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Сажетак:  Инвестициони фондови као инситуционални инвеститори који на 

финансијском тржишту у Србији послују нешто мање од десетак година и још 

увек не успевају да озбиљније повећају ниво имовине којом управљају. Један од 

главних разлога за низак ниво пословања свакако јесу мали и веома несигурни 

приноси које доноси улагање у фондове. Други веома важан аспект који утиче на 

нису финансијску имовину којом управљају фондови, јесте потпуно непознавање 

пословања фондова од стране појединачних улагача. Финансијска едукација и 

промоција су се наметнуле као важне активности за превазилажење овог 

проблема. Континуирана едукација свих слојева становништва и активна 

кампања не само фондова већ и државних органа и других институција јесте 

једини правац ка квалитетној информацији која мора да стигне до улагача, а на 

основу које ће се они определити за улагање.  

Кључне речи: инвестициони фонд, улагање, информација, промоција, едукација 

 

Abstract: Investment funds as institutional investors, who are on the financial market in 

the Serbia present somewhat less than ten years, still do not get to seriously increase the 

level of assets they manage. One of the main reasons for low level of business definitely 

is low and highly uncertain yields that are accompanying investments made into funds. 

Another, very important aspect that affects low financial assets that are managed by 

funds, is major lack of education on business investment funds on the individual 

investors’ end. Financial education and promotion have emerged as significant activities 

for overcoming this problem. Continuous education for every segment of population and 

active campaign, not only for investment funds but also, state bodies and authorities, as 

well as other institutions, is the only way for quality information to reach out potential 

investors, upon which they will be able to decide about investing. 
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УВОД 

 

Инвестициони фондови су своје пословање у Републици 

Србији активно започели 2007. године са великим закашњењем за 

државама из региона које су већ увелико развијале амбијент за 

пословање инвестиционих фондова. Закон о инвестиционим 

фондовима је усвојен тек 2006. године. Процес приватизације је 

увелико прошао без учешћа појединачних улагача који нису имали 

прилику да улагањем у јединице инвестиционих фондова увећају 
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свој капитал током трансформације националне привреде. Фондови 

као нови субјект на финансијском тржишту Србије нису имали ни 

мало лак почетак пословања. Поред тога што су као новина на 

тржишту морали да докажу и покажу своје перформансе сусрели су 

се на почетку свог развоја са свим потешкоћама и колебањима која су 

била последица светске финансијске кризе. Такав почетак пословања 

је утицао веома негатвино на ионако скромну финансијску имовину 

којом су располагали и рефлектовао се кроз пад вредности 

инвестиционих јединица, скромне или негативне приносе, пад 

вредности имовине којом су управљали фондови као и до престанка 

са радом. Треба на самом почекту истаћи да све наведено није ни 

највећи узрок слабијег пословања и развоја пословања фондова. 

Највећи притисак и препрека бржем развоју јесте пре свега 

неразвијеност националне економије и неефикасан привредни 

систем који још увек није реформисан на основама које ће створити 

конкурентан амбијент за све учеснике на тржишту. На постојање 

додатних фактора који утичу на слабије пословне приносе 

инвестиционих фондова указује и Марковић (2016 стр.19). 

То је основни и да истакнемо вишедеценијски проблем који 

уосталом оптерећује пословање већине субјеката, па тако и 

пословање инвестиционих фондова. Тешко је очекивати раст улагања 

на веома неразвијеном финансијском тржишу, а што је одлика 

тржишта у Србији (видети: Капор, 2012).  

Друга страна проблема јесу свакако и појединачни улагачи – 

физички субјекти. Код њих влада пре свега велико неповерење према 

новим финансијским инструментима и институцијама, што је 

разумљиво након великих финансијских превара којима су били 

изложени пре нешто више од две деценије.  

Такође постоји огромоно непознавање функционисања 

финансијског тржишта, а посебно трговине хартијама од вредности. 

Можемо слободно рећи да у Србији не постоји дугорочна култура 

улагања у хартије од вредности што се уочава и из веома малог 

промета хартијама од вредности на домаћем тржишту које је 

евидентирано у извештајима државних органа надлежних за праћење 

кретања на тржишту - Агенције за привредне регистре. 

Ту долазимо до једног парадокса. Да имао велико неповерење 

према финансијком тржишту, неразвијену националну економију, 

низак стандард становништа, а ипак је у банкарске депозите 

депоновано више од 8 милијарди евра. Како су банке као носиоц свог 

неповерења из прошлих времена успеле да привуку улагаче и да 

прикупе овако значајан ниво средстава?  
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Да ли и фондови као институционални инвеститори који немају 

тако негативне конотације из прошлости могу временом да постану 

исто тако атрактивни за улагање акумулираног капитала појединаца? 

Шта је разлог овако велике дисипропроције?  

Могли би закључити да су разлози за овако велику 

диспропорцију између штедње у банкама и имовине уложене у 

фондовима пре свега: 

- велико неповерење међу појединачним улагачима у Србији. 

Поверење које је изгубљено пре више од две деценије, али још увек 

га је тешко вратити. Бар када су у питању нове финансијске 

институције, пошто га је банкарски сектор обезбедио. 

- тренутно слаби приноси које доноси улагање у инвестиционе 

фондове, а које није загарантовано за разлику од штедње у банкама 

- веома низак ниво едукације када је у питању улагање у 

инвестиционе фондове и њихове могућности 

- ниска ''култура'' улагања у хартије од вредности појединачних 

улагача што је све повезано са ниским степеном развијености 

финансијског тржишта 

На питање високе штедње и ниског улагања у фондове у 

литератури је већ указивано (видети: Павловић, Муминовић, 2010). 

 

ЕДУКАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА - ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПРАВЦИ 

КА ВЕЋЕМ УЛАГАЊУ У ИНВЕСТИЦИОНЕ ФОНДОВЕ НА 

ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ  

 

 Као што је речено један од разлога недовољног улагања јесу 

слаби приноси које тренутно остварују инвестициони фондови. То је 

вероватно један од највећих и основних узрока њихове слабије 

атрактивности. Главну препреку у Србији за активније учешће 

инвестиционих фондова у Србији чине основни услови на тржишту 

капитала и институционални предуслови за оснивање оваквих 

финансијских институција наводе Божовић и Сарачевић (2013). 

 Тај отежавајући фактор се може надоместити једино бољим 

перформансама финансијског тржишта и на њега је много теже 

утицати методама које нису свеобухватног макроекономског 

карактера. Међутим на све остале факторе: неповерење, низак ниво 

едукације, ниску ''културу'' улагања је могуће утицати разним мерама 

и на тај начин повећати атрактивност ових инвеститора. 

 Даљи правац развоја пословања фондова у Републици Србији 

треба да буде усредсређен на већу промоцију у едукацију 

становништа у погледу тога шта су инвестициони фондови и какве 

су предности улагања у фондове. Јер како указују истраживања и 
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даље велики број становника нема уопште информације о пословању 

инвестиционих фондова, а и они који имају информације често 

формирају своје мишљење у складу са бројним предрасудама о 

негативним аспектима пословања инвестиционих фондова.  

 На значај већег учешћа појединаца, институција и привреде у 

инвестирању на финансијском тржишту такође указују и Брзаковић, 

Брзаковић и Златковић (2012) где се наводи да један од првих, а 

можда и најважнијих корака у  процесу већег улагања лежи у 

покретању иницијативе и анимирању заинтересованих учесника, 

превасходно сектора привреде и потенцијалних инвеститора. 

 Према дефицинији ОЕЦД-а финансијска едукација 

представља процес у ком корисници финансијских 

услуга/инвеститори унапређују своје разумевање финансијских 

производа, њиховог концепта и ризика који ти производи носе, онда 

затим уз помоћ добијених информација, инструкција и/или савета 

развијају вештине и способности да препознају и разумеју 

финансијски ризик као и да на основу тих информација доносе 

одговарајуће одлуке,  али и да су упознати са тим где да затраже 

помоћ или да предузму све кораке у циљу унапређења своје 

финансијске писмености (видети: Народна  банка Србије, 2014). 

Народној банци Србије ''финансијска едукација је веома значајна не 

само за инвеститоре већ је постала есенцијална потреба просечне 

породице која треба да пронађе начин да ваљано управља својим 

кућним буџетом, купи кућу, уштеди новац за школовање деце и 

обезбеди средства за своју старост''. 

 Још једна од дефиницја јесте да је финансијска едукација сет 

активности које институције финансијског и других сектора 

спроводе на организован начин у циљу: подизања свести о значају 

управљања личним финансијама, стицања вештина о разумевању и 

поређењу финансијских производа и доношења одговорних и 

одрживих одлука појединаца (Сладојевић, 2016, стр. 56).  

 Просто за овај процес треба времена, али се константном 

позитивном и промотивном - едукативном кампањом мора допрети 

до појединачних улагача и објаснити им суштину и предности 

пословања фондова. О значају финансијске едукације указују и 

Дугалић (2013) као и Müller и Weber (2010). На значај финансијске 

едукације указује се и у државама региона где се нпр. наводи један од 

ставова да би обавезна финансијска едукација у Републици Хрватској 

на свим нивоима образовног система имала позитивне ефекте не 

само за појединце, већ и за целокупну економију. (Видети: Lončar, 

Golemac, 2015) 
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 Наравно да ће ове кораке морати да прати прекид негативних 

приноса и пада вредности инвестиционих јединица као услов 

повратка поверења и раста улагања у фондове. Додатан проблем 

јесте што глобализацијом финансијских тржишта и развојем 

савремених технологија разумевање тржишта постаје све 

комплексније. Доста је тешко појединачном улагачу објаснити начин 

на који се његова средства улажу и процес улагања и сигурности 

уложене имовине. Такође свака одлука коју донесе улагач може 

имати дугорочне последице на финансијску сигурност појединца и 

породице. Зато је нагласак на финансијској едукацији толико важан. 

 Едукација се може вршити преко: 

● флајера 

● брошура 

● часописа 

● специјализованих магазина 

● интернета 

● телевизије 

● диркетним контактом 

● семинара 

● конференција 

 

 ФИНАНСИЈСКА ЕДУКАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА - 

КОРАЦИ КА ВЕЋЕМ РАЗУМЕВАЊУ ПОСЛОВАЊА 

ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА 

 

 У истраживању
 
које је спроведено са циљем да се расветили 

ниво информисаности појединаца о могућностима улагања у 

инвестиционе фондове дошло се до потврде чињенице да улагачи 

немају потребна сазнања (Марковић, 2015). Истраживање које је 

обављено методом анкете настојало се доћи до одговора на питања 

везана за општи ниво информација које појединици имају о 

фондовима, о њиховим могућностима за улагање као и 

преференцијама према одређеним инструметнима или институцијама 

којима би се могла поверити предпостављена штедња. Такође битно 

је било утврдити зашто фондови нису препознати од стране 

појединачних улагача који и даље у највећем проценту своја средства 

улажу у банкарске депозите. 

На значај становништва као потенцијалних инвеститора указују 

и  Вуњак, Миленковић и Зеленовић (2013) који наводе да се сектор 

становништва по броју учесника издваја као најбројнији. Он 

представља најзначајнији субјект штедње, а може се појавити и у 
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функцији инвеститора и тада инвестира у некретнине, остала 

физичка добра (аутомобили, намештај итд) и финансијску активу. 

 Ово је био један од најважнијих параматера код одређивања 

листе питања јер ако се има у виду чињеница да је у банкарским 

депозитима депоновано више од осам милијарди евра, не може се 

тврдити да појединачни улагачи не поседују одређена средства која 

могу да буду веома значајна за развој пословања фондова. Стога је 

било веома значајно у истраживању покушати разјаснити зашто 

улагачи не препознају инвестиционе фондове као могућ вид улагања 

својих средстава. 

 Испитаницима су постављена следећа питања: 

 1. Да ли остварујете редовне приходе? Ово је један од 

почетних параметара – утврдити да ли уопште испитаник остварује 

приходе који би потенцијално могли бити средство за даље улагање. 

 2. Да ли имате могућност да остварите одређене уштеде на 

месечном односно годишњем нивоу? Наредни параметар је био да се 

утврди да ли испитаници који остварују приходе могу да уштеде 

одређен ниво средстава. 

 3. Уколико остварујете уштеде, колике су оне на месечном 

нивоу? Следећи корак је био важан са становишта утврђивања нивоа 

штедње код испитаника који остварују приходе. 

 4. Да ли знате на које све начине можете да увећате свој 

уштеђени капитал? Ово је једно од питања са којима је утврђиван 

један од најважнијих параметра, да ли појединачни улагачи 

препознају инвестицоне фондове као избор за улагање као и 

препреке за веће улагање у фондове 

 5. Свој капитал улажете у...? Конкретан одговор на питање где 

улажу своја акумулирана (уштеђена) средства. 

 6. Да ли сте упознати са пословањем инвестиционих 

фондова? Наставак питања и анализе због чега улагачи у Републици 

Србији нису довољно упознати са пословањем инвестиционих 

фондова. 

 7. Да ли можете да кажете неку од предности улагања у 

инвестиционе фондове? Конкретан одговор испитаника који су 

навели да су упознати са пословањем инвестиционих фондова, на то 

како они виде позитивне стране улагања у инвестиционе фондове. 

 8. За пословање инвестиционих фонда, чули сте од...? У 

истраживању је било важно утврдити који су то канали комуникације 

из којих су улагачи сазнали о пословању инвестиционих фондова, 

како би се дали предлози за веће улагање у канале промоције који су 

истакнути као најважнији извор пословања инвестиционих фондова. 
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 9. На основу информација које сам стекао о инвестиционим 

фондовима стекао/ла сам позитиван утисак о њиховом пословању? 

Циљ је био утврдити колики је проценат позитивних и негативних 

утисака о пословању фондова и ако постоји велики проценат 

негативног утиска да се утврди због чега се јавља и који су предлози 

за његово смањивање. 

 10. Да ли сте имали информацију да улагање у инвестиционе 

фондове у државама са развијеним финансијским тржиштима доноси 

значајно веће приходе од депозита у пословним банкама? 

 11. Да ли би за Вашу одлуку о улагању у инвестиционе 

фондове допринела едукација и додатна промоција пословања 

инвестиционих фондова и предности улагања у фондове? Веома 

важно питање које се односи на то да се утврди да ли улагачима 

додатна едукација може помоћи да се одлуче на улагање у фондове 

 12. Да ли мислите да би улагање у инвестиционе фондове 

повећало ваш капитал? 

 Једно од значајнијих питања у истраживању односило се пре 

свега на начин како би испитаници искористили средства која су 

успели да уштеде. Највећи део одговора испитаника се односио на 

чињеницу да су појединачни улагачи и даље опрезни и неодлучни и 

да један значајан део испитаника своју имовину оставља у 

''сламарици'' или се опредељује да улаже у ''нешто друго'' или ''не 

улаже у ништа''.  

 Међу испитаницима који су били одређени у свом одговору 

највише њих се определило за улагању у депозите пословних банака. 

Само 5% испитаника из узорака се изјаснило да улажу у инвестицоне 

фондове.  

 То само потврђује тренд који је описан и који не иде у прилог 

фондовима и који јасно указује на доминантност банкарског сектора, 

а пре свега послове депоновања средстава у банкарске депозите.  

 Јасне и недвосимслене камате на деопозите и извесност 

исплате, наспрам неизвесних приноса инвестиционих фондова за сад 

су велика предност на страни банкарског сектора. У наредном 

приказу могу се видети распореди одговора испитаника на то где би 

уложили своја средства. 

 Као што се може видети из Слике 1. приказа велик је 

проценат одговора који немају јасно одредиште ка улагању што 

потврђује да је чак 57% испитаника одговорило да улаже у нешо 

друго, док је велики проценат одговора био везан за одговор да се не 

улаже у ништа. Управо у том опсегу може да буде потенцијални 

извор појединачних улагача који би правовременом едукацијом и 
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промоцијом могли да се одлуче да своја средства уложе у 

инвестициони фонд.  

 

Слика 1:. Приказ обрађених одговора испитаника о улагању 

ушеђених средства 

 
Извор: аутор 

 

 По структури одговора у којој већински преовлађује 

неодлучност испитаника или одговори који указју на неодређеност, 

можемо закључти да је управо слаба информисаност и непознавање 

свих потенцијала које пружа улагање у инвестиционе фондове 

заправо једна од највећих слабости њиховог пословања.  

 Ове тврдње су поткрељене и одоговорима на питање:  „На 

основу информација које сам стекао о инвестиционим фондовима 

стекао/ла сам позитиван утисак о њиховом пословању.“ Мање од 

50%  испитаника је дало одговор да је уопште и упознато са 

пословањем инвестиционих фондова  (47% је дало одоговор да је 

упознато са пословањем).  

 Изузетно је интересантан одоговор који заправо указује на 

суштину проблема везаних за већи развој пословања фондова 

посебно базиран на појединачном улагачу. Наиме од испитаника који 

су одговорили да су упознати са пословањем инвестиционих 

фондова њих чак 68% има негативан утисак о њиховом пословању, 

док јр свега 32% дало позитаван став ка пословању фондова. То би 

значило да и онај мањи део испитаника који су и упознати са 

пословањем фондова, већински има негативан став ка пословању и 

улагању у инвестиционе фондове. То јесте релан проблем за фондове 

и једна реална препрека, која заједно са слабим приносима држи 

фонове на веома ниском нивоу имовине којом располажу.  
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 Такође више од 60% испитаника уопште није имало 

информацију да улагање у инвестиционе фондове доноси много веће 

приносе него улагање у банкарске депозите. Још један у низу 

одговора који потврђује значај и важност континуиране едукације и 

свеобухватне промоције. 

 Потом је испитаницима постављено питање да ли би на 

њихову одлуку о улагању у инвестицоне фондове утицало то да су 

имали правовремену информацију до које би дошли додатном 

едукацијом и промоцијом. Већина испитаника је на ово питање 

одговорила позитивно, њих 56,6% што иде у прилог улагања ресурса 

у овом смеру као једне од полазних тачака за раст имовине којом 

управљају инвестициони фондови. Међутим испитаници су били 

подељени када им је постављено питање да ли би улагање у 

инвестиционе фондове повећало њихов уложени капитал. Тачно 

половина испитаника се изјаснила позитивно, а друга негативано 

према овој тврдњи. 

 

Слика 2.: Фрекфенција учесталости одговора на начин улагања 

Учесталост % 

Да ли знате на које све начине можете да 

увећате свој уштеђени капитал?                  

да 59 61.5% 

не 37 38.5% 

Да ли сте упознати са пословањем 

инвестиционих фондова?     

да 46 47.4% 

не 51 52.6% 

На основу информација које сам стекао о 

инвестиционим фондовима стекао/ла сам 

позитиван утисак о њиховом пословању.  

да 32 32.7% 

не 66 67.3% 

Да ли сте имали информацију да улагање у 

инвестиционе фондове у државама са 

развијеним финансијским тржиштима 

доноси значајно веће приходе од депозита у 

пословним банкама?  

да 38 38.0% 

не 62 62.0% 

Да ли би за Вашу одлуку о улагању у 

инвестиционе фондове допринела 

едукација и додатна промоција пословања 

инвестиционих фондова и предности 

улагања у фондове? 

да 56 56.6% 

не 43 43.4% 

Да ли мислите да би улагање у 

инвестиционе фондове повећало  Ваш 

капитал? 

да 50 50.0% 

не 50 50.0% 

 Извор: аутор 
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 Испитаници који су одговорили да су упознати са начином 

пословања инвестиционих фондова, навели су да су предности 

улагања у фондове принос на уложена средства и професионално 

улагање од стране портфолио менаджера које свакако није доступно 

сваком појединцу.  

Надаље је разматран још један веома важан аспект, а то је 

извор информација о фондовима. Испитаницима је постављено 

питање на који начин су дошли до информације и пословању 

фондова и који је то био извор.  

Највећи проценат одговора је био да су медији били извор 

информација (24%), а подједнак проценат одговора (23%) се односио 

на чињеницу да су испитаници сами долазили до информација. 

Интернет и сајтови су били одоговор 14% испитаника, док је свега 

6% одговорило да је до информације дошло преко кампања и позива 

самих фондова.  

Последњи податак указује на тврдњу да сами фондови пре 

свега морају да буду много активнији по питању кампања које 

спроводе и да морају нађи најеефиксанији начин да пренесу 

квалитетну информацију до својих потенцијалних улагача. Такође 

интересантно је да се највећи проценат одоговора, чак 48%, односио 

на став испитаника који су одоговорили да до информација о 

пословању фондова нису дошли ни наједан од понуђених начина, а 

што све можемо видети у наредној табели. 

 

Слика 3.: Извори информација о пословању инвестиционих 

фондова 

 

Учесталост 
 % 

Медији  
не 77 76.2% 

да 24 23.8% 

Кампање и позиви самих фондова 
не 95 94.1% 

да 6 5.9% 

Сами сте сазнали јер Вас то интересује  
не 78 77.2% 

да 23 22.8% 

Са сајтова фондова и других 

институција 

не 87 86.1% 

да 14 13.9% 

Чули сте преко кампања државе и 

државних орагана 

не 99 98.0% 

да 2 2.0% 

Нисте чули сте ни на један начин од 

понуђених одговора 

не 53 52.5% 

да 48 47.5% 
Извор: аутор 
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ЗАКЉУЧАК  
 

Из истраживања које је спроведено и приказано у овом раду 

долази се до закључка да једва пар процената становника у Србији 

има информацију о пословању инвестиционих фондова. То је 

поражавајућа чињеница и то просто мора бити приоритет деловања. 

Испуњење ове мере се не може постићи у неком краћем року, већ 

захтева дугорочнији процес едукације, промоције и свих других 

метода појашњења могућности које нуди улагање у инвестицоне 

фондове. Ову меру не могу спровести сами фондови већ је потребно 

укључити што шири ниво подршке. Подршка треба да крене од 

државних институција које морају гарантовати законитост пословања 

на финансијском тржишту и пружити сигурност улагачима, до 

стручних мишљена и практичних позитвних примера из праксе. У 

Републици Србији је генерално веома ниска култура улагања у 

хартије од вредности те поред фокуса на улагање у инвестицоне 

фондове треба ићи у најширу промоцију и предстаљање позитивних 

резултата на целокупан економски систем који потиче од развијеног 

финансијског тржишта. 

 Наравно да све ове активности морају пратити и 

макроекономске мере које ће довести до већег развоја финансијског 

тржишта и већег пословања на истом што ће за последицу имати и 

веће приходе које ће инвестициони фондови остварити за своје 

улагаче. 
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