест је представље у
табели.
Табела број 38. Кредити за које посредује Агроинвест
Карактеристике кредита
Партнерска банка
Валута
Минимални износ:
Максимални износ за I циклус:
Максимални износ
Период
Грејс период
Висина рате
Максималан број година клијента
Инструменти обезбеђења:

Агрокредит
Societe General Bank
РСД
50.000,00
200.000,00
500.000,00
Од 6 до 24 месеци
од 0 до 3 месеца
Једнаке
70 година први циклус, до 75 година у
вишим циклусима
Административна забрана, жирант,
лична меница и залога (једноставније
гаранције за поновљене клијенте)

Извор: http://www.agroinvest.rs/
38
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Регионални центри Агроинвеста су у Ваљеву, Врању, Зајечару,
Јагодини, Крушевацу, Краљеву, Крагујевцу, Лесковцу, Лозници, Новом
Пазару, Нишу, Пироту, Пријепољу, Смедеревској Паланци, Ужицу и
Чачку.
Микроркедитирање може да се организује и на нивоу државе,
односно одређеног државног органа. Пример је Русија. У Русији
Министарство економског развоја је увело програм микрокредитирања.
Државне институције
Република Србија је активно укључена у развој сектора малих и
средњих предузећа. Од државних инстутиција најзначајније у развоју
овог сектора су:
1. Министарство трговине, туризма и телекомуникација – Сектор
за туризам http://mtt.gov.rs/sektori/sektor-za-turizam/;
2. Фонд за развој Републике Србије www.fondzarazvoj.gov.rs;
3. Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије
а.д., www.aofi.rs;
4. Развојна агенција Србије (РАС), http://ras.gov.rs/;
5. Министарство привреде Репблике Србије – Сектор за развој
малих и средњих предузећа;
6. Развојни фонд аутономне покрајине Војводине д.о.о.;
7. Гаранцијски фонд АП Војводине;
8. Развојна агенција Војводине;
Министарство трговине, туризма и телекомуникација – Сектор
за туризам је у 2017 години расписало више конкурса за финансирање
малих и средњих предузећа из туризма. Неки од конкурса су: 39
❖ Kонкурс за доделу субвенција за очување и развој
традиционалних заната у 2017. години
❖ Конкурси за доделу субвенција и дотација намењених за
пројекте развоја туризма у 2017. години
❖ Конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета
туристичке понуде – 2017. године
Конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета
туристичке понуде треба да омогући:40
39

http://mtt.gov.rs/informacije/konkursi/
http://mtt.gov.rs/download/Konkurs%20za%20dodelu%20kreditnih%20sredstava%20za%
20podsticanje%20kvaliteta%20turisti%C4%8Dke%20ponude(2).pdf
40
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унапређење квалитета туристичке понуде и интензивирање
њеног коришћења, што подразумева:
• изградњу, уређење и реконструкцију хотелских и других
смештајних капацитета, ресторана и објеката спортскорекреативног и забавног садржаја,
• рестаурацију руралних објеката и њихово претварање у
туристичке капацитете,
• набавку, реконструкцију и адаптацију плутајућих објеката, као и
превозних и рекреативних средстава намењених посетиоцима и
туристима,
• унапређење маркетинга домаће угоститељске понуде,
• дизајн, припрему производње и производњу сувенира;
2. изградња туристичке инфраструктуре и супраструктуре;
3. усклађивање туристичких капацитета са Законом о туризму
("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 99/11 -др. закон, 93/12
и 84/15).
1.

Право на коришћење кредитних средстава има: 1) привредно
друштво регистровано за обављање делатности у области туризма; 2)
предузетник који је регистрован за обављање делатности у области
туризма; 3) пољопривредно газдинство уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и
руралном развоју ("Службени гласник РС", број 41/09, 10/13 – др. закон
и 101/16).
Фонд за развој Републике Србије одобрава:
1. Краткорочне кредите,
2. Кредите за трајна и обртна средства,
3. Инвестиционе кредите,
4. Кредите зе предузетнике,
5. Кредите за одржавање текуће ликвидности,
6. Репрограмирање и
7. Гаранције.
Фонд за развој Републике Србије заједно са Министарством
привреде
Србије
спроводи
Програм
подстицања
развоја
предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању
за 2017. годину. Право да се пријаве на Јавни позив имају
предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у
Агенцији за привредне регистре најраније у 2016. години. Привредни
субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на
финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 30%
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вредности улагања. Преостали износ улагања финансираће се из
кредита Фонда са роком отплате до 5 година у оквиру кога је грејс
период до једне године, а каматна стопа од 1,5% годишње уз гаранцију
банке или 3% годишње уз остала средства обезбеђења, уз примену
валутне клаузуле. Износ укупног улагања за предузетнике не може бити
мањи од 400.000,00 динара нити већи од 3.000.000,00 динара а за правна
лица не може бити мањи од 400.000,00динара нити већи од 6.000.000,00
динара.41 Улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма
обухватају:
1. доградњу/реконструкцију/адаптацију/санацију/пословног
или
производног простора;
2. куповину опреме (нове или половне, не старије од пет година);
3. трајна обртна средства, која могу да учествују највише до 20% у
структури укупног улагања.
Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије
пружа предузетницима и малим и средњим предузећима:
1. Издавање гаранција,
2. Осигуравање извоза
3. Факторинг,
4. Краткорочно кредитирање.

а.д42

Развојна агенција Србије
Развојна агенција Србије (РАС) је основана 11. јануара, 2016.
године.43 Основна делатност РАС је подршка микро, малим и средњим
предузећима и предузетницима, подршка директним улагањима и
промоцији извоза, регионални развој. Како би се сви делови Србије
развијали равномерно, РАС у својој мрежи има 16 регионалних
развојних агенција (РРА) и то у: Београду, Новом Саду, Суботици,
Зрењанину, Руми, Пожаревцу, Лозници, Крагујевцу, Зајечару, Ужицу,
Краљеву, Крушевцу, Нишу, Новом Пазару, Лесковцу, Косовској
Митровици и са њима интезивно сарађује при реализацији програма. У
оквиру свог деловања РАС блиско сарађује са како са домаћим, тако и
са највећим међународним институцијама и организацијама и
имплементира најбоље примере из праксе. РАС помаже локалним
самоуправама да пруже подршку предузетницима, али и аплицирају за
41

http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/poziv_Startup_%20sa_grantom.pdf
http://www.aofi.rs/
43
Истовремено су угашене Агенција за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА) и
Национална агенција за регионални развој (НАРР).
42
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средства европских и других фондова у циљу регионалног и локалног
развоја. Дугорочни циљ активности РАС је равномерни развој Србије и
позиционирање земље као економског лидера региона. РАС је у 2016.
години забележио значајне резултате: реализовано је 22 инвестициона
уговора који ће у донети 236,8 милиона евра инвестиција и отворити
више од 16.000 радних места, што је рекорд у последњих десет година;
док је кроз програме подршке намењене сектору микро, малих и
средњих предузећа и предузетника подржао више од 1.100 пројеката са
око 900 милиона динара.44
Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом
Србије спроводи Програм подршке малим предузећима за набавку
опреме у 2017. години. Програм се спроводи са одабраним пословним
банкама и лизинг компанијом:45
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПроКредит банка а.д. Београд
Société Générale банка Србија а.д. Београд
Халкбанк, Београд
Ерсте банка а.д. Нови Сад
УниКредит банка србија а.д. Београд
Raiffeisen Leasing д.о.о. Београд

Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних
средстава имају:
1. правна лица, регистрована у АПР као привредна друштва или
задруге, која су разврстана на микро или мала правна лица у
складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”,
број 62/13) према финансијским извештајима за 2015. годину,
као и
2. предузетници регистровани у АПР (уписани у регистар АПР
најкасније 31. децембра 2015. године).
Средства се могу користити за набавку: нове производне опреме
и/или машина; транспортно-манипулативних средстава укључених у
процес производње и унутрашњег транспорта, нових делова,
специјализованих алата за машине или других капиталних добара.46
44

http://ras.gov.rs/rs/o-nama-1/nashe-usluge
http://ras.gov.rs/rs/razvoj-preduzetnishtva/projekti-1/dodela-bespovratnikh-sredstava-uokviru-programa-podrshke-malim-preduzeima-za-nabavku-opreme
46
Средства за реализацију Програма се не могу користити за: порез на додату
вредност (у даљем тексту: ПДВ); царинске и административне трошкове, трошкове
транспорта, шпедиције, складиштења и манипулације, монтаже и инсталирања
опреме, обуке и др.; затим за трошкове одобравања и спровођење банкарског кредита,
45
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Привредни субјекти који задовоље услове Програма и којима
банке, односно лизинг компаније укључене у реализацију Програма,
условно одобре кредит односно финансирање могу остварити право на
суфинансирање до 25% нето вредности набавке производне опреме.
Привредни субјекат је у обавези да обезбеди учешће у висини 5% нето
вредности производне опреме, док ће се преосталих 70% нето
вредности производне опреме обезбедити из кредита пословних банака
или финансијског лизинга лизинг компаније укључених у спровођење
овог Програма. У случају да су укупни нето трошкови набавке опреме
виши од 10.000.000,00 динара, корисник може да финансира разлику
већим сопственим учешћем или да за овај износ увећа кредитни захтев
код банке, или захтев за финансијски лизинг код лизинг компаније.
Износ одобрене бесповратне помоћи у висини до 25% од нето
вредности производне опреме не може бити мањи од 250.000,00 динара,
нити већи од 2.500.000,00 динара.47
Развојна агенција Србије, послује преко републичке мреже
акредитованих регионалних агенција и центара:
1. Регионална развојна агенција за развој источне Србије „RARIS“
2. Регионални центар за друштвено економски развој „БАНАТ“
3. Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа
4. Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и
Моравичког округа
5. Регионална развојна агенција „ЈУГ“
6. Регионална развојна агенција „Златибор“
7. Регионална развојна агенција Бачка
8. Регионална развојна агенција Срем
9. Регионална развојна агенција Санџака - СЕДА
10. Регионална агенција за економски развој Шумадије и
Поморавља
11. Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд
12. Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине
13. Регионална развојна агенција Браничево-Подунавље
14. Регионална развојна агенција ПАНОНРЕГ
15. Агенција за регионални развој Расинског округа д.о.о Крушевац

односно финансијског лизинга, као што су трошкови: обраде захтева, камате, трошак
кредитног бироа за корисника, уписа залоге у Агенцији за привредне регистре (у
даљем тексту: АПР), осигурања покретности, курсних разлика и сл.; зајмове и рате за
отплату кредита, као и за репрограм кредита и др.
47
http://ras.gov.rs/rs/razvoj-preduzetnishtva/projekti-1/dodela-bespovratnikh-sredstava-uokviru-programa-podrshke-malim-preduzeima-za-nabavku-opreme
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Министарство привреде Репблике Србије
У оквиру Министарства привреде Републике Србије, постоји
посебан Сектор за развој малих и средњих предузећа и
предузетништва48 који нуди већи број програма за финансирање:
COSME програм, Програм подстицања развоја предузетништва кроз
финансијску подршку за почетнике у пословању за 2017. годину и др.49
Кредити за старт-ап могу се видети на линку:
http://privreda.gov.rs/kako_da/kako-da-dobijem-start-ap-kredit/
У 2016. години кроз различите програме Министарство привреде
је обезбедило око 13 милијарди динара подршке за започињање
послова, набавку опреме, ширење пословања, ново запошљавање,
бесплатне обуке, консалтинг, менторинг: знање.50
Фонд за иновациону делатност
Фонд је основан 2011. године, са циљем да подстакне иновације,
оснивање предузећа, и привлачење директних страних улагања у високе
технологије и развој. ЕУ је из претприступних фондова (ИПА) за
програме Фонда до сада издвојила око 13 милиона евра. Од 2011. до
2016. године Фонд за иновациону делатност је спроводио Пројекат
подршке иновацијама у Србији. Захваљујући овом пројекту практично
је покренут брз развој технолошких стартапа у Србији. Од 470 предлога
пројеката који су конкурисали за средства Фонда, за њих 52 обезбеђено
је финансирање у износу од 6 милиона евра. Активности Фонда су дале
видљиве резултате: отворено је 300 махом високостручних радних
места, приходи компанија увећани су за 62% – са 6,21 милион евра у
2011. години на 10,09 милиона у 2014. години, а извоз ових компанија
порастао је са 0,59 милиона евра на 3,10 милиона. Поднета су укупно 33
48

http://privreda.gov.rs/ministarstvo-na-dlanu/sektori/sektor-za-razvoj-malih-i-srednjihpreuzeca-i-preduzetnistva/
49
Опширније на сајту http://privreda.gov.rs/ministarstvo-na-dlanu/sektori/sektor-za-razvojmalih-i-srednjih-preuzeca-i-preduzetnistva/
50
Министарство привреде - Сектор за развој малих и средњих предузећа и
предузетништва
http://privreda.gov.rs/ministarstvo-na-dlanu/sektori/sektor-za-razvojmalih-i-srednjih-preuzeca-i-preduzetnistva/
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национална патента од стране корисника Фонда, као и 25 међународних
пријава патената.51
У 2017. години Фонд за иновације ће наставити да пружа своје
постојеће услуге за предузетнике и истраживаче у Србији кроз Програм
раног развоја и Програм суфинансирања иновација.52
Добар пример је и Гаранцијски фонд АП Војводине, који
обезбеђујеповољније услове кредитирања. Фонд даје гаранције банкама
као средства обезбеђења уредног враћања банкарских кредита.
Гарантује за кредите за финансирање набавке пољопривредне
механизације и опреме, као и за финансирање куповине пољопривредног земљишта. Фонд закључује споразуме са банкама које
прихватају услове кредитирања (висина каматне стопе, рок и начин
отплате кредита). На овај начин помаже предузетнике, мала и средња
предузећа, као и земљорадничке задруге. Постојање гаранције Фонда,
стимулише банке да одобравају кредите за пољопривреду и сеоски
туризам.
Лизинг
Лизинг је пословни однос између две уговорне стране, у коме
једна страна уступа другој страни право коришћења предмета лизинга.
Лизинг омогућава правним и физичким лицима да дођу дожељеног
предмета, да га користе одређени временски период иако није у
њиховом власништву.
Давалац лизинга са примаоцем лизинга закључује уговор којим
на примаоца лизинга преноси право коришћења предмета лизинга на
уговорено време. Прималац лизинга плаћа накнаду због коришћења
предмета лизинга.
Услови закупа регулишу се уговором, којим се поред осталог
утврђује:
1. Уговорне стране,
2. Предмет лизинга,
3. Вредност предмета лизинга,
4. Временски период лизинга,
5. Висина и начин плаћања закупнине (лизинг накнада) у
одговарајућим ратама и др.
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Лизинг омогућава набавку и коришћење покретних и
непокретних ствари. Предмет лизинга могу бити покретне (опрема,
постројења, возила, машине и сл.) и непокретне ствари (пословни
простор и др).
Предност лизинга је што омогућава да се предмет лизинга
користи без права власништва. Давалац лизинга је власник предмета
лизинга и он на основу уговора преноси право коришћења предмета
лизинга на корисника лизинга. Корисник лизинга плаћа лизинг накнаду
даваоцу лизинга. У зависности од уговора корисник лизинга може на
крају постати власник предмета лизинга или предмет остаје власништво
лизинг куће. Једноставнија процедура у односу на банкарски кредит
чини лизинг веома атрактивним. Предност лизинга је што нема
обезбеђења у виду хипотеке, већ залог представља набављени предмет
лизинга. Две основне врсте лизинга су:
❖ Финансијски и
❖ Оперативни лизинг.
Финансијски лизинг омогућава куповину предмета лизинга, док
оперативни лизинг омогућава коришћење предмета лизинга. Код
оперативног лизинга након истека уговора о закупу, предмет лизинга се
враћа даваоцу. Финансијски лизинг подразумева да након истека
уговора корисник финансијског лизинга постаје власник предмета,
уколико је тако назначено у уговору. Минималан рок на који се
закључује уговор о финансијском лизингу је две године.53
Једна од предности лизинга је специјализација и искуство
даваоца лизинга. Наиме, давалац лизинга може предмет прибави под
повољнијим условима, на основу сарадње са испоручиоцем предмета
лизинга. Поред тога, давалац и прималац лизинга могу да, у склопу
овог аранжмана, уговоре и услуге одржавања, сервисирања, замене
делова, техничко-технолошког унапређења, обучавања особља
примаоца лизинга за коришћење предмета лизинга и сл.54
Права, обавезе и одговорности даваоца лизинга55:
1. обавеза прибављања предмета лизинга према спецификацији
примаоца лизинга;
2. одговорност према примоцу лизинга за правне недостатке
предмета лизинга (уколико треће лице полаже неко право на
предмету лизинга које примаоцу лизинга искључује, умањује
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или ограничава неометану државину предмета) и одговорност
према примаоцу лизинга за претрпљену штету по том основу;
3. право на раскид уговора уколико прималац лизинга не плаћа
уговорену накнаду, право на повраћај предмета лизинга и
накнаду претрпљене штете по том основу;
4. право на издвајање предмета лизинга (излучно право) из
стечајне масе, у случају стечаја примаоца лизинга;
5. посебан поступак преузимања предмета лизинга у државину у
случају неплаћања лизинг накнаде – суд је дужан да у року од
три дана од дана подношења захтева донесе решење о
одузимању предмета лизинга од примаоца лизинга, а поступак
одузимања предмета лизинга спроводи се у року од три дана од
дана доношења тог решења.
Права, обавезе и одговорности примаоца лизинга:
1. обавеза преузимања предмета лизинга на начин, у време и на
месту предвиђеном уговором;
2. право на раскид уговора о финансијском лизингу уколико
предмет није испоручен у складу са уговором (ако испоручилац
предмет не испоручи, испоручи са доцњом или ако предмет има
материјални недостатак), право на накнаду штете по том основу
и право на обустављање исплате накнаде до испоруке која је у
свему у складу са уговором о лизингу;
3. накнадне измене уговора о испоруци, са чијом садржином се
прималац лизинга сагласио, не производе дејство према
примаоцу лизинга, осим ако он на њих не пристане;
4. одговорност за штету проузроковану коришћењем предмета
лизинга;
5. обавеза одржавања предмета лизинга;
6. обавеза плаћања лизинг накнаде;
7. одговорност за случајну пропаст или оштећење предмета
лизинга од момента преузимања предмета;
8. обавеза осигурања предмета лизинга.
Процедура финансирања путем финансијског лизинга:56
1. избор предмета и прибављање понуде испоручиоца предмета;
2. понуда испоручиоца предмета се, уз захтев за финансирање,
предаје даваоцу лизинга, на основу чега давалац лизинга
сачињава понуду за финансирање (информативна понуда). У
56
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3.

4.
5.
6.
7.

неким случајевима, испоручилац предмета лизинга може да
сачини информативну понуду даваоца лизинга;
даваоцу лизинга се подноси документација (списак потребне
документације се може наћи на интернет странама даваоца
лизинга) која је потребна за доношење одлуке о одобрењу или
одбијању захтева за финансирање;
уколико је захтев одобрен, приступа се потписивању уговора о
финансијском лизингу са даваоцем лизинга;
по потписивању уговора уплаћује се учешће и други трошкови
предвиђени уговором;
преузимање предмета лизинга од испоручиоца предмета;
отплата рата лизинг накнаде.

Агенција за привредне регистре води регистар финансијског
лизинга у складу са законом. Регистар финансијског лизинга почео је са
радом 4. јануара 2004. године и представља јединствену
централизовану електронску базу података у коју се уписују подаци о
уговору о финансијском лизингу, измене и допуне тих података,
забележбе спорова који се тичу предмета лизинга и престанак уговора о
финансијском лизингу.
Давалац лизинга је дужан да захтев за упис уговора о
финансијском лизингу поднесе у року од седам дана од дана испоруке
предмета лизинга, односно захтев за упис измене и допуне података о
уговору о финансијском лизингу, као и брисање података из регистра у
року од седам дана од момента наступања чињеница које су ту измену и
допуну, односно брисање података условиле. Наведене захтеве може да
поднесе и прималац лизинга, ако је то одређено уговором о
финансијском лизингу.

Сви подаци уписани у регистар финансијског лизинга
доступни су на интернет страни Агенције за привредне
регистре и може им се приступити путем следећег
линка: http://www.apr.sr.gov.yu/APRWeb/default.asph
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Факторинг
Факторинг је облик финансирања који омогућава продају
недоспелих потраживања. Најчешће се ради о краткорочним
потраживањима, насталим на домаћем и међународном тржишту.
Дакле, факторинг може бити домаћи и међународни у зависности од
тога да ли су потраживања настала у земљи или у иностранству.
Факторинг може бити веома значајан облик финансирања за
мала и средња предузећа. Недовољни извори финансирања путем
банкарских кредита малим и средњим предузећима, могу се делом
надоместити продајом потраживања. Предузеће продаје своје
недоспело краткорочно потраживање и добија новчана средства.
Факторинг је финансијски инструмент којим фактор (АОФИ)
финансира извозна предузећа на основу будућих (недоспелих)
потраживања проистеклих из продаје роба или услуга на иностраном и
домаћем тржишту. Факторинг услуге пружа Агенција за осигурање и
финансирање извоза Републике Србије а.д, банке и друштва за
факторинг.
Предности факторинга су бројне:
1. Ликвидност – бржа наплата потрживања;
2. Кредитна способност - Претварањем краткорочних потраживања
у ликвидна средства, факторинг не оптерећује биланс предузећа.
Факторинг се не пријављује кредитном бироу;
3. Управљање потраживањима: банка обавља све активности
везане за факторинг и фактуре;
4. Наплата потраживања – Дужници су много дисциплинованији у
измирењу својих обавеза потраживања наплаћује банка;
5. Сигурност – факторинг смањује ризик наплате потраживања;
6. Омогућава боље услове финансирања на основу бонитета
дужника;
7. Факторинг се користи без чврстих инструмената обезбеђења;
8. Факторинг може бити у валути која је потребна предузећу
(динарски, динарски са валутном клаузулом или девизни);
Процедура код факторинга који пружа Агенција за осигурање и
финансирање извоза Републике Србије а.д (АОФИ)57 је следећа:
1. Извозник је дужан да попуни неопходну документацију
(упитник са основним подацима о уступиоцу и захтев за
факторинг за конкретне купце – захтев за међународни, домаћи
или факторинг са осигурањем);
57
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2. Затим АОФИ приступа анализи бонитета наведених купаца из
захтева уступиоца након чега доставља индикативну понуду уз
списак прихватљивих купаца, као и накнаду за наручене
извештаје бонитета купаца, према тарифи АОФИ;
3. По прихватању индикативне понуде припрема се предлог за
Извршни одбор АОФИ. Након позитивне одлуке Извршног
одбора приступа се потписивању уговора о факторингу;
4. Извозник, по извршеној испоруци робе купцу, предаје
неопходну документацију о конкретној испоруци (JCИ, ЦMР,
фактура, отпремница, потписана уступна изјава). Уступна изјава
је тројно потписан документ у коме извозник обавештава купца
да је продао предметно потраживање, а купац даје сагласност да
ће средства уплатити на рачун АОФИ, док се АОФИ саглашава
да ће средства примити;
5. АОФИ, након провере комплетно достављене документације,
исплаћује аванс у висини до максимално 90% номиналне
вредности уступљеног потраживања, умањен за трошкове
провизије факторинга која се обрачунава на укупну вредност
уступљеног потраживања, као и камате у случају авансног
плаћања, а за период трајања финансирања факторинга;
6. Остатак износа до 100% АОФИ исплаћује извознику по коначној
уплати купца АОФИ. Уколико је уговором прецизирано, остатак
овог износа АОФИ може користити за намирење доспелих
обавеза извозника.
Фактор за своју услугу наплаћује провизију која је проценат од
вредности потраживања. Цена факторинга зависи пре свега од58:
1. Планираног обима промета/извоза који ће бити уступљен
фактору на наплату;
2. Рока плаћања;
3. Ризика, који зависи од тога да ли АОФИ преузима на себе ризик
наплате;
4. Бонитета извозника и купца;
5. Ризика земље у коју се извози.
Banca Intesa пружа следеће факторинг услуге:59
❖ Факторинг уз дисконт - финансирање се спроводи тако што се на
ваш рачун одмах исплати укупна вредност фактуре умањена за
дисконт,
58
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❖ Факторинг уз аванс - на ваш рачун се одмах исплати уговорени
износ аванса (који обично износи од 75-95% вредности фактуре),
умањен за факторинг накнаду. Преостали део вредности
фактуре, умањен за факторинг камату обрачунату на износ
аванса, исплаћује се на ваш рачун након доспећа фактуре,
односно измирења обавеза од стране Дужника.
❖ Дисконт недоспелих рата по платним картицама БИБ- је
„авансна исплата“ (дисконтовање) по недоспелим ратама по
основу продаје на рате платним картицама издатим од банке.
❖
❖
❖
❖

Ерсте банка клијентима нуди следеће врсте факторинга:60
Домаћи факторинг са или без права регреса
Оквирни краткорочни факторинг лимит - уколико имате
континуиране испоруке и честу потребу за дисконтовањем
потраживања од различитих купаца
Директни извозни факторинг са или без права регреса - намењен
извозницима у циљу побољшања квалитета пословања и
умањења ризика наплате
Обрнути факторинг - банка финансира испуњење обавеза које
као купац имате према вашим добављачима

Списак факторинг друштава у Србији:
1. Друштво за факторинг Telegroup finance друштво са
ограниченом одговорношћу Нови Београд
2. Real factor доо Београд (Нови Београд)
3. Први фактор - Факторинг друштво са ограниченом
одговорношћу, Београд (град)
4. Finera factoring доо, Београд (Стари град)
5. Друштво са ограниченом одговорношћу Gamico faktoring
Београд (Стари град)
6. Agro faktoring доо Нови Сад
7. Друштво за факторинг Profinance доо Београд (Стари град)
8. Abl faktor доо Београд
9. Focus factor plus доо Београд-Земун
10. Центар фактор доо Београд
11. Alchemist faktor doo Београд-Савски венац
12. Ideal finance д.о.о. Београд-Земун
Факторинг зависи од квалитета потраживања, односно дужника.
Фактор неће купити свако понуђено потраживање и одлуку доноси на
60
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основу процене ризика наплате потраживања. Факторинг без права
регреса подразумева да је фактор откупио потраживање, односно да је
потпуно преузео ризик наплате. Уколико не успе да о року доспећа
наплати потраживање, нема право да тражи накнаду од продавца
потраживања. У случају када фактор не жели да преузме на себе ризик
наплате потраживања ради се о факторингу са правом регреса. Уколико
фактор не наплати потраживање од дужника, тражиће накнаду од
продавца потраживања.
Хартије од вредности као извор финансирања
Хартије од вредности представљају највећу и најзначајнију
групу финансисјких инструмената којима се тргује на финансијским
тржиштима. Закон61 дефинише хартије од вредности као преносиве
електронске документе којима се тргује на финансијском тржишту из
којих за законите имаоце произлазе права и обавезе у складу са овим
законом и одлуком издаваоца о издавању хартија од вредности. Такође,
према закону други финансијски инструменти су сви остали
финансијски инструменти који представљају уговорни однос између
две или више страна, који изражавају уговорено право или обавезу,
односно право на наплату, а по својој природи су у вези са
финансијским тржиштем. Законити ималац хартије од вредности је
власник хартије од вредности која се води на рачуну хартија од
вредности код Централног регистра. Хартије од вредности које се
користе у финансирању су: меница, обвезница, акција.
Меница
Меница је инструмент плаћања, јер омогућава да о року доспећа
менице поверилац наплати своје потраживање. Меница се користи у
пословним односима како би се заштитили повериоци, односно да би
обезбедили своје потраживање. Меница је хартија од вредности код
које се издавалац обавезује да ће у року исплатити одређени новчани
износ (менични износ), или ће дати налог другом лицу да изврши
исплату. Издавалац менице је дужник и може бити физичко и правно
лице. Поверилац добија меницу од дужника. Лице којем се даје налог
да исплати меницу може бити банка, друго физичко или правно лице.
Дакле, меничну суму може да исплати сам издавалац менице или неко
треће лице. Меница је инструмент обезбеђења плаћања јер ако дужник
61
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не плати рату кредита, поверилац тражи наплату потраживања
подношењем менице на наплату. Банке најчешће од тражиоца кредита
захтевају меницу.62
Обвезница
Обвезнице су хартије од вредности које омогућавају
прикупљање капитала на финансијском тржиту. Емитент обвезнице се
обавезује да ће о року доспећа исте купцу вратити уложена средства
плус камату. Обвезнице могу емитовати мала и средња предузећа,
компаније, финансијске институције, локални органи власти и држава.
Обвезнице су често јефтинији извор финансирања од кредита.
Разликујемо:
❖ државне,
❖ муниципалне и
❖ корпоративне обвезнице.
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Карактеристике емисије обвезница су :63
емисијом обвезница емитент има дуг према инвеститору и мора
позајмљена средства да врати уз камату;
исплата дуга је приоритет за емитента, и имаоци обвезнице
имају првенство у односу на власнике (обичних и
привилегованих) акција;
плаћање камате по основу емитованих обвезница се третира као
трошак пословања и доноси емитенту одређене пореске уштеде;
исплата обвезница је ограничена обавеза јер емитент плаћа
главницу и камату; за разлику од акција;
инвеститори имају право да заштите своје интересе;
у случају ликвидације предузећа власници обвезница имају
повлашћен третман у односу на акционаре.

Емисија корпоративних обвезница је директан иснтрумент за
прикупљање новчаних средстава од инвеститора на тржишту капитала.
Са друге стране постоје индиректни инструменти, као што је
секуритизовани дуг и покривене обвезнице.

Пушкарић А, Мировић В. Ђокић Н и др.,Приручник за рурални туризам, Туристичка
организација Војводине, 2015. Стр. 37.
63
Ерић Д.ејан, Финансијска тржишта и инструменти, Чигоја штампа, Београд, 2003.,
стр. 290.
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Табела број 39. Карактериритке корпоративних обвезнице64
Карактерисике обвезница Типови
Рок доспећа
Краткорочне (< 3 године)
Средњорочне (4-10 година
Дугорочне (>10 година)
Купонска стопа
Фиксна стопа
Варијабилна стопа
Без купона
Кредитни квалитет
Инвестицони ранг
Неинвестициони ранг
(високоприносне или шпекулативне обвезнице
Право наплате
Старији дуг
Подређени дуг
Колатерал
Осигурани дуг
Неосигурани дуг (дебентуре)

У Србији тржиште дуговних хартија од вредности није довољно
развијено. На финансијском тржишту Србије присутне су корпоративне
обвезнице, муниципалне обвезнице и државне обвезнице. Веома је мали
број корпоративних емитената који су се одлучили да емисијом
обвезница прикупе капитал.65 Подаци указују да је већина
корпоративних обвезница на домаћем финансијском емитована са
роком доспећа од 5 година. Најчешће се обвезнице емитују путем
приватног пласмана, за унапред познате професионалне инвеститоре.
Купци обвезница које емитују банке су друге банке, осигуравајуће
компаније, добровољни пензиони фондови. Значај емисија обвезница
од стране банака је у томе што оне прикупљена новчана средства
користе за одобравање кредита.
Муниципалне обвезнице66 су краткорочне или дугорочне
дуговне хартије од вредности које емитују републике, покрајине,
општине, градови и други органи власти. Најчешће се прикупљена
средстава користе за изградњу саобраћајница, болница, школа, мостова,
водовода, електрификације, аеродрома чак и индустријских постројења.
Муниципалне обвезнице, које по правилу имају гаранцију емитента и
имају нижу каматну стопу. Муниципалне обвезнице емитовали су град
Нови Сад, град Панчево, општина Стара Пазова, град Шабац и
64

New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening the Range of
Instruments, OECD 2015. 42 стра.
65
Од финансијских институција обвезнице су емитовале НЛБ банка а.д. Београд,
Societe Generale Банка и Erste банка.
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Пушкарић А, Мировић В. Ђокић Н и др., Приручник за рурални туризам
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Аутономна покрајина Војводина. Муниципалне обвезнице се разликују
по извору из којег ће бити плаћене главница и камата. Разликујемо:
❖ Обвезнице које се исплаћују на основу прикупљеног пореза и
❖ Приходне обвезнице.
Прве су осигуране пореским приходима које остварује емитент.
Исплата приходних обвезница зависи од одређеног извора прихода.
Издају их државне агенција и државна предузећа и прикупљена
средства улажу у специфичне пројекте који ће остваривати приходе на
основу пословних активности (болнице, аеродроми, мост са
путарином).
Ималац обвезнице је изложен следећим ризицима:
1. Кредитни ризик или ризик неизвршења обавеза - Ризик да
емитент неће моћи благовремено извршити исплату камате
или главнице;
2. Каматни ризик. Ризик да тржишне каматне стопе могу
постати релативно повољније од купонске стопе.
3. Ризик инфлације. Ризик да ће инфлација смањити стварну
вредност улагања,
4. Ризик ликвидности, подразумева да обвезнице нису лако
утрживе;
5. Ризика опозива обвезнице - Ризик да ће емитент опозвати
обвезницу пре рока доспећа. Најчешће уколико дође до пада
каматних стопа, чинећи купонску стопу релативно бољу за
компанију (али погоднијим за инвеститора); Опозив је могућ
само уколико је уговором дефинисано.
Емисија обевзница се врши уз помоћ банке. Банка треба да
помогне код одређивања рока доспећа обвезнице, каматне стопе,
регистрације емисије код Комисије за хартије од вредности, да одреди
врсту пласмана обвезница (јавна понуда (чврста обавеза или најбоља
намера) или приватни пласман).
Треба напоменути да емисије обвезница малих и средњих
предузећа не привлаче велики број инвеститора чак ни на
високоразвијеним финансијским тржиштима. У неким земљама
законска регулатива омогућава приватни пласман корпоративних
обвезница, за компаније које нису на листингу берзе.
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Акција
Акција је дугорочна хартија од вредности и представља доказ о
уложеним средствима у акционарско друштво. Она је финансијски
инструмент којим се прикупља капитал. Уплаћују се у новцу, али и у
стварима и правима која се исказују у новчаном облику. Нема рок
доспећа и ималац може доћи до главнице њеном продајом на
секундарном финансијском тржишту. Акционари не зарађују само по
основу дивиденди, већ и на основу пораста цена акција.
Емисија акција као извор финансирања може донети низ
предности сваком предузећу. Као најважније можемо истаћи:67
1. Емитовање обичних акција не повлачи фиксан трошак капитала
за предузеће, као што је то случај код узимања кредита или
емитовања обвезница, где предузеће има унапред дефинисану
каматну стопу (која може бити фиксна или променљива).
Дивиденда није фиксна обавеза, готово никада није унапред
позната и плаћа се само уколико компанија оствари
задовољавајући ниво профита и Скупштина АД донесе такву
одлуку. У случају постојања пословних тешкоћа – емитент нема
законску обавезу да исплаћује дивиденду власницима акција.
2. Акције немају фиксан рок доспећа, као што је то случај са
кредитом или обвезницама. То је велика предност, пошто се
предузеће не суочава са даном дефинитивног измирења обавеза,
као што је то случај код инструмената дуга, када могу настати
велики проблеми у вези фиксиране исплате главнице дуга.
3. Емитовањем акција компанија побољшава свој бонитет и
кредитни рејтинг. Наиме, на тај начин предузеће долази до новог
свежег капитала, што представља својеврсну гаранцију и за саме
кредиторе. Прикупљањем капитала путем емисије акција
компанија постаје финансијски снажнија и креира себи
повољнију позицију приликом узимања нових кредита, односно
емисије нових инструмената дуга у будућем пословању.
4. Продаја обичних акција је много атрактивнија од продаје
обвезница, бондова, нота или других инструмената дуга, пошто
доносе већи приноси низ других права власницима.
Разликујемо обичне и приоритенте акције. Обичне акције
имаоцу доносе право гласа, право на дивиденду и право прече куповине
акција у наредним емсијама. Приоритетне, (преференцијалне) обично
Ерић, Д.,Ђукић М, Финансијска тржишта у условима кризе, Институт економских
наука, Београдска банкарска академија, Београд 2012., стр. 294.
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не дају право гласа својим власницима, имаоци ових акција имају
приоритет у исплати дивиденде у односу на власникеобичних акција и
повлашћен третман у случају ликвидације. Инвеститори који купују
акције преузимају највећи ризик, јер су власници предузећа. Акцијски
капитал је изузетно скуп начин финансирања, можда најскупљи од
свих.
Од краја седамдесетих година прошлог основано је више берзи
за трговину акцијама малих и средњих предузећа (SME public listing).
Међутим, ове берзе нису заживеле у правом смислу. Тешкоће укључују
високе трошкове листинга, недостатак праксе у емисији акција као и
недовољо знање менаџера у малим и средњим предузећима. На страни
инвеститора на тржишту, високи трошкови мониторинга у односу на
ниво улагања и низак ниво ликвидности делују као отежевајући фактор.
Поред тога, нема економских одстицаја за посреднике који играју
важну улогу у обезбеђивању ликвидности акција малих и средњих
предузећа.68
Глобално више од 40 берзи обезбеђује трговиу акцијама малих и
средњих предузећа. Ове берзе могу имати од неколико акција до
неколико хиљада акција којима се тргује. Број компанија на овим
тржиштима порастао је са мање од 5.000 у 2002. години на скоро 9.000
у 2015. години, што представља пораст од 91.5% у 12 година.69
Иницијална јавна понуда акција (IPO) је скупља за мала и
средња предузећа него за велика предузећа, због фиксних трошкова
емисије, регистрације емисије, трошкови инвестиционе банке,
прикупљање и израда докумената за подношење пријаве код Комисије
за хартије од вредности, услуге, трошкова правника, рачуновођа и
ревизора и др. Такође, мала и средња предузећа се често суочавају са
проблемом потцењивања на тржишту капитала. Губитак контроле и
дељење власништва су такође проблем.
Капитал осим преко IPO-а, предузећа могу добити преко
фондова ризичног капитала. Будући да се јавни капитал односи на
компаније којима се тргује у неком облику берзе, инвеститори из
приватног капитала обезбеђују капитал за компаније које нису на
листингу берзе.

68
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Фондови ризичног капитала
Ризични капитал (Venture capital, VC) подразумева капитал
обезбеђен од стране инвеститора за финансирање предузетника и
младих, перспективних компанија. Фондови рзичног капитала улажу у
предузећа великим потенцијалом раста, у иновативна предузећа која
имају идеје, патенте, лиценце, нове производе или процесе. Улажу
најчешће у предузећа која послују у области високих технологија са
великим потенцијалима раста и развоја нових производа.
Venture capital (VC) компанија формира фонд (pooled fund) уз
помоћ заинтересованих инвеститора и новчана средства улаже у
портфолио компанију. Улагањем добијају удео у портфолио компанији.
Инвеститори су најчешће пензиони фондови, осигуравајуће компаније,
инвестиционе и комерцијалне банке, корпорације, академске
институције, богати појединаци (тзв. анђели), задужбине итд.
Venture Capital компаније улажу са циљем остваривања профита
и у оквиру једне компаније најчешће постоји неколико различитих
фондова са којима се појединачно управља. Формирањем већег броја
фондова VC компанија остварује диверзификацију ризика, јер улаже у
више различитих компанија.
Сваки фонд има сопствене инвеститоре, посебну портфолио
компанију у коју улаже и посебан животни циклус.
VC фондови су најчешће организовани тако да имају:
❖ Генералног партнера и
❖ Лимитиране партнере.
Venture capital компанија је генерални партнер, док су
инвеститори лимитирани партнери. Генерални партнер, након избора
портфолио компаније, шаље проспект и понуду потенцијалним
инвеститорима у циљу прикупљања капитала. Лимитирани партнери су
пасивни ивеститори који дају највећи део капитала, али не управљају
фондом. Партнерство (фонд) има ограничен животни век најчешће до
10 година, али се одлуком већине партнера може продужити.
Инвеститори знају да су њихова улагања дугорочна и да ће проћи
године пре него што остваре профит, под условом да портфолио
компанија постане успешна. У противном, инвеститори остварују
губитак. Генерални партнер остварује приход на основу: менаџерске
провизије и профита фонда. Генерални партнер има право на
менаџерску провизију од 1% до 2,5% од вредности фонда. Профит се
дели на основу договора. Најчешће 20% профита одлази генералном
партнеру, а 80% лимитираним партнерима сразмерно њиховом
улагању. Губитак се покрива у истом проценту као и расподела
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профита. VC фонд штити свој интерес тако што има представнике у
управном одбору портфолио компаније и контролом пословања настоје
да заштите уложена средстава. 70
Најчешће, венчер капитал компаније:
1. Добијају обичне акције у замену за инвестицију,
2. Захтевају представнике у управном одбору, привилеговане
акције и конвертибилне обвезнице;
3. Активно учествују у пословању компаније,
4. Помажу у у развоју производа и услуга;
Стратегију излаза venture capital компаније планирају и пре
самог инвестирања. Разлог је што тек изласком из портфолио компаније
остварују зараду. Стратегије излаза из порфолио компаније су:
1. Продаја удела у портфолио компанији,
2. Иницијална јавна понуда акција,
3. Искуп,
4. Банкрот.
Компанија као што су Apple, Compaq, Intel, Microsoft су на
почетку свог развоја биле потпомогнуте Venture Capital-ом, а данас су
најпознатије и најпрофитабилније светске компаније.
Иако се најчешће претпоставља су VC фондови главни извор
seed и финансирања у раној фази, у ствари већина фирми ризичног
капитала улаже у каснијој фази, са типичном инвестицијом од 3-5
милиона долара, док су код seed и финансирања у раној фази су
доминантни неформални инвеститори, као што су пословни анђели.
Табела број 40. Фазе улагања неормалних и формалних инвеститора71
Неформални инвеститори
Оснивач, породица
и пријатељи
Seed фаза
инвестирања

Формални инвеститори

Анђели као
инвеститори

Венлер капитал фондови

финансирања у раној фази

Касније фазе
инвестирања

Субић В., Лутовац М., (2008) Инвестициони менаџмент, Нови економист,
Бр.3/2008,Факултет спољне трговине Бијељина, Универзитет у Источном Сарајеву,
стр. 11-15.
71
New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening the Range of
Instruments, OECD 2015. Str 77
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Заправо фондови ризичног капитала често улажу у предузећа
која су већ неколико пута примила капитал од пословних анђела.
Најчешће улажу након што је идеја или призвод је већ успешно
тестиран на тржишту, како би финансирали маркетинг и производњу. 72
Предузетницима сарадња са фондом ризичног капитала не
доноси само капитал за даљи развој, производњу и маркетинг.
Предузетнци добијају и знање, искуство, експерте из одређене области,
контакте у пословном свету. Такође, улагање успешног и познате VC
команије доноси и репутацију, заинтересоване инвеститоре за
производ, IPO, аквизицију и др. Успешна и реномирана VC команија ће
лакше и привући партнере за формирање фонда ризичног капитала.
Продаја удела у компанији стратешком купцу је лакша уколико
је у предузетника уложио реномирана VC компанија. Продаја
стратешком купцу подразумева често и главног конкурента у грани.
Међу стратешким купцима су велике компаније које купују због
иновација, нових производа.
На графику су представљени степен ризика и фаза финансирања
VC фондова, PE фондова и пословних анђела.73

На слици се види да у почетним фазама развоја предузећа, када
је и ризик највећи, новчана срдства добијају од оснивача, пословних
анђела и државе. Касније се укључују VC фондови и PE фонодови.

72

New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening the Range of
Instruments, OECD 2015., стр 77.
73
Kaserer, C., & Diller, C. (2007). What Drives Private Equity Returns? - Fund Inflows,
Skilled Gps, And/Or Risk? SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.590124
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Пословни анђели
Пословни анђели (Business angels, BAs) су богати појединци који
улажу сопствени новац диретктно у seed или старт-ап компаније. У
замену за уложени капитал добијају сувласништво у компанији.
Улагање пословних анђела није слично као позајмице од пријатеља и
породице. Пословни анђели немају нити родбинске нити пријатељске
везе са предузетником у чије предузеће улажу. Можемо рећи да су
пословни анђели ментори предузетнку који отпочиње посао.
Пословни анђели су најчешће успешни предузетници, са
великим знање и искуством. Дакле, поред капитала нуде и знање и
искуство, контакте у пословном свету. Учествују активно у пословању
и развоју старт-ап компаније. Дакле, имају сличне каратеристике са
фондовима ризичног капитала. Основна разлика је што се ради о
појединцима који улажу, као и то да они улажу у ранијим фазама
развоја предузећа у односу на VC фондове. Пословни анђели су веома
важни за развој предузетнштва и малих и средњих предузећа. Заправо
су пословни анђели ти који први улажу у перспективног предузетника,
пре фондова ризичног капитала.
Пословни анђели излазе из портфолио компаније слично као VC
фондови. Продају удео у предузећу или се наплате преко иницијалне
понуде акција. Зарађено реинвестирају у нова предузећа.
У САД-у, пословним анђелима је од септембра 2013. године
потребно одобрење од Комисије за хартије од вредности (US Securities
and Exchange Commission). Одобрење значи да су тзв. "акредитовани
инвеститори". Суштина ове одредбе је да они који улажу као пословни
анђели буду свесни могућих последица таквих улагања. 74
Пословни анђели настоје да диверзификују ризик улагања. Често
улажу са више анђела истовремено или са другим институционалним
инвеститорима. Послови анђели имају и своја удружења (Business Angel
Networks, BANs). Постоје формалне и информалне групе у којима
искусни пословни анђели удружују свој капитал и стручност како би
постигли критичну масу и нуде широк спектар менаџерских вештина. У
пракси заинтересовани педузетник којем је потребан капитал обраћа се
удружењу пословних анђела. Удружење проналази потенцијалног
пословног анђела који би био заинтересован за улагање.
Мреже пословних анђела у Европи су:
❖ European Business Angels Network (EBAN), www.eban.org
❖ Business Angels Europe: BAE, www.businessangelseurope.com
Услови које треба да испуни
https://angel.co/help/accreditation
74
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Постоје и национална удружења пословних анђела. У региону на
пример постоје:
❖ Мађарска мрежа пословних анђела - Hungarian Business
Angel Network
❖ Бугарска мрежа пословних анђела - Bulgarian Business Angels
Network, Crunchbas
❖ Румунска мрежа пословних анђела - TechAngels
И Србија има мрежу пословних анђела - Serbian Business Angels
Network, Mentors and founders. Mentors & Founders омогућавају
предузетницима да представе своје пословне идеје и пројекте широкој
мрежи стручњака. Предузетници такође могу да пронађу адекватне
стручњаке користећи веб портал. Ментори, професионалци који су
чланови М & Ф мреже, имају увид у све пројекте и имају могућност
претраживања пројектне базе према подручју њиховог интересовања
или капитала који ће се инвестирати.75
Приватни инвестициони фондови
Приватни инвестициони фондови (Private Equity Funds – PE)
инвестирају у портфолио приватних компанија. Улагање је
средњорочно и дугорочно, у замену за власнички удео у предузећу. PE
су фондови затвореног типа (closed-end investment vehicles), и улагања
врше на основу улога инвеститора.
PE фонд је генерални партнер, који окупља лимитиране
партнере. PE фонд оснива нову компанију, труст (SPV) помоћу кога се,
трансакција финансира и врши преузимање циљне компаније.
Генерални партнер је оснивач фонда, управља фондом, улаже и свој
новац. Ипак генерални или лимитирани партнери дају мањи део
капитала за преузмање циљног предузећа. Фонд прикупља капитал
током дефинисаног периода (12-18 месеци).
Већи део капитала PE фондови позајмљују. За финансирање
трансакција потребна су велика новчана средства која се набављају
најчешће кредитима банака и акцијским капиталом, али се користе и
емисија шпекулативних обвезница, приватни пласман обвезница итд.
Инвеститори сносе висок ризик, али су и приноси код успешних
трансакција високи. Након ликвидације фонда инвеститори добијају
уложена средства плус принос.

75

Видети шире на сајту мреже http://mentorsandfounders.com/
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Финансирање акцијама чини 10 до 20% у финансирању LBO-а и
предстваља удео купца компаније. Остатак који му недостаје
позајмљује. Осигурани или старији дуг подразумева постојање имовине
која служи као колатерал. Има предност код наплате камате и отплате
главнице у односу на подређене зајмове. Средства се добијају од
банака, јавне емисија обвезница, приватног пласмана нота
институционалним инвеститорима итд. Код неосигураног или
подређеног дуга нема имовине која служи као колатерал. Гаранција за
исплату дуга је пројектовани новчани ток циљне компаније. Средства
се прикупљају најчешће емисијом шпекулативних обвезница. Рок
доспећа подређеног дуга од 10 до 15 година. Због великог ризика,
зајмодавци траже веће камате и удео у компанији (у облику варанта
који се може ковертовати у акције циљне компаније). Проценат
власништа који захтевају може да буде око 10%, али и много више чак
до 80% у зависности од ризика. Подређени дуг чини између 15% и 30 %
у финансирању LBO-а.76
Инвеститори у фонд остварју зараду након продаје циљне
компаније, али могу и од дивиденде. 77 Ипак дивиденде се у почетним
годинама углавном не исплаћују или су минималне. Рационалишу се
трошкови, смањује број запослених, побољшавају производња,
производ и маркетинг. Новчани токови се користе пре свега за отплату
дуга.
Стратегија излаза из инвестиције су:
1. Иницијална јавна понуда (IPO),
2. Продаја компаније стратешком купцу (компанији која је у у
истој привредној грани) и
3. Продаја другом заинтересованом купцу.
PE фондови послују у целом свету. Инвестирају у компаније из
различитих делатности: пољопривреда, некретнине, грађевинско
земљиште, производња хране и пића и др. Постоје и фондови који
улажу у мала и средња предузећа.
На преимер, Small Enterprise Assistance Funds (SEAF) је
инвестициона компанија која улаже капитал у мала и средња предузећа
на тржиштима у настајању и транзицији којима недостају
традиционалним изворима капитала. SEAF је у 2006. години основао
Georgia Regional Development Fund (GRDF), фонд који има циљ да
Субић В., Лутовац М., (2008) Инвестициони менаџмент, Нови економист,
Бр.3/2008,Факултет спољне трговине Бијељина, Универзитет у Источном Сарајеву,
стр. 11-15.
77
До момента продаје акција циљног предузећа, акционари годинама добијају
дивиденду.
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улаже у мала и средња предузећа у Грузији. GRDF послује изван
главног града (Тбилиси) и одобрава кредите малим и средњим
предузећима из области туризма и агробизниса.
У октобру 2013.године, Small Enterprise Assistance Funds (SEAF)
је основао SEAF Opportunity Serbia Fund.78 Фонд улаже у компаније са
високим потенцијалом раста. Opportunity Serbia Fund инвестираће у
фазе раста малих и средњих предузећа (МСП) у сарадњи са локалним
предузетницима. Такође у Србији постоји и Serbian Private Equity
Association (SPEA).79
Јавни фондови ризичног капитала
Приватни фондови не могу да обезбеде довољно капитала за
развој малих и средњих предузећа и предузетника. Из тог разлога многе
државе се укључују у процес прикупљања капитала. То чине
оснивањем јавних фондова ризичног капитала. У циљу привлачења
фондова ризичног капитала и приватних фондова, многе државе су
основале државне фондове који улажу у мала и средња предузећа.
Државе улажу или директно или индиректно, преко VC и PE фондова.
Држава може помоћи директно, формирањем фондова који улажу у
мала и средња предузећа или индиректо кроз субвенције, гаранције и
др.
Основна разлика између јавних и приватних фондова је у
изворима капитала. Јавни фондови капитал за улагање добијају из
буџета државе, док приватни фондови ризичног капитала капитал
добијају
од
приватних
инвеститора
(индивидуалних
и
институционалних).
Добар пример је израелски програм Yozma.80 Држава је креирала
YOZMA групу, 1993. године са циљем да се помоћу јавних фондова
смањи ризик улагања приватних фондова. Инвеститори који су
укључени су из САД, Немачке и Јапана. Суштина програма је да
повеже израелске предузетнике са инвеститорима из иностранства и
излазак предузећа на иностране берзе. Циљна група за улагање су
компаније са високим потенцијалом раста из сектора комуникација,
информационих технологија и сл. YOZMA група је уложила преко 220
милиона долара у три фонда ризичног капитала: Yozma I, Yozma II и
78

http://seaf.com/what-we-do/our-locations-investment-vehicles/central-eastern-europe/seafopportunity-serbia-fund/
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Yozma III, који су уложили средства у преко 50 компанија. YOZMA
група је помогла и портфолио компанијама за изврше IPO на великим
берзама у САД и ЕУ. Такође помогла је портфолио компаније да се
припреме за аквизиције или инвестиције са компанијама као што су
America On Line, Cisco, Computer Associates, ESI Telecom, General
Instruments, Johnson & Johnson, Medtronic, Microsoft, Sequoia Capital and
Benchmark.81
Данска је основала 2011. године Dansk Vækstkapital, фонд чији су
оснивачи држава и удружење данских пензионих фондова Forsikring &
Pension (F&P). Суштина је да заједно обезбеде капитал за мала и
средња предузећа и предузетнике у Данској. Dansk Vækstkapital се
састоји из два независна фонда: Dansk Vækstkapital I и Dansk
Vækstkapital II. Фондови улажу у друге фондове који капитал дају
малим и средњи предузећима.82
У Великој Британији Enterprise Capital Funds (ECFs) комбинује
држана и приватна средства за улагање у предузећа са високим
потенцијалом раста. Циљ оснивања фонда је и смањење баријера за
улазак заинтересованих страних фондова ризичног капитала. Шведска
је основала Fouriertransform државну венчер капитал компанију, док је
Француска основала France Investissement. Норвешки фонд Norfund
улаже у фондове приватног капитала и ризичног капитала који улажу у
мала и средња предузећа.
Државе и међународне организције пружају помоћ малим и
средњим предузећима тако што:
1. Директно улажу новчана средствау мала и средња предузећа и
предузетнике – преко агенције или развојне банке;
2. Улажу индиректно преко приватних фондова,
3. Дају гаранције приватних фондовима који улажу у мала и
средња предузећа.83
Улагање државе индиректно преко приватних фондова, је веома
заступљено.
Држава
подржва
финансирање
од
приватних
инвестиционих компанија по веома атрактивним условима. Добар
пример подршке у САД. Приватна инвестициона компанија Small
Business Investment Company (SBIC) и државна агенција US Small
Business Administration (SBA) заједно пружају финансијску подршку
малим и средњим предузећима. Агенција емитује обевзнице и на тај
начин обезбеђује средства за SBIC. SBIC одобрава кредите
81
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предузетницима, најчешће у износима од 100.000 до 250.000 хиљада
долара.84 SBIC осим кредита послује и као фонд ризичног капитала.
SBIC осим новчаних средстава нуди знање, искуство и помоћ
предузетницима.
Bulgarian SME and Tourism Framework Facility85 је програм
Европске банке за обнову и развој. Суштина је да се обезбеде кредитне
линије за бугарске банке, које ће средства даље проследити малим и
средњим предузећима у туризму. Циљ пројекта је да омогући
дугорочно финансирање и развој туризма у Бугарској. Такође циљ је да
се подржи развој приватног сектора у Бугарској и да подстакне
запошљавање.
Tourism Finance Corporation of India Ltd (TFCI) је компанија која
улаже у развој туризма у Индији. Одобрава кредите за смештајне
капацитете, хотеле, ресторане, забавне паркове, спортске објекте, развој
транспорта, за развој туристичких агенција и др. Осим одобравања
кредита, купује обвезнице емитената из сектора туризма, гарантује за
кредите, кредитира набавку опреме, даје лизинг, врши истраживања и
пружа консултантске услуге.
Секјуритизација активе
Секјуритизација има за циљ да неликвидну активу претвори у
ликвидну, односно да кредите и друга потраживања претвори у
обезнице. Финансирање се заснива на одређеној активи и њеном
квалитету. Колатерал могу бити су све врсте кредита (хипотекарни,
студентски, пољопривредни, за аутомобиле), лизинг аранжмани (за
аутомобиле, опрему и сл.), али и сва друга потраживања која имају
предвидив новчани ток (путарине, авио карте, приходи хотела).
Продајом кредита (уместо држања у билансу до рока доспећа) банка
добија новчана средства и може да одобрава нове кредите. То би
омогућило малим и средњим предузећима и предузетницима да лакше
добијају кредите, по нижим каматним стопама. Актива се износи из
биланса стања зајмодавца, па се и кредитни ризик преноси на друге
учеснике на финансијском тржишту. Секјуритизоване хартије од
вредности носе ризик активе која је колатерал, али не и ризик емитента
као што је случај код обичних обвезница.
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Секјуритизација се врши уз помоћ посебно основане компаније –
труст (special purpose vehicle, SPV). SPV купује кредите или другу
активу, на основу које емитује хартије од вредности. Банка која је
одобрила кредит има улогу сервисера: прикупља камате и главнице од
корисника кредита. Прикупљена новчана средства прослеђује SPV-у.
Како се исплаћују обавезе на основу активе која је колатерал, исплаћују
се обавезе према купцима обвезница.
У зависности од колатерала разликујемо:
1. Хартије од вредности обезбеђене хипотеком (mortgagebacked securities, MBS),
2. Хартије од вредности обезбеђене активом (asset-basked
securities, ABS).
Хартије од вредности обезбеђене хипотеком (mortgage-backed
securities, MBS) се емитују на основу хипотекарних кредита. Колатерал
за обвезнице обезбеђене активом (asset-backed securities, ABS) је веома
разнолика и обухвата: кредите за мала и средња предузећа,
потраживања по кредитним картицама (credit card receivables), ауто
кредите, секјуритизацију „целог„ бизниса (whole business securitization),
лизинг и друга потраживања.
Као колатерал за емисију обвезница може се користити:
1.
Постојећа актива али и
2.
Актива која ће настати у будућности.
Од постојећих потраживања користе се хипотекарни кредити,
затим кредити за реновирање и адаптацију, за опремање, кредити за
мала и средња предузећа и др. Неопходно је обезбедити
рефинансирање, односно могућност да банке продају кредите које су
одобриле. У процесу секјуритизације кредити и друга актива се продају
и износе из биланса стања. Тада је реш о тзв. правој продаји активе
(True sale). У пракси се примењује и тзв. синтетичка секјуритизација,
која омогућава пренос ризика. Актива остаје у билансу стања.
Мала и средња предузећа немају директан приступ тржишту
капитала, јер највећи број ових предузећа не може да емитује
корпоративне обвезнице. Индиректан приступ тржишту капитала могу
добити преко секјуритизације кредита за мала и средња предузећа.
Обвезнице које се емитују на основу одређене активе (asset-backed
securities, ABS), у овом случају кредита или лизинга који су одобрени
овим предузећима. Купац од обвезница добија камату и главницу, а
обезбеђење за обвезнце је новчани ток кредита.
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У Ервопи се примењује секјуритизација кредита за мала и
средња предузећа и то пре свега у Италији и Шпанији. Финансијска
криза из 2007. године је утицала на неке шпанске SME ABS, ипак
европски сектор ових обвезница (SME ABS) је регистровао ниске стопе
губитака у периоду од 2007. до 2014. године.86
Банке продају пулове одобрених кредита за мала и средња
предузећа и добијају новчана средства. На основу свежен новца банке
одобравају нове кредите малим и средњим предузећима. Купац кредита
финансира куповину емисијом обвезница. Обвезнице се емитују у више
класа које имају различиту хијерархију по питању исплате.
Најзначајнији производи структурираног финансирања су:
1. Обезбеђене дуговне облигације (collaterized debt obligation,
CDO) и
2. Обезбеђене хипотекарне облигације (collateralized mortgage
obligations, CMO).
Структуриране
хартије
од
вредности
омогућавају
редистрибуцију новчаног тока (pay-through) од пула активе на
различите транше. Collateralized mortgage obligations (CMO) као
колатерал имају хипотекарне кредите, док collaterized debt obligation
(CDO)87 као колатерал имају друге врсте кредита и другу активу. CMOs
и CDOs се емитују у више транши (класа) обвезница. Старије транше
(Senior tranche) купују институционални инвеститори због највишег
ранга (ААА), подређене транше купују софистицирани инвеститори,
док последњу тзв. власничку траншу (Equity tranche) задржава спонзор
(аранжер) трансакције или је купују хеџ фондови. Дистрибуција
новчаног тока се разликује по траншама и назива се водопад новчаног
тока (cash flow waterfall). Најстарија класа има најмањи купон, док
власника транша нема купон. Власничка транша (Equity tranche) није
рангирана јер је најризичнија, али је и најпрофитабилнија. Уколико
дође до дефолта у пулу, имаоци власничке транше први сноси губитак
(first-loss piece, FLP). Када се исплате старије транше, тада почиње
исплата подређених транши обвезница. 88 2004. године Capital
Efficiency Group и HypoVereinsbank (HVB) иницирале су прву
86

European SME Asset-Backed Securities: A Guide, OCTOBER 14, 2014, Moodys
Investors Service, стр.8.
87
Обезбеђене дуговне облигације (Collateralised debt obligations (CDO) су обвезнице
које су обезбеђене дугом (senior secured bank loans, high yield bonds or credit default
swaps [CDS]), док collateralised loan obligations (CLOs) обезбеђене кредитима.
88
Mirović V., Pavlović N., Puškarić A. (2014) Asset Securitization as a Means of the
Financing of Tourism, Economic Insights - Trends and Challenges, Petroleum – Gas
University of Ploiesti Romania, VOL. III, No. 2/2014., стр. 23.
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секјуритизацију кредита (subordinated loans, profit participation
agreements) одобрених малим и средњим предузећима у Немачкој.89
Секјуритизацију кредита за мала и средња предузећа у Бугараској
извршила је ProCredit Bank Bulgaria (део ProCredit Group) у мају 2006.
године.
Гаранција:
EIF, KfM
Права
продаја
Продавац:
ProCredit
Bank AD
Bulgaria
(BB+)

Обвезница
Купац:
ProCredit
Company
EAD
(Bulgaria)

Новац

Емитент:
ProCredit
Company
B.V. (NL)

Класа
А

Кредит

ABCD

Кондуит

Новац

Инвеститор

Новац

Pro Credit
Holding
AG (BBB-)

Слика број 1. Секјуритизација активе у Бугарској90
Пул чине кредити за мала и средња предузећа вредни 48
милиона долара, са циљем да током 2007. пул порасте на 100 милиона
долара. Deutsche Bank је аранжер трансакције, која је структурирана и
спроведена за мање од 4 месеца.
ProCredit Bank AD Bulgaria је продала (ProCredit Company EAD
Bulgaria) кредите трусту ProCredit Company B.V., са седиштем у
Амстердаму. Труст ProCredit Company B.V добија субординирани
кредит91 од ProCreditHolding A.D. Труст је емитовао обвезнице рејтинга
BBB, додељеног од стране агенције FitchRatings. Рејтинг је побољшан
гаранцијом које су дали European Investment Fund (EIF) и немачка KfW
Bankengruppe. Обвезнице купује труст Deutsche Bank-е и на основу њих
емитује комерцијални папир обезбеђен активом (Аsset-backed
commercial paper, ABCP). Комерцијлане папире су купиле банке,
фондови и сл. Приход од секјуритизаије ће корисити ProCredit Bank
Bulgaria за одобравање нових кредита малим и средњим предузећима.92
Видети шире - Alternative Financing Instruments for SMEs and Entrepreneurs: the Case
of Mezzanine Finance,Final Report, CFE/SME(2012)9/FINAL OECD 08-Feb-2013 str 34
35
90
Hagen M. H., Hüttenrauch H.: The True Sale Securitisation of Loans by ProCredit Bank
Bulgaria, KfW, Frankfurt,21 September 2006. стр. 3.
91
Субординирани кредит је дуг који је подређен емитованим хартијама од вредности.
Дакле, прво ће бити извршене обевезе према инвеститорима, а након тога ће кредит
бити враћен.
92
ProCredit Holding Annual Report, 2006.
89
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Синтетичка секјуритизација
Синтетичка секјуритизација (Synthetic securitization) је облик
секјуритизације код које се користе кредитни деривати и где се
кредитни ризик од пула активе преноси на инвеститоре. Синтетичка
секјуритизација омогућава пренос ризика немогућности наплате
кредита (credit default swaps CDS). Дакле, Синтетички CDO (Synthetic
CDO) омогућава продају кредитног ризика на финансијском тржишту.
Своп кредитног неизвршења (credit default swaps CDS) подразумева
постојање купца заштите и продавца заштите. Купац заштите купује
гаранцију како би се заштитио од кредитног ризика, јер се може десити
да корисник кредита не изврши своје обавезе. Продавац заштите је
спреман да преузме ризик на себе, а за услугу добија провизију.
Најчешће је то осигуравач који је специјализован за заштиту од
кредитног ризика, (monoline insurer) или то може бити и банка и труст
(spv) Без обзира које у улози продавца заштите, трансакција се одвија
на исти начин.
Купац заштите
Старије обвезнице
CDS
Пул активе

Обвезнице
Продавац
заштите

Мезанин обвезнице
Приход
Млађе обвезнице

Колатерал
високог
квалитета
Локално

Офшор

Слика број 2. Синтетичка секјуритизација93
Осигуравач – продавац заштите, ће преузети ризик и пренети га
на финансијско тржиште. Пренос ризика се врши преко credit default
swaps (CDS). Оригинатор (зајмодавац) кредита купује заштиту (полису)
која му гарантује да ће бити обезбеђен уколико дође до дефолта
кредита (ако корисник кредита исти не врати).
Jung P.: Asset securitization and its application in emerging markets, January 2005., стр.
8.
93
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Продавац заштите (осигуравајућа кућа, банка труст) преузима
ризик на себе, а за ту услугу добија провизију. У случају синтетике
секјуритизације, кредити се не износе из активе оригинатора. Дакле
кредити нису предмет трансакције, већ ризик од неизврешења обавеза
од стране корисника кредита. Осигуравач је преузео ризик и емитује
обезбеђене дуговне обигације (collateralized debt obligations (CDO) или
collateralized synthetic obligations (CSO)) које продаје инвеститорима на
финансијском тржишту.94
Уколико настане кредитни догађај, труст плаћа према договору,
а затим губитак прослеђује на инвеститоре, према сениоритету транши.
Дакле, на основу свопа кредитног неизвршења (CDS) труст исплаћује
обезбеђене дуговне облигације (CDO). Од висококвалитетне активе
коју је купио, остварује камату и главницу и кориси исту за исплату у
случају дефолта на активу за коју је продао заштиту.
Током 2006. године извршене су прве секјуритизације у земљама
централне и источне Европе: Чешкој Републици, Пољској и Бугарској.
Прву синтетичку секјуритизацију у земљама централне и
источне Европе извршила је Raiffeisenbank. Секјуритзација је извршена
у Пољкој и Чешкој Републици (тзв. ROOF CEE 2006-1). Пул чине
кредити за мала и средња предузећа које су одобриле Рајфајзен банке у
Пољској и Чешкој. Купци заштите (и оригинатори кредита) су банке из
Чешке (Raiffeisenbank a.s. Czech Republic) и Пољске (Raiffeisen Bank
Polska S.A.) Продавац заштите је KfW Bankengruppe, а за услугу добија
провизију. KfW Bankengruppe емитује транше обвезница и кредитни
ризик од пула активе преноси на инвеститоре.

Mirović V., Bolesnikov D., Application of asset securitization in financing agriculture in
Serbia, Economics of Agriculture 3/2013, UDC:336.717.5:631(497.11),pg 560.
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Продавац ризика

RBCZ

RBPL

KfW
Супер старијa
класа
83,9%

Portfolio CDS
EUR 183 mil

Portfolio CDS
EUR 267 mil

Комбиновани
референтни
портфолиo

KFM Bankengruppe
Европски инвестициони
фонд

Ааа 6%
Аа2 1,7%
А2 2,8%

European investment
fund

Ba2 2.8%
Власничка
класа 2,8%

Raiffeisebank
International

Слика број 3. Прва ситнетичка секјуритизација у централној и
источној Европи95
Актива у пулу су кредити за мала и средња предузећа одобрени
у Пољкој и Чешкој, деноминирани у евру, злотама и крунама. Своп
кредитног неизршења (CDS) је деноминиран у еврима, а у пулу су три
валуте. Максимални удео појединачног дужникау пулу може до 1%,
маскимални удео појединачног индустријског сектора у пулу је до 15%,
а десет највећих дужника могу имати удео у пулу до 7%. Чешка банка
продаје ризик за портфолио вредан 183 милона евра, док пољска банка
продаје ризик за портфолио вредан 267 милона евра. Пул чине кредити
вредности 450 милона евра, на основу којег су емитоване транше: супер
старија транша која чини 83,9% капиталне структре и коју купује KfW
Bankengruppe и Европски инвстициони фонд. Такође, Европски
инвестициони фонд купује још 4 ниже транше: траншу ранга Ааа која
чини 6% капиталне структуре, траншу ранга Аа2 која чини 1,7%
капиталне структуре, траншу ранга А2 која чини 2,8% капиталне
структуре и траншу ранга Bа2 која чини 2,8% капиталне структуре.
Најризичнију власничку траншу купују Raiffeisenbank International и
ова транша чини 2,8% капиталне структуре. Хартије од вредности је
рангирала рејтинг агенција Moody’s, а продате су приватним
пласманом.

95

First Synthetic Securitization of SME Loans in CEE, Lessons Learned, Worldbank
Conference Bratislava, May 16 2008., стр. 12.
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Табела број 41. Синтетичка секјуритизација у Пољској и Чешкој
Републици96
CDS
Старија
A
B
C
D
Најмлађа
УКУПНО

Moodys̕
Aaa
Aaa
Aa2
A2
Ba2
NR

Износ (милиони евра)
377,55
27,00
7,65
12,60
12,60
12,60
450,00

% удео нота
83,90
6,00
1,70
2,80
2,80
2,80
100 %

40,49% кредита су оригинирани у Чешке Републике, док су
преостала 59,41% оригинирана у Пољској. У пулу 59,15% кредита има
варијабилну каматну стопу, док 30,85% има фиксну каматну стопу.
Оригинатори су и сервисери. Хартије од вредности су емитоване 2006.
године са роком доспећа до 2019. године. Кредитно побољшање чине
субродинирана структура и перостали распон. Гаранција од KfW
Bankengruppe је обезбеђење у случају неплаћања обавеза по
кредититима за више од 90 дана као и банкрот.
Ненаплативи кредити
Ненаплативи кредит (nonperforming loan, NPL) је кредит код
кога оригинални план исплате није поштован.97 Реч је о кредитима који
су тренутно ненаплативи, али се очекује да ће у будућем периоду бити
наплаћене целокупна камата, главница као и пенали услед кашњења.
Банка продајом ненаплативих кредита побољшава ликвидност.
Колумбијска
Titularizadora
Colombiana
је
извршила
секјуритизацију ненаплативих кредита уз помоћ International Finance
Corporation (IFC). International Finance Corporation (IFC) је обезбедила
кредитно побољшање за обвезнце. Titularizadora Colombiana је
емитовала 67 милиона долара старијих обвезница обезбеђених
хипотеком (MBS) на основу пула ненаплативих кредита две
колумбијске банке Banco Conavi и Banco AvVillas. Трансакција је
извршена са два труста. Први је емитовао три класе обвезница (А,Б,Ц)
на основу ненаплативих кредита банака Banco Conavi и Banco AvVillas.
Обвезнице класе А је купио други труст и на основу њих је емитовао
Asset Securitization in CEE & CIS - RI’s experience and outlook, Moscow, 4 February
2008., стр. 4.
97
Serpico A., Cataldo A., Quipildor H., Nonperforming Loan Securitisation and
Moody’sRating Methodology, chapter 18 in The Handbook of European Structured
Financial Products, 2004, John Wiley & Sons, Inc., стр. 306.
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две транше обвезница (А1 и А2). Емитоване су у јуну 2004. године са
роковима доспећа од 5 и 7 година. Ранг обе транше је ААА на основу
гаранције International Finance Corporation (IFC). 98
Korea Asset Management Corporation (KAMCO) је државна
агенција које је основана са циљем да омогући банкама да се ослободе
ненаплативих кредита. KAMCO је основан 1962. године као
продужница Korea Development Bank (KDB), са циљем да преузима
ненаплативе кредите ове банке. Данас KAMCO купује ненаплативе
кредите и управља и продаје конфисковану имовину. KAMCO не купује
све кредите, већ након анализе истог доноси одлуку о куповини.
KAMCO преузима и продаје кредите: појединачном продајом, продајом
пула кредита, аукцијом, секјуритизацијом и емисијом ABS-а, применом
Joint venture и куповином уз могућност реоткупа од стране оригинатора
(Recourse and cancellation). Посебно интересантна је примена joint
venture-а код решавања проблема ненаплативих кредита. KAMCO
(продавац кредита) и инвеститор оснивају Joint Venture SPV, на тај
начин да оба оснивача имају по 50% власништва у SPV-у. KAMCO
продаје кредите SPV-у и добија 50% вредности кредита у новцу, а 50%
у емитованим ABS. Инвеститор даје SPV-у 50% од вредности кредита у
новцу и 50% вредности добија од SPV-а у емитованим ABS. Дакле ова
трансакција је омогућила KAMCO-у да добије 50% од вредности
ненаплативих кредита у новцу.99 KAMCO врши секјуритизацију
ненаплативих кредита применом два труста. Први труст који је у
Кореји, преузима ненапалтиве кредите и емитује више транши
обвезнице. Други, офшор труст је најчешће лоциран на Кајманским
острвима. Купује старије транше обвезница од кореанског труста и на
основу тих обвезница емитује нове транше обвезница које купују
интернационални инвеститори.

98

www.ifc.org/structuredfinance
Korean Experience of Securitization and NPL Disposition, Korea Asset Management
Corporation, стр.18.
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Улога државе у развоју секјуритизације активе
Секјуритизацију може да врши држава и приватни сектор. У
циљу бржег развоја туризма и секјуритизације у туризму неопходно је
постојање труста који ће куповати кредите и друга потраживања.
Постојање купца потраживања омогућава континуитет у финансирању.
Купац потраживања и емитент може бити приватни труст (SPV) као и
државни.
Постојање државне агенције би у значајној мери олакшало
финансирање, као што је то случај на тржишту стамбених
хипотекарних кредита. Државна агенција може да врши три
функције:100
1.
Прва је да купује кредите које банке одобравају за
финансирање туризма. На овај начин би банке добијале свеж
капитал који би могле да користе за одобравање нових кредита.
Такође, продајом кредита они се износе из биланса стања банке
па су елиминисале и кредитни ризик и ризик каматне стопе.
Агенција би се финансирала емисијом обвезница које би
куповали инвеститори на финансијком тржишту. Први ниво
заштите за инвеститоре би били кредити које је агенција купила.
Други ниво заштите је субординација емитованих обвезница,
односно постојање транши, осигурање, гаранција банке и други
облици кредитног побољшања.
2.
Друга важна улога агенције може бити давање гаранције
банкама. Давањем гаранције агенција преузима ризик на себе,
односно гарантује да ако корисник кредита не измири обавезе
према банци, агенција ће то учинити. Гаранција агенције не
може бити 100%, али уколико би гарантовала за 50% кредита
банке би биле стимулисане да у већој мери кредитирају развој
туризма. Агенција може да емитује обезбеђене дуговне
облигације (CDO), али да задржи власничку траншу (equity
tranche). Дакле, агенција је спремна да прва сноси губитак
уколико трансакција не буде успешна. На овај начин се подстичу
инвеститори да купе секјуритизоване хартије од вредности.
3.
Трећа улога државне агенције је да даје гаранције за
секјуритизоване обвезнице приватног сектора. То значи да
приватни сектор преко SPV-а купује кредите од банака, емитује
CMO или CDO, а да државна агенција даје гаранцију да ће
Пушкарић А, Мировић В. Ђокић Н и др., Приручник за рурални туризам
Туристичка организација Војводине, 2015., стр. 50.
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обевезе према инвеститорима бити испуњене.
гаранција може бити експлицитна или имплицитна.

Државна

Постојање државне агенције или агенције мешовитог
власништва би било посебно значајно за оне држве у којма је туризам
веома важан сектор привреде. Уколико није могуће основати посебну
агенцију која би вршила секјуритизацију, држава може преко
министарства које је задужено за туризам да даје гаранције. Слично као
државне агенције које послују на стамбеном хипотекарном тржишту,
које послују на хипотекарном тржишу у САД.
У августу 2016. године Народна банка Грчке је извршила
секјуритизацију (прву након 2007. године) кредита одобрених малим и
средњим предузећима. Циљ трансакције је да Народна банка Грчке
добије новчана средства која може користити за финансирање малих и
средњих предузећа у Грчкој. Купци старијих класа нота су:
❖ European Investment Bank (EIB), 215 милиона евра старијих нота
❖ European Investment Fund (EIF),35 милиона евра
❖ European Bank for Reconstruction and Development (EBRD),50
милиона евра.
Старије ноте су имале ранг ранга BB by S&P и B-by Fitch, а банке
HSBC Bank plc и NBG су биле аранжери трансакције. Осим прикупљања
капитала циљ ове секјуритизације је диверзификовање извора
финансирања, приступ средњорочном финансирању, смањење
трошкова финансирања као и стварање новог тржишта за финасирање
малих и средњих предузећа и повећање међународног поверења у
Нарондну банку Грчке.101
Италија је извршила секјуритизацију кредита за мала и средња
предузећа које је одобрила држава преко два министарства (Ministry of
Education, University and Research и Ministry of Productive Activity).
Министарства су одобравала кредите за истраживања и развој нових
технологија, увођења нових производа и процеса. Труст Società di
Cartolarizzazione Italiana Crediti (SCIC) је емитовао обвезнице у две
класе (A1 и A2). Аранжери трансакције су Banca IMI SpA, Lehman
Brothers International (Europe) и Dresdner Kleinwort Wasserstein.

https://www.nbg.gr/en/the-group/investor-relations/dept-investors/sinepia_eng и EIB in
SME securitisation transaction with National Bank of Greece to help boost access of Greek
SMEs and Midcaps to affordable financing,
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2016/2016-258-eib-in-sme-securitisationtransaction-with-national-bank-of-greece-to-help-boost-access-of-greek-smes-and-midcapsto-affordable-financing.htm
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Кредитно побошање за обвезнице пружају: Banca d'Italia,
Citibank, N.A. New York, Lehman Brothers Holdings Inc. и Banca IMI
SpA.102
Трансакција је извршена преко труст Sinepia, са седиштем у
Ирској. Sinepia је купила портфолио кредита за мала и средња
предузећа у вредности од 648 милиона евра од Народне банке Грчке.
Ноте су листиране на Ирској берзи.103
Секјуритизација активе у туризму
Осим кредита за мала и средња предузећа, секјуритизација
активе има широку примену у туризму. Актива која може бити
колатерал за емисију обвезница су:
❖ Лизинг аранжмани,
❖ Остале врсте кредита (за ликвидност, овердрафт),
❖ Хипотекарни кредити (CMBS, REMIC, REIT),
❖ Новчани ток од активе која ће настати у будућности (приходи
хотела, приходи од путарина, потраживања по кредитним
картицама и др.)
Развој турима захтева оснивање не само туристичких агенција и
хотелских капацитета, већ и ресторана, продавница, тржних центара,
паркинга, омогућавање сеоског туризма и др.
У туризму
секјуритизација активе може да се користи код комерцијалних
хипотекарних кредита, за изградњу смештаја али и других
угоститељских обејката, спортских и културних садржаја за туристе.
Осим кредита за мала и средња предузећа из области туризма, предмет
секјуритизације могу бити и други приходи од туризма. Од
потраживања која ће настати у будућности ту су тајмшер, путарине,
потраживања по кредитним картицама, издавање соба и др.104
За развој туризма посебно је значајно присуство инсвестицоних
фондова који улажу у некретнине, а пре свега:
1. Real estate mortgage investment conduits (REMIC) и
2. Real estate investment trusts (REITs).
Società di Cartolarizzazione Italiana Crediti a.r.l. (SCIC), Standard & Poor's, септембар
2004.стр.1.,http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_car
tolarizzazione/programmi_cartolarizzazione/S-Pl.pdf
103
http://www.ebrd.com/news/2016/ebrd-supports-first-sme-loan-securitisation-in-greece.html
104
Mirović V., Pavlović N., Puškarić A. (2014) Asset Securitization as a Means of the
Financing of Tourism, Economic Insights - Trends and Challenges, Petroleum – Gas
University of Ploiesti Romania, VOL. III, No. 2/2014., str. 21-32.
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Real estate investment trusts (REITs) су компаније које улажу у
некретнине које доносе приход. REITs зарађују од куповине, управљања
и продаје стамбених и комерцијалнх некретнина. REITs улуажу у тржне
центре, апартмане, пословни простор, хотеле. REITs акције и обвезнице.
Улажу и у хипотекарне обвезнице.
Real Estate Mortgage Investment Conduit (REMIC) улажу
хипотекарне кредите – стамбене и комерцијалне. Од 2003. године, 110
милијарди долара хипотекарних кредита од хотела се секјуритизовано
преко REMIC-а у САД. Преко 18.000 хотела и других смештајних
капацитета је колатерал за обвезнице. Колики је значај REMIC-а је
очигледан ако се зна да у САД постоји око 51.000 хотела. 105
Осим секјуритизације кредита за мала и средња предузећа,
актива у сектору туризма могу бити и приходи хотела, потраживања по
кредитним картицама, приходи од паркинга, приходи од путарине и др.
Приходи хотела као колатерал за емисију обвезница
Приходи хотела (Hotels revenues) се такође користе као
колатерал за емисију обвезница. У САД секјуритизација на основу
укупних прихода хотела је веома популарна. Законски оквир омогућава
да обвезнице за финансирање хотела могу бити ослобођене пореза
уколико је хотел власништво државе, града (local governmental entities).
Хотели поред аеродрома и конгресних центара финансирају на овај
начин у САД. Конгресни центри користе секјуритизацију како би
финансирали изградњу нових хотела. Градови који су развили
конгресни туризам привлаче велики број посетилаца што се позитивно
одражава на локалну економију. 106
Конгреси туризам омогућава пуњење смештајних капацитета,
али и потрошњу у продавницама, ресторанима, изнајмљивање
аутомобила и др. Хотел (Convention headquarters hotels) који ће бити
изграђен са циљем развоја конгресног туризма може да се финансира
применом секјуритизације. Иако је власник хотела државни орган,
држава не може да гради хотел нити може да управља са њим. Држава
или град улази у партнерство са приватним компанијама – познатим
ланацем хотела (Sheraton Operating Corporation, Hilton Hotels
Corporation Hilton Hotels Corporation, Hyatt Corporation и др.). Након
изградње хотела, државни орган остаје власник, а хотелски ланац
105

http://www.hvs.com/article/5017/the-alarming-tidal-wave-of-hotel-mortgage-loan
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преузима управљање хотелом, под његовим именом. Обзиром да није
власник хотела зараду остварује на основу менаџерске провизије.
У циљу изградње хотела град оснива труст (SPV) који има
задатак да финансира и изгради хотел,али и да буде власник. Актива
коју поседује SPV су укупни приходи хотела који ће бити изграђен
(изнајмљивање соба, ресторан, кафе бар, додатне услуге: паркинг,
фризер, масажа, спа центар, пеглање и прање и др.). Пасиву труста чине
обвезнице које је труст емитовао.
На овај начин се актива града штити јер инвеститори у
секјуритизоване обвезнице могу да наплате своја потраживања само до
SPV -а, а не из буџета града. Дакле инвеститори у обвезнице могу да се
наплате само од прихода хотела, а не и осталих прихода из буџета
града. Обвезнице се емитују у више транши и корисити се
субординација (старија/подређена транша обвезница). Ниже транше
често имају и додатно осигурање, јер су ризичније. Последњу
(власничку) траншу најчешће купују хотелски ланци који ће хотелом
управљати након изградње.
1999. године град Сакраменто у САД је преко труста емитовао
обвезнице: старије (92,8 милион долара ) и подређене обвезнице (4,1
милион долара) за финансирање изградње хотела за конгресни туризам
са 500 соба. Након изградње хотелом ће управљати корпорација
Шератон (Sheraton Operating Corporation). Власник хотела је труст
Sacramento Hotel Corporation који је основан од стране града
Сакрамента. Обвезнице су осигуране нето приходима хотела и нето
приходима гараже за паркирање која је у власништву града Сакрамента.
2001. године град Остин у Тексасу је основао труст Austin Convention
Enterprises Inc. са циљем да финансира и изгради хотел и паркинг
гаражу. Труст Austin Convention Enterprises Inc., је емитовао обвезнице
вредности 265 милиона долара који су искоришћени за изградњу хотела
са 800 соба и подземне паркинг гараже испод хотела са 600 паркинг
места. Власник хотела је град Остин, односно његов SPV, а хотелом ће
управљати Hilton Hotels Corporation. Обвезнице су емитоване у три
транше и трећу траншу је купио Хилтон и извођач радова.107
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Кредитне картице
Плаћање рачуна за производе и услуге помоћу кредитних
картица такође може бити искоришћено као колатерал за емисију
обвезница (Credit card merchant voucher receivables). Банке на основу
плаћања које се врши кредитним картицама могу емитовати обвезнице
и прикупити капитал. Популарне туристичке дестинације или пораст
туриста у одређеној земљи даје могућност банкама да користе овај
начин финансирања. Кредитним и дебитним картицама се плаћају
услуге туристичких агенција, хотела ресторана, затим се плаћају
авионски превоз, изнајмљују аутомобили, подиже се новац на
банкоматима. Картице се користе за шопинг, забавне паркове,
здравствене услуге, бензинске пумпе и др.
Banco de Credito del Peru је продала своја будућа потраживања
по Visa кредитним картицама BCLO Master трусту. Труст на основу тих
потраживања емитује обвезнице које продаје инвеститорима. Приход
од продаје хартија од вредности труст прослеђује банци Banco de
Credito del Peru. Visa се обавезује да ће плаћања по кредитним
картицама трансферисати трусту, уместо да трансферише банци Banco
de Credito del Peru. На овај начин елиминисан је ризик земље. BCLO
Master труст који добија новчана средства од компаније Visa је изван
јурисдикције Перуа. Након плаћања камате и главнице инвеститорима,
преостала новчана средства труст, прослеђује банци Banco de Credito
del Peru. Труст је емитовао хартије од вредности у новембру 1998.
године, са роком доспећа у новембру 2005. године. Кредитни рејтинг
хартија од вредности је био ААА, одређен од стране агенције Standard
& Poor’s (S&P). Хартије од вредности су осигуране од стране
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), што подразумева
безусловно гарантоватовање благовремене исплате камате и главнице
инвеститорима. За инвеститоре гаранција елиминише политички ризик
и ризик везан за саму активу. Самим тим рејтинг хартија од вредности
зависи од рејтинга Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)108
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„Timeshare“ секјуритизација
Осим потраживања од кредитих картица, земље са великим
приливом туриста могу да користе и тајмшер секјуритизацију109
Тајмшер (Timeshare asset securitization, Vacation Ownership Receivables)
се корисити као актива за секјуритизацију и развој туризма. Тајмшер је
право коришћења одређене некретнине под одређеним условима, али
без права власништва. Корисници тајмшера могу да користе апартмане
у различитим туристичким дестинацијама. Право коришћења имају
одређени број година и одређени број дана у години. Уколико не желе
да искористе право могу их изнајмити или заменити за неки други
апартман на другој локацији. Тајмшер подразумева да корисник плаћа
куповну цену и годишњу провизију за одржавање (maintenance fee)
апартмана. Купци тајмшера плаћају месечно током одређеног дужег
временског периода и за узврат могу да користе апартмане у
различитим дестинацијама. За узврат добија апартмане које може да
користи одређени број година. За куповину тајмшера се најчешће
користе кредити (Vacation Ownership loan) са роком доспећа до 15
година. Ови кредити могу бити колатерал за емисију обвезница
(vacation ownership loan backed notes). Обзиром да купце тајмшера
кредитирају компаније које их и продају, они сами секјуртизују ове
кредите. Hilton, Marriott, Melia, Hyatt, Four Seasons користе тајмшер
као облик финансирања и изградње хотела – резорта за рентирање.
Diamond Resorts International Inc. је извршила секјуритизацију
преко труста Diamond Resorts Owner Trust 2013-2 у вредности од 225
милиона долара. Коллатерал за обвезнице су кредити за тајмшер.
Marriott Vacations Worldwide Corporation је у августу 2013.
године извршила секјуритизацију кредита за тајмшер у вредности од
237 милиона долара. Емитоване су две класе обвезница.
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МОГУЋНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА У СПОРТСКИ ТУРИЗАМ
Последњих година уочљива је повећана тражња за спортско
рекреативним садржајима и активностима у природи (активан одмор,
авантуристичко-адреналински програми и друго) као дела туристичких
пакета. Савремени туриста све мање жели стандардизована путовања и
пакет аранжмане већ захтева велик ниво флексибилности са већим
бројем спортско-рекреативних активности. Авантуристички дух је све
присутнији код савременог туристе. Као резултат заједничког интереса
спорта и туризма настао је спортски туризам, који у фокус ставља спорт
као туристичку атракцију. Пресудан утицај на развој спортског туризма
има:
❖ повећање свести људи о здрављу и значају физичке активности,
❖ повећање интереса људи у правцу побољшања здравља,
❖ повећање потребе и потражње за активним учествовањем у
физичким активностима за време одмора (активан одмор),
❖ раст интересовања, угледа и улоге коју имају спорт и спортски
догађаји у модерном друштву,
❖ значај и потенцијал спортских догађаја за локалне самоуправе
који се може искористити у сарадњи са туризмом.
Већина савремених туристичких аранжмана укључује неку
спортску активност, тј. спортску рекреацију. Зависно о томе каква је
укљученост туриста у спортско-рекреацијски туристички доживљај,
физичка кондиција, и посебне вештине и ризици, спортски туризам
може се поделити на два основна облика: спортско-рекреативни и
авантуристички туризам.
Спортско рекреативни туризам обухвата активности и спортове
као што су: пешачење, пливање, бициклистичке туре, тенис, голф и
друго. Авантуристички туризам представља малу, али растућу
тржишну групу. Међу туристима, све је присутније интересовање за
истраживањем нечег новог, авантуристичког, освајања планинских
врхова, савладавање мање приступачних пешачких и планинарских
стаза. У ову групу спадају следеће активности: рафтинг брзимпланинским рекама, параглајдинг, брдски бициклизам, слободно
пењење, роњење са боцама, банџи џамп, прелазак авантуристичкоадреналинских полигона и друго.
Авантуристичко-адреналински
полигони
представљају
релативну новину у туристичким понудама на нашим просторима.
Полигони представљају скуп препрека постављених на различитим
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висинама, на стаблима у природном окружењу или на дрвеним
стубовима на локацијама као што су паркови и друге туристичко
значајне дестинације. Број препрека или задатака које је потребно
прећи зависи од величине авантуристичког полигона, и најчешће се
креће у распону од десет до тридесет станица. Почетна висина на којој
се поставља полигон износи један метар и он служи за децу, а крајња
висина је на око петнаест метара за коју се одлучују особе жељне
авантуре и незаборавног провода.
Упоредо са разликовањем различитих облика спортског туризма,
потребно је направити осврт и на различите врсте спортских туриста у
зависности од мотива који их инспиришу да посећују одређену
туристичку дестинацију. У том смислу најраспрострањенија је она
подела која спортске туристе разврстава на:
❖ Професионални спортисти (неопходни су им квалитетни тренинг
центри, добар смештај, повољни климатски услови, медицинска
нега и могућност да добију храну прилагођену тренутним
потребама).
❖ Учесници масовних спортова (циљ ове групе је унапређење
здравља и одржавање физичке кондиције).
❖ Рекреативци (за ову групу престиж игра значајнију улогу од
спортских амбиција).
❖ Пасивни спортски туристи (ова група туриста се не бави активно
спортом већ посећује велика спортска такмичења).
Трендови у Европи и свету указују да спортски туризам
представља веома занимљиву и растућу област, која има јединствену
способност да привуче велики број посетилаца, пружајући учесницима
(туристима) који трагају за спортским доживљајем, да доживе спорт и
који по свом обиму, сложености и потенцијалу прети да израсте у
потпуно нову индустријску област. У корист овим тврдњама иде и
извештај Светске туристичке организације (WTO) из 2000. године,
према којем је област спортског туризма у 1998. години генерисала 453
милијарде долара. Савремени трендови на туристичком тржишту
показују снажан раст овога посебног облика туризма. У последњих
петнаестак година спортски туризтам расте око 20% годишње и чини
око 20% укупног светског туристичког тржишта те 25% свих пакет
аранжмана у Европи. Данашњи начин живота већине становника
економско развијених земаља укључује стрес који изазивају
свакодневне пословне активности. Присутна је и тенденција пораста
становништва у урбаним срединама и отуђености модерног човека од
природе. Све то повећава жељу и потребу за изласком у природу и
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резултира порастом туристичких аранжмана које у себи садрже
рекреативне активности у природи.
Иако је спортски туризам у Европи и свету веома развијен и
веома популаран, код нас је још увек у фази настајања и формирања.
Могућности за развој спортског туризма у Војводини су велике, али су
недовољно искоришћене. Овај вид туризма представља неоткривени
адут укупне српске туристичке понуде. Узроке треба тражити у
економској кризи и недовољним улагањима у спортско-туристичку
инфраструктуру, али и у недовољно развијеној свести на свим нивоима
друштва о користима које може донети развој овог вида туризма.
Недостатак опремљености туристичких дестинација спортскорекреативном инфраструктуром, може се успешно компензовати
искоришћавањем природних ресурса којом Војводина обилује
(национални парк Фрушка гора, предео посебних одлика “Суботичка
пешчара, језеро Палић, Делиблатска пешчара, Бара Засавица, Царска
бара, Белоцркванска језера, Вршачки брег, река Дунав, река Тиса и
друго). Везано уз споменуте трендове на туристичком тржишту,
потребно је спорт и авантуристичке садржаје у природи промовисати
као кључни производ спортско-рекреативног туризма Војводине.
Могућност у овом виду туризма имају и мање развијене општине које
располажу са атрактивним природним окружењем и дестинацијама за
спортско рекреативне и авантуристичке активности као што су:
пешачење, планинарење, бициклизам, пливање, јахање, спортски
риболов, спортско роњење са боцама, вожња кајаком, вожња кануом,
савладавање адреналинско-авантуристичких полигона и друго.
Спортске манифестације
Спортске манифестације које у исто време пружају кориснику
занимљив садржај, али и могућност активног одмора, представљају
једну од главних компоненти спортског туризма, а можда и
најзначајнију у погледу броја туриста и привредног утицаја. Са правом
визијом и планом, одређена спортска манифестација уз помоћ
спортског туризма може да донесе велике користи у области
инфраструктуре и економије локалне заједнице у коме се
манифестација одржава. Добро организована спортска манифестација
укључује више организација: локални спортски савез, туристичке
капацитете, угоститељске објекте, спонзоре из привреде и др. Из
наведеног може се закључити да организовање спортских
манифестација, и генерално спортски туризам, може да представља
ефикасно средство у развоју локалне самоуправе. Предуслов је да
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спортска манифестација буде занимљива спортском туризму, али и
посетиоцима. Промоција манифестације мора да се уради на високом
нивоу и у право време, поштујући сва начела маркетинга. Потребно је
да манифестација буде атрактивна у одређеном тржишном сегменту, да
поседује висок квалитет и да поседује адекватну цену у зависности
којој категорији корисника је намењена. Манифестација мора да
задовољава све потребе такмичара и гледалаца. Није редак случај да
једна ситница, која је за такмичара веома битна (распоред активности
истакнут на непрегледном месту, лоше означена стаза за трчање,
померена сатница такмичења и друго), поквари целукупни утисак са
спортске манифестације. И на крају, најбитније је, да је спортска
манифестација повезана са свим потребним службама локалне
самоуправе, како би њено одвијање протекло у најбољем реду.
Комплетан утисак је потпун ако се у целу организацију укључе локалне
културно-историјске и друге туристичке знаменитости.

Слика 4. Спортски догађај на СПЕНСУ, Нови Сад
Фотографија: Мартин Цандир
Позитиван пример представља организовање “Винског
маратона” на Палићу. Вински маратон је манифестација која укључује
и обухата све наведене факторе потребне за успешну организацију
спортског дешавања. Намењена је свима који желе да уживају у
природи, добром вину и гастрономији, трчању, рекреацији и пре свега –
доброј забави. Укључује популацију различитих интересовања и нуди
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широку лепезу туристичких услуга. Ова трка намењена је и
професионалним спортистима и рекреативцима, уз нагласак на добром
проводу учесника. Једна од специфичности је могућност да тркачи
изађу на стазу у костимима, да успут застају на окрепним станицама и
дегустирају вина, друже се, што ће све заједно доприноси доброј
фестивалској атмосфери. Винска трка и трка уживања пролазе кроз
винограде палићких винарија, а посебна специфичност обе трке су
окрепне винске станице и карневалски дух. Сваки учесник трке може на
старт да изађе у оригиналном сопственом костиму, а најмаштовитији на
крају добијаљу награде. За све посетиоце и учеснике Винског маратона
омогућене су посете и обиласци локалних винарија (винарија Звонко
Богдан, винарија Тонковић, винарија Петра, винарија Маурер, Винског
двора и друго). У склопу спортске манифестације организовано је и
више занимљивих и едукативних винских радионица, дегустације
најбољих вина из тог дела Србије и региона, а све то уз чувене
специјалитете локалне кухиње. Културни сегмент манифестације
задовољен је целодневним музичким програмом организованим у виду
неколико концерата.
Европске бициклистичке руте кроз Војводину
Бициклистички туризам у Војводини је у великој експанизији.
Кроз Војводину пролазе три Европске руте. Европска бициклистичка
федерација (ECF) координира развој мреже висококвалитетних
бициклистичких стаза (тзв. „Еуро Вело“ бициклистичке руте) које
повезују цели континент. Руте могу користити туристи који су се
одлучили за дужа путовања бициклом, као и локално становништво
који бициклизам упражњава као свакодневну рекреацију. ЕуроВело
тренутно обухвата 15 рута, а предвиђено је да ће мрежа бити довршена
до 2020. године. Тренутно се састоји од преко 45.000 km
бициклистичких стаза, а планира се проширење рута, где би укупна
дужина стаза износила више од 70.000 km. Руте кроз Војводину нуде
велике могућности у погледу пружања туристичких услуга
потенцијалним корисницима. Такође, мрежа рута се може допунити
додавањем нових рута ако испуњавају критеријуме Еуро Вела. То
пружа могућност за додатну укључивање туристички атрактивних
локација и садржаја на простору целе Војводине.
Колики је значај рута за развој туризма може се сагледати кроз
основне циљеве Еуро Вело бициклистичке федерације, а то су:
❖ промоција економског, еколошког и друштвено одрживог
начина путовања.
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❖ промоција бициклизма као једног од најбољих начина одрживог
развоја туризма.
❖ демонстрирање економске добити од бициклистичког туризма за
локалне економије.
❖ подстиче размену искустава и најбољих пракси између
европских држава и региона, подстичући стратегије високог
квалитета и инфраструктуру.
❖ промоција културних размена међу Европљанима.
ЕуроВело коридори кроз Србију су следећи:
❖ Коридор 6 – тзв. “Речни коридор”.
❖ Коридор 11 – тзв. "Источноевропска рута".
❖ Коридор 13 – тзв. “Гвоздена завеса”.
Коридор „Еуро Вело 6“ пролази кроз Француску, Швајцарску,
Немачку, Аустрију, Словачку, Мађарску, Србију и Румунију. Рута од
Атлантског океана до Црног мора један је од најпопуларнијих
Европских рута. Карактеристика ове руте је да пролази поред обала
више
река,
богатим
средњовековним
дворцима,
добром
инфраструктуром и равном топографијом од 4,400 km. Део ове руте
која прати Дунав назван је Дунавска бициклистичка рута и прати ток
реке почев од Будимпеште па до њеног ушћа. У Србији, рута следи леву
обалу Дунава и дуга је 667 km. Пролази кроз више природних паркова
као што су: специјални резерват природе Горње Подунавље, специјални
резерват природе Карађорђево и Парк природе Тиквара. У горњем делу
руте кроз Војводину стаза води до Петроварадинске тврђаве. Дужином
целе стазе Дунавска бициклистичка рута кроз Војводину обележена је
путоказним ознакама у складу са стандардима Европске бициклистичке
федерације.
Бициклистичке руте пружају алтернативне путеве (разликују се
по бојама инфо поља на путоказној сигнализацији) и постоје три
основне категорије:
❖ главна рута, означена црвеном бојом инфо поља (најлепша и
најмирнија, али подразумева и макадамске/земљане делове по
насипима)
❖ алтернативне руте, означена зеленом бојом инфо поља (увек по
асфалту - начин да се заобиђу неасфалтиране деонице на главној
рути)
❖ детурови, означена љубичастом бојом инфо поља (препоручене
вожње за оне који имају времена и воље да скрену са планиране
руте поред Дунава).
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Популарност ове руте значајно је допринела развоју овог вида
туризма у локалним самоуправама које се налазе дуж тока Дунава.
Туристима је омогућен јефтин смештај типа “робинзонских” места које
омогућавају преноћиште од једног евра, преко приватних соба,
бунгалова, кампова и до хотела различитих категоризација. База
смештаја дуж тока Дунава кроз Србију налази се на сајту “Данубеинфо”.
Друга два коридора која пролазе кроз Војводину имају велики
туристички потенцијал који је још недовољно искоришћен. Сама
чињеница да коридори воде кроз 11 држава на рути 11, и 20 држава на
рути 13, указују на могућност доласка великог броја туриста из
различитих држава са простора целе Европе. Задатак локалних управа
је да своје туристички атрактивне садржаје ставе у функцију
потенцијалних туриста. То подразумева постављање информација о
туристичким објекатима и локацијама на штампане и електронске
карте, инфо портале на сајтовима и другим средствима информисања.
Коридор „ЕуроВело 11“ пролази кроз 11 Европских држава
(Норвешку, Финску, Естонију, Летонију, Литванију, Пољску, Словачку,
Мађарску, Србију, Македонију и Грчку). Рута се протеже се од
североисточног врха Норвешке све до југа Грчке (око 6.000 km).
Коридор пролази углавном кроз средишње делове Србије. У Србију
долази из Мађарске преко граничног града Ђала и кроз Војводину, рута
прати ток реке Тисе. На путу кроз Војводину бициклисти пролазе кроз
Тител (родно место Милеве Марић, супруга Алберта Еинстеина),
Сенту, Панчево, Ковачицу и специјални резерават природе
Делиблатску пешчару (највећа европска континентална територија
песка). Пут прелази реку Дунав и пролази кроз град Смедерево,
крећући се југом у средишње делове Србије.
Стаза Гвоздене завесе, ЕуроВело 13, пружа се од Беренцевог
мора на северу, до Црног мора на југу. Укупна дужина руте је око
10.400 km и представља најдужу бициклистичку руту у Европи. Очекује
се да ће у току године имати 3,3 милиона дневних путовања, 849.000
празничних путовања и да ће укупни економски приход, када буде
потпуно развијена и изграђена, износити око 355 милиона евра.
Коридор “ЕуроВело 13” пролази кроз 20 Европских држава (Норвешку,
Финску, Русију, Естонију, Литванију, Летонију, Појску, Немачку,
Чешку, Аустрију, Словачку, Мађарску, Словенију, Хрватску, Србију,
Румунију, Бугарску, Македонију, Грчку и Турску). Бициклистичка рута
у Србију долази из Хрватске на граничном прелазу Бездан. Траса после
20 km прелази преко граничног прелаза Бачки Брег у Републику
Мађарску. На граничном прелазу Келебија код Суботице стаза опет
улази у Србију и кроз Суботицу, Палић и Хајдуково наставља до
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граничног прелаз Бачки Виногради – “Asotthalom” где се стаза опет
наставља у Републици Мађарској.
Код граничног прелаза Ђала стаза се опет враћа на територију
Републике Србије. Између Србије и Румуније рута пролази неколико
пута преко границе и делимично се преклапа са дунавском
бициклистичком рутом (ЕуроВело 6). Пролазећи српско-румунску
границу, први већи град на који се наилази је Кикинда. Траса се
наставља даље на југ преко Житишта и Вршца, до Вршачког брега (650
метара надморске висине). Део руте кроз Војводину завршава се код
Беле Цркве где стаза наставља кроз Румунију.
Европски пешачки путеви кроз Војводину
Кроз државе Европе пролази 12 дугачких Европских пешачких
путева који полазе од најсеверније тачке Норвешке до Кипра у
Медитерану и од Канарских острва у Атлантику преко Пиринеја до
Бугарске и Црног мора. Кроз Србију су трасиране две пешачке стазе: Е4
укупне дужине 1.482 km и Е7 укупне дужине 2.021 km.

Слика 5. Пример обележене пешачке стазе на Фрушкој гори
Фотографија: Сандра Полексић
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Циљеви Европских пешачких путева Е7 и Е4 кроз Војводину
реализују се кроз допринос развоју одрживог туризма, популаризацију
активног боравка у природи, заштити природе и животне средине у
селима и градовима кроз које пролази Европски пешачки пут.
Иницијатива локалних средина и локалних самоуправа је битна
покретачка снага у подизању свести о значају туризма и угоститељства
као важног дела који доприноси развоју друштва. Покретање
индивидуалних домаћинстава, туристичких организација, локалне
самоуправе и предузетника различитих профила најважнији је циљ
мисије Европске пешачке асоцијације. Задатак локалних самоуправа је
да на утврђеним деоницама попишу и фотографишу заинтересована
домаћинства и туристичке објекте за одмор, исхрану, ноћење и боравак
посетилаца. Туристички значајне локације са свим битним
информацијама уносе се на штампане и електронске карте које ће
потенцијални туристи користити током пешачења на наведеним рутама.
Вертикална сигнализација на стазама мора бити према препорукама и
стандардима “ERA”. Она обухвата путоказе, смероказе и инфо-табле.
На погодним местима за одмор и видиковцима постављени су билборди
са прегледним картама Европског пешачког пута Е7 И Е4 кроз
Војводину.
Траса Европског пешачког пута 7 почиње на Канарским
острвима у Атлантику у Португалу, иде кроз Шпанију, Андору,
Француску, Италију, Словенију, Мађарску, Србију и Бугарску. Рутом
Е7 обухваћене су следећа насеља у Војводини: Хоргош, Бачки
виногради, Палић, Суботица, Александрово, Жедник, Зобнатица, Бачка
Топола (Панонија), Дубока, Сивац, Сомбор, Бачки Моноштор, Апатин,
Сонта, Богојево-мост, Лабудњача, Бач, Младеново, Карађорђево, Бачка
Паланка, Челарево, Бегеч, Футог, Нови Сад и Петроварадин.
Траса Европског пешачког пута 4 полази од Гибралтара у
Шпанији, иде кроз Француску, Швајцарску, Немачку, Аустрију,
Мађарску, Србију, Бугарску до Грчке. Рутом Е4 обухваћене су следећа
насеља у Војводини: Хоргош, Кањижа, Кикинда, Арача, Зрењанин,
Делиблатска пешчара и Дунав.
Проласком пешачким путевима Е7 и Е4 кроз Војводину
туристима се пружа могућност да посете објекте угоститељског и
смештајног типа у породичним домаћинствима, чарде и салаше, што ће
допринети одрживом развоју туризма.
Обиласцима пешачких путева, користећи и попречне стазе,
пешаци се задржавају дуж коридора на: туристичким дестинацијама
користећи забавно-рекреативне садржаје, обалама река, отвореним
базенима и аква парковима и ловиштима и ергелама који се налазе у
урбаним и приградским областима поред којих пролази Европски
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пешачки путеви Е4 и Е7. С обзиром на раст и развој спортског туризма
у Војводини и уз потенцијалне економске доприносе које доноси спорт,
а посебно спортови и активности који пружају активан одмор људима у
комбинацији са туризмом има тенденцију да доспе у сам врх пословно
атрактивних сектора светског туризма. У Војводини постоје спортске
манифестације које имају „моћ“ да мобилишу велики број посетилаца,
као што је Фрушкогорски маратон, али је исто тако очигледно да се
потенцијал спортског туризма не користи у довољној мери.
Као један од главних изазова у развоју спортског туризма у
Војводини, мора да буде стварање ближих веза између организатора
спортских манифестација, туристичких радника и локалне самоуправе,
са циљем да буду боље координисани како би обезбедили више
економске и друштвене користи на локалу, али и пружили
задовољавајућу услугу посетиоцима спортске манифестације.
Спортска рекреација нуди стварни догађај, доживљај,
укључујући туристу у непосредан, активан контакт с природним
окружењем, дајући му прилику да доживи лично искуство. Ти се
доживљаји остварују кретањем кроз разнолики амбијент спортских
активности и то: ходањем, пешачењем, вожњом бицикла, јахањем,
једрењем, планинарењем, веслањем и на бројне друге начине.
Наведеним се активностима унапређује стање читавог организма, а
посебно се превентивно делује на појаву управо оних болести које
произлазе из модерног начина живота. Програми спортске рекреације у
туризму прилагођавају се појединачним и колективним потребама
туриста чиме се обликује склад потражње и понуде туристичког
производа.
Охрабрујућа чињеница када је у питању даљи развој спортског
туризма у Војводини је приметан тренд појаве све већег броја нових и
што је најважније све интересантнијих спортских манифестација које
нуде занимљиве садржаје како пасивним (гледаоци) тако и активним
(такмичари) посетиоцима, од којих се оправдано очекује да у блиској
будућности постану главни покретачи развоја спортског туризма.

Приручник за развој предузетништва у туризму

Страна | 118

КАКО ДА НАПРАВИТЕ БИЗНИС ПЛАН?
Бројне анализе и истраживања, упућују нас на чињеницу да су
они који покрећу или развијају сопствени бизнис, кључни актери који
утичу на повећање запослености, те да сваку предузетничку активност
треба подстицати и унапредити. Такав је случај и са отпочињањем или
унапређењем пословања у туризму.
Међутим, чак и када постоји добра идеја о покретању сопственог
пословања не мора да значи да је бизнис који се жели започети
предодређен на успех. Развој сопственог бизниса, чак и када су основни
предуслови за његово покретање присутни, као што су идеја,
одговарајуће пословно искуство, одговарајуће знање, пословни простор
и опрема, финансијска средства, намеће још мноштво препрека, које се
морају превазићи.
Најчешћи проблеми који су препрека у покретању или развоју
пословања у туризму јављају се из разлога непознавања појединих
аспеката пословања. То су обично правни аспекти пословања, који се
односе на оснивање, рад и престанак рада предузећа или домаћинства,
као и порески и други прописи. Јавиће се и разни проблеми, који се
односе на управљање предузећем или домаћинством, а који носе
будућем предузетнику дилеме по питању значаја предузетништва, раста
предузећа, проблеми током појединих фаза развоја, затим проблеми
извора финансирања, управљања људским ресурсима, као и проблеми
менаџерских нивоа и вештина. Израда бизнис плана обухвата и
финасијски менаџмент, а истовремено се њиме дефинишу маркетинг и
продаја, како би се превазишле препреке, које се односе на
истраживање тржишта, конкуренцију, факторе понашања потрошача,
инструменте маркетинг микса, фазе животног циклуса производа и сл.
Наш циљ приликом израде овог приручника био је да истражимо
проблеме потенцијалних и будућих предузетника у туризму, који се
јављају при писању бизнис плана, као и проблема који обухватају
одабир адекватног бизнис програма. Иако је улога коју појединац игра
у предузетништву неоспорна, не умањујући значај решавања горе
наведених проблема, овај део приручника има за циљ разраду тематике
и проблема који се јављају приликом појма, намене, састављања и
разраде бизнис плана, како би помогли вама да успешно покренете или
развијете сопствени бизнис. Овде се могу наћи одговори на питања:
Шта је бизнис план? Чему служи бизнис план? Коме је потребан?
Како написати добар бизнис план?
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Наш задатак је да вам прикажемо бизнис план као основно
средство којим се придобија потенцијални инвеститор и од кога зависи
да ли ће ваша идеја, добити прилику да се реализује у пракси или не.
Стога је важно да приликом израде бизнис плана овом задатку
приступите са истом озбиљношћу и ентузијазмом, као и при
имплементацији идеје на коју се он односи.
Већина вас будућих предузетника у туризму која жели да
започне или прошири сопствени бизнис, мораће негде да прибави
новац. Било да је то банка, државна управа или неки други инвеститор,
средства се не могу добити без детаљног бизнис плана - комплетне
документације која показује планиране активности предузећа,
пројектоване трошкове и приходе и план отплате добијене позајмице.
Састављање бизнис плана ради добијања иницијалних средстава за
покретање бизниса, не мора увек бити једини разлог. Заправо, свако ко
жели започети нови бизнис или иновирати већ постојећи може имати
само бенефите од креирања сопственог бизнис плана, јер он представља
звезду водиљу будућег пословања предузетника.
Садржај бизнис плана
Бизнис план је основно средство које води активности
предузетничког подухвата, а истовремено представља основни
документ који ће касније водити менаџмент предузећа, уколико је он
добро састављен. Овај документ практично наводи предузетнике да
анализирају све аспекте својих подухвата и на тај начин припреме
ефективну стратегију на основу које ће бити у могућности да се носе са
непредвиђеним ситуацијама које се могу појавити током развоја
сопственог бизниса.
Намеће се чињеница да се бизнис план мора се састављати у
тиму, а ако је добро направљен он предузетницима може донети
одређене бенефите. Тако нпр. време, напор и дисциплина који су били
неопходни током састављања форме бизнис плана утицаће на
предузетника да на још објективнији и критичнији начин сагледа свој
подухват. Конкурентност, економске и финансијске анализе које су
потребне за имплементацију у бизнис план, навешће предузетника да
пажљиво размотри своје претпоставке о успешности сопственог
подухвата. Комплетан пословни план омогућава предузетнику
„комуникацију“ са потенцијалним изворима финансирања, а
истовремено је оперативно средство које замишљени подухват води ка
успеху. Може се закључити да је бизнис план документ који описује до
детаља одређени подухват. Његова сврха је да илуструје тренутни
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статус, очекивања и пројектоване резултате новог или бизниса у
развоју. Свака карактеристика замишљеног подухвата мора бити
имплементирана и разјашњена у бизнис плану: маркетинг, истраживање
и развој, производња, менаџмент, ризици, финансирање, као и
евентуални распоред испуњења јасно дефинисаних циљева пословног
подухвата.
Они који читају ваш пословни план очекиваће да он буде
прегледан и комплетан. Да би бизнис план био довољно квалитетан
неопходни су одређени кораци пре приступању његовој изради. То је
свакако анализа и преиспитивање сопствене идеје, затим прецизно
истраживање тржишта и успостављање мисије, визије и циљева
предузећа.
Приликом анализе и реализације пословне идеје неопходно је да
сте у могућности да препознате да ли је ваша идеја остварљива и да ли
то може бити добра прилика за почетак пословања. Дефинисање
пословне идеје треба да обухвати све релевантне аспекте пословања
који ће вам помоћи у доношењу коначне одлуке везане за избор најбоље
опције пословања. Основни критеријуми приликом доношења ове
одлуке односе се на дефинисање минималних услова који ће
задовољити следеће:
❖ ваше личне интересе и
❖ оцену тржишних и профитних потенцијала вашег будућег
предузећа.
Досадашња искуства и различита литература, показују да се
бизнис план израђује у следећим случајевима:
❖ приликом започињања бизниса
❖ приликом примене стратегије диверзификације у
пословању
❖ приликом доношења значајних одлука од стране
менаџмента
❖ приликом прибављања финансијских средстава и
❖ приликом контроле пословања.
Према томе општа обележја бизнис плана и његове израде
указују да се треба придржавати следећег:
❖ бизнис план треба посматрати као важан документ који ће
вам помоћи у остваривању успеха у пословању
❖ добар бизнис план омогућиће вам да у сваком моменту имате
пред собом план који ћете испуњавати у циљу развоја и
руковођења свог бизниса
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❖ с једне стране израда пословног плана захтеваће одређено
време и средства, док ће вам их с друге стране уштедети
❖ добро састављен бизнис план увек ће вам бити од помоћи при
детаљном анализирању својих идеја, а истовремено можете
одржати своју креативност и предузети одређене акције у
остваривању својих пословних циљева
❖ путем бизнис плана можете утврдити мерљиве учинке, који
су основа за оправданост ваших улагања
❖ овај план може вам бити ефикасно средство комуницирања у
односима са персоналом, добављачима, потрошачима, као и
потенцијалним инвеститорима или донаторима
❖ он вам може омогућити да се развијете у доброг менаџера, јер
приликом састављања и истраживања можете усавршити
пословање у компетитивним условима, као и промотивне
прилике и истовремено бити у прилици да процените
ситуацију која ће ваше предузеће довести до успеха.
Не постоји универзалан бизнис план нити постоји дефинисан
његов садржај, јер свака област пословања има своје специфичности и
особености. Сходно томе не треба се држати строгих правила приликом
његовог дефинисања и бити роб формалностима. Треба имати на уму да
информације везане за бизнис план представљају само општи преглед
вашег пословања, а да посебно треба уложити напоре око
имплементације бизнис плана у пословање, где ће вам се наметати
бројна питања око предузимања одређених корака из бизнис плана.
Бизнис план намењен потребама руралног туизма, може бити садржаја
који је приказан у наставку.

Туристичка организација Војводине

Страна | 123

I УВОД БИЗНИС ПЛАНА
Назив и седиште предузећа
Назив и адреса предузетника
Кратак опис делатности
II РЕЗИМЕ БИЗНИС ПЛАНА
Опис пословног концепта (производи, услуге и обим
пословања)
Циљно тржиште
Компаративне предности
Економски показатељи
Опрема и људски ресурси
Захтеви или иницијални финансијски трошкови
Степен проверљивости плана
III ОПИС ПОСЛОВНЕ ОБЛАСТИ
Пословна област
Концепт пословања
Производи и услуге
Стратегија уласка и раста
IV АНАЛИЗА ТРЖИШТА
Величина и сегменти тржишта
Корисници и трендови
Анализа конкуренције
Процена тржишта продаје и будућих туристичких кретања
Прогнозе за будући развој
V ЕКОНОМИЈА ПОСЛОВАЊА
Профитни потенцијал и његово трајање
Трошкови пословања
Време потребно за остваривање профитабилности
Време достизања позитивног новчаног тока (енгл. cash
flow)
VI ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
Оперативни циклус
Географско подручје
Опремање предузећа
Сировине, материјали и ваши добављачи
Стратегија и планови
Правна и законска регулатива
VII МАРКЕТИНГ ПЛАН
Маркетинг стратегија
Политика производа и услуга
Политика цена
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Канали дистрибуције
Продајна тактика
Промотивне активности
Прогнозе будућих трендова
Контрола
VIII ПРОЈЕКТНИ И РАЗВОЈНИ ПЛАН
Стање развоја и задаци
Претње и опасности
Унапређење постојећих и креирање нових туристичких
производа
Управљање трошковима
IX ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И ПРОГРАМ
РАДА
Организација
Топ менаџмент
Надокнада менаџмента и власништво
Остали инвеститори
Управни одбор
Идентификација партнера и главних акционара
Форма власништва
Улога и одговорност запослених
Ангажовање спољних сарадника, саветника и др.
X ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Биланс стања
Биланс успеха
Инвестициони биланс (биланс токова готовине или cash
flow)
XI ЗАХТЕВИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕМ
Жељено финансирање
Понуда
Капитализација
Фондови
Повраћај инвеститору
XII ПРИЛОЗИ И ЗАВРШНЕ АКТИВНОСТИ БИЗНИС
ПЛАНА
Писма
Разни уговори
Подаци који су коришћени приликом анализа
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Као што је већ наведено бизнис план није устаљена форма, јер су
све делатности различите, али се ипак треба трудити да се испоштује
одређен скуп његових кључних сегмената, који ће вама помоћи да што
ефикасније послујете. Интересантни савети за израду бизнис планова,
као и за покретање бизниса могу се пронаћи у књизи „Effective small
business management“, аутора Norman M. Scarborough, Thomas W.
Zimmerer, где се може видети да је најважнији покретачки дух, а да се
форме лако испуне. Ипак не треба потценити израду бизнис плана и све
препустити случају, или, што је још неповољније, израдити бизнис план
којим ћете се показати у светлу нестручности, незнања и
необавештености. Важно је поћи од претпоставке да припрема бизнис
плана изискује одређено време, али да су користи вишеструке. Не треба
никада да жалите за временом које је утрошено на састављање доброг
бизнис плана.
Ако имате унапред издефинисане циљеве шта желите постићи
израдом бизнис плана, можете бити само у добитку. Себи увек треба да
поставите питања: Која је сврха и крајњи циљ састављања бизнис
плана? Да ли желимо да унапредимо постојећи производ или се желимо
са новим инструментима појавити на тржишту? Да ли бизнис план
израђујемо због прикупљања инвестиција или придобијања стратешког
партнера? Уколико овако поставите ствари и целокупну пажњу
усмерите ка одређеним активностима, једноставно ће вам бити да
саставите добар бизнис план.
Када га припремите требало би да га реализујете у пракси, што
није искључиво правило и не значи да не треба радити тимски и
укључити људе из различитих професија у реализацију идеје. Снага
сваког бизнис плана су информације. Врло је важно располагати
провереним информацијама, јер оне утичу на свако ваше даље
планирање. Недостатак квалитетних информација најчешћи је узрок
одустајања од почетне идеје. Исто тако информације је неопходно
током одређеног временског периода освежити, како би сте се што
мање излагали одређеним ризицима.
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