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САЖЕТАК: У конвенционалном финансијском систему, 
један од најзначајнијих финансијских инструмената 
су обвезнице. Емисија и продаја обвезница је један од 
најефикаснијих начина финансирања савремених корпорација 
и финансијских институција. С друге стране, употреба 
обвезница у њиховој традиционалној форми није могућа у 
исламском финансијском систему. Обвезнице су базиране 
на камати, која је строго забрањена принципима исламског 
банкарства. Стога су исламски финансијски стручњаци 
развили сукук обвезнице као алтернативу конвенционалним 
обвезницама. Предмет истраживања у овом раду је 
анализа сукук обвезница као потенцијалне алтернативе 
конвенционалним обвезницама. Главни циљ истраживања је 
да се кроз анализу теоретског концепта сукук сертификата, 
потом постојећих искустава са њиховом употребом у пракси, 
као и поређењем са сличним конвенционалним финансијском 
инструментима, сагледа одрживост примене сукук обвезница 
у савременом економском и друштвеном окружењу.  У раду 
ће бити примењене следеће методе истраживања: метода 
анализе, компаративна метода, историјска метода, метода 
дескрипције, статистичка метода и емпиријска метода. 
Резултати истраживања показују да поједине врсте сукук 
сертификата имају више додирних тачака са власничким 
финансијским инструментима него са обвезницама, 
као и то да је разлика између већине сукук обвезница и 
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конвенционалних обвезница врло често више теоретска него 
практична.

Кључне речи: исламско банкарство, сукук, обвезнице, 
тржиште сукук обвезница, камата

УВОД

Према дефиницији Рачуноводствене и ревизорске организације за ис-
ламске финансијске институције (Accounting and Auditing Organization for 
Islamic Financial Institutions – AAOIFI, 2004-5, стр. 298), ,,сукук (Sukuk) об-
везнице су сертификати једнаке вредности, који представљају неподеље-
но учешће у власништву над материјалном имовином, правом коришћења 
(усуфруктом) расположиве имовине и услугама или у власништву над ак-
тивом одређеног пројекта или специјалне инвестиционе активности.“ 
Сукук обвезнице су настале као алтернатива конвенционалним камато-
носним обвезницама, да би инвеститори који поштују шеријатске пропи-
се имали на располагању шеријатски усклађене инструменте са фиксним 
приносом.

Теоретски концепт сукук обвезница је шеријатски прихватљив јер ови 
инструменти не садрже забрањене елементе: камату, гарар (неизвесност 
услед неадекватне информисаности свих учесника у послу) и мејсир (пре-
терано шпекулисање) (види Mohd Yatim, 2009). Прва хартија од вредности 
са елементима сукук обвезница, емитована је од стране Јорданске исламске 
банке (Jordan Islamic Bank) 1978. године под називом мукареда (Muqaradah) 
обвезнице (Iqbal & Mirakhor, 2009, стр. 164). Међутим, прва емисија ислам-
ских обвезница која се може сматрати успешном, била је емисија државних 
инвестиционих папира (Government Investment Issues), коју је 1983. године 
извршила влада Малезије (Iqbal & Mirakhor, 2009, стр. 164). 

У фебруару 1988. године, Академија исламског права (OIC Fiqh Academy) 
је легитимизовала концепт сукук сертификата, прописујући да: ,,а) сваки 
скуп активе може бити представљен путем записа или (бескаматне) об-
везнице и б) ове обвезнице или записи могу бити продати по тржишној 
цени, уколико се структура груписане активе, представљене хартијом од 
вредности, највећим делом састоји од физичке активе и финансијских пра-
ва, а да готовина и потраживања чине мањи део груписане активе. Већ 
1990. године званично је емитован први сукук сертификат на принципу беј’ 
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битаман еџила (Bai’ Bithaman Ajil)2. Занимљиво је да емисију првих сукук 
обвезница није извршила исламска банка или компанија, већ малезијско 
представништво компаније Шел (Shell MDS Malaysia). Вредност емисије 
била је 125 милиона малезијских рингита (приближно 30 милиона америч-
ких долара)“ (International Islamic Financial Market – IIFM, 2010, стр. 7-8). У 
деценијама које су уследиле након прве емисије сукук обвезница, тржиште 
сукук обвезница бележи приметан раст, што се огледа у повећању вреднос-
ти емисија и расту броја земаља у којима се тргује сукук обвезницама. 

Структурирање сукук обвезница обавља се путем процеса секјури-
тизације. Исламски финансијски инструменти морају бити базирани на 
реалној имовини, што је одлика и сукук обвезница, чијом куповином ин-
веститор стиче право власништва над одређеном секјуритизованом имо-
вином. Структурирање сукук обвезница и реализација сукук трансакција 
укључује учешће бројних актера (Аyub, 2007, стр. 393): 1. иницијаторa еми-
сије, односно емитент сукук обвезница, 2. специјалног наменског правног 
лица (Special Purpose Vehicle), 3. инвестиционе банке, 4. купаца сукук об-
везница и осталих потенцијалних актера у сукук трансакцији.3

Процес емисије иницира емитент (предузеће или финансијска инсти-
туција) с циљем прикупљања средстава потребних за финансирање по-
словања. Емитовање сукук обвезница иницијатор емисије врши уз помоћ 
специјалног наменског правног лица, као институције коју емитент фор-
мира само за потребе спровођења емисије. Специјалном наменском прав-
ном лицу емитент (иницијатор емисије) продаје имовину која је основа 
за емисију сукука, коју специјално наменско правно лице плаћа новцем 
прикупљеним од продаје сукук сертификата инвеститорима. Примље-
ни новац емитент користи за куповину опреме, робе, некретнина или за 
улагање у одређени пројекат. Инвеститори остварују принос по основу 
наплаћених ренти, удела у приходу од продаје секјуритизоване робе или 
учешћа у добити финансираног пројекта.

2 Беј’ битаман еџил је исламски финансијски инструмент сличан класичној мурабехи 
(купопродаја уз одложено плаћање) који се употребљава у Малезији и другим земљама 
југоисточне Азије. Као и мурабеха, функционише на принципу одложеног плаћања, 
али се од мурабехе разликује по томе што је превасходно намењен дугорочном 
финансирању и што продавац не мора купцу открити трошкове набавке и профитну 
маржу (Iqbal & Mirakhor, 2009, стр. 84).

3 Детаљнији приказ актера у процесу структурирања и емисије сукук обвезница дат је 
у: Аyub (2007, стр. 393).
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Домаће тржиште власничких и дужничких хартија од вредности је 
недовољно развијено, па су се стога банкарски кредити наметнули као 
најважнији облик екстерног финансирања домаћих предузећа. С друге 
стране, тржиште државних дужничких хартија од вредности је изузетно 
активно. Стога, анализа сукук сертификата која је спроведена у овом раду 
превасходно може бити значајна креаторе фискалне политике. У тренутку 
када задуженост држава широм света рапидно расте, а доступност повољ-
них извора задуживања опада, проналажење новог облика финансирања 
буџета може бити од великог значаја за сваку државу, па и нашу.4 Притом, 
Република Србија има извесне компаративне предности у односу на оста-
ле државе, у виду веома добрих односа са арапским државама из којих до-
лазе најзначајнији инвеститори заинтересовани за улагање у шеријатски 
усклађене финансијске инструменте.

У наставку рада, представићемо врсте сукук сертификата, тржиште 
ових финансијских инструмената и  изазове са којима се оно суочава. По-
ред тога, у делу за дискусију, поредићемо сукук са конвенционалним дуж-
ничким и власничким инструментима, како бисмо уочили потенцијалне 
предности и недостатке сукука у односу на поменуте инструменте.

ВРСТЕ СУКУК ОБВЕЗНИЦА

У пракси постоји више врста сукук обвезница, које се међусобно разли-
кују по врсти исламских банкарских уговора од којих се пошло приликом 
њиховог структурирања. Најзначајнији типови сукук обвезница су (Shaikh 
& Saeed, 2010, стр. 5-8): мудареба сукук, мушарека сукук, иџара сукук, му-
рабеха сукук, селем сукук, истисна’ сукук и хибридни сукук.5

4 Атрактивност финансирања путем емисије и продаје сукук сертификата препозната 
је, између осталих, и од стране немачке државе Саксонија-Анхалт, која је 2004. године 
емитовала сукук обвезнице у вредности од 100 милиона евра (Solé, 2007, стр. 8).

5 Мудареба, мушарека, иџара и, у неким случајевима, хибридним сукук обвезницама, 
може се трговати на секундарном тржишту, док је трговина мурабеха, селем и истисна’ 
сукук обвезницама на секундарном тржишту шеријатски забрањена. Разлог томе је 
чињеница да купци ових сертификата на секундарном тржишту не стичу право на 
имовину него на потраживање по основу продате имовине. Продаја потраживања 
по цени различитој од номиналне вредности потраживања има, према мишљењу 
шеријатских стручњака, елементе камате, која је Шеријатом строго забрањена. За 
детаље о овом питању, као и детаљнији приказ врста сукук обвезница, погледати: 
Shaikh & Saeed (2010, стр. 5-8). 
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Мудареба (Mudarabah) сукук – Мудареба је партнерски уговор код 
којег једна уговорна страна улаже капитал, док друга уговорна страна уп-
равља послом. Купци мудареба сукука су страна која улаже, док емитент 
инвестира новац прикупљен продајом сукука и управља послом. Профит 
деле сходно унапред договореном кључу поделе, док губитак сносе искљу-
чиво власници сукука. 

Мушарека (Musharakah) сукук – Мушарека је класичан партнерски 
уговор код којег сви партнери улажу у посао и имају право да управљају 
њиме. И емитенти и купци ове врсте сукука имају право да управљају по-
слом, добитак се дели према договору, а губитак сходно учешћу у капиталу. 

Иџара (Ijarah) сукук – Иџара је уговор сличан конвенционалном опе-
ративном лизингу. Купци иџара сукука постају власници изнајмљене имо-
вине и приход остварују по основу расподеле наплаћене ренте.

Мурабеха (Murabahah) сукук – Мурабеха је класични купопродајни 
уговор, који се углавном реализује кроз промптну испоруку и одложено 
плаћање. Купци мурабеха сукука стичу власништво над робом коју еми-
тент касније продаје уз одложено плаћање. Власници мурабеха сукука 
остварују зараду кроз разлику између цене по којој емитент, за рачун влас-
ника сукука, робу продаје на тржишту и цене коју су они заједнички пла-
тили за робу купујући мурабеха сукук.

Селем (Salam) сукук – Селем је купопродајни уговор код којег се врши 
промптна исплата и терминска испорука купљеног тржишног материјала. 
Купци селем сукука фактички промптно плаћају за робу коју ће им еми-
тент испоручити одређеног дана у будућности. Власници селем сукука 
очекују да ће цена по којој могу продати купљену робу након њеног пре-
узимања бити већа од цене коју су за ту робу платили куповином селем 
сукука, чиме би остварили профит.

Истисна’ (Istisna’) сукук - Истисна’ је уговор о купопродаји имовине 
која у тренутку склапања уговора не постоји на тржишту, па стога купац 
има улогу наручиоца посла од продавца који треба да произведе тражену 
имовину. Купци истисна’ сукука имају улогу наручиоца посла, док је еми-
тент извођач радова. Ова врста сукук обвезница може се користити код 
финансирања великих инфраструктурних пројеката.

Хибридни сукук – Хибридни сукук се базира на више исламских бан-
карских уговора, најчешће истисна’у, мурабехи и иџари, што пружа боље 
шансе за прикупљање потребног капитала и диверсификацију ризика.
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После појаве глобалне финансијске кризе 2008. године, до изражаја је 
дошла до тада занемаривана подела сукук обвезница на сукук обвезнице 
обезбеђене активом (asset-backed sukuk) и сукук обвезнице базиране на ак-
тиви (asset-based sukuk). Инвеститори су постали свесни разлике између 
ове две врсте обвезница тек након што је код појединих сукук обвезница 
дошло до неизвршења плаћања (види Abdullah, 2012).6 Да би се разумела 
разлика између ове две врсте сукук обвезница, анализираћемо њихове 
карактеристике. Према наводима Одбора за исламске финансијске услуге 
(Islamic Financial Services Board – IFSB, 2009, стр. 3, фн. 2), ,,у исламским 
финансијама, структуре обезбеђене активом укључују власничка права 
над базном активом (било да је у питању материјална имовина или право 
на коришћење имовине (усуфрукт), изузимајући све врсте потраживања, 
осим ако је њихово учешће у базној активи веома мало), док конвенционал-
не структуре обезбеђене активом укључују права на колатерал, а не влас-
ничка права.“ На тај начин, купци сукук обвезница обезбеђених активом 
постају власници секјуритизоване активе, стичући сва власничка права и 
обавезе. Принос власника овог финансијског инструмента је искључиво 
везан за приходе од секјуритизоване активе и не зависи од финансијског 
положаја иницијатора емисије (Dusuki & Mokhtar, 2010, стр. 10). То значи 
да власници сукук обвезница могу остваривати принос и у ситуацији када 
се иницијатор емисије налази пред банкротством. Са друге стране, уколи-
ко базна актива не обезбеђује очекивани принос, власници сукук обвезни-
ца као власници базне активе морају сами сносити терет неуспеха. 

,,Структура базирана на активи је заступљена у случају када, узи-
мајући у обзир правно окружење, власничка права над базном активом не 
морају резултирати ефективним правом поседовања базне активе7 у слу-
чају неизвршења и као последица тога, власници сукук обвезница морају 
имати право регреса (right of recourse) према иницијатору емисије у случају 
неизвршења“ (IFSB 2009, стр. 4, фн. 3). Код сукук обвезница овог типа, пре-
нос власништва, који се према шеријатским прописима мора извршити 

6 Неизвршења су се јавила само код сукук обвезница базираних на активи (види 
Abdullah, 2012).

7 Право поседовања базне активе у случају неизвршења стичу једино власници 
осигураних сукук обвезница базираних на активи код којих базна актива служи 
као колатерал, док власници неосигураних сукук обвезница базираних на активи 
не располажу овим правом, па стога, да би наплатили своје потраживање, морају 
користити другачије правне механизме (слично неосигураним повериоцима у 
конвенционалном финансијском систему).
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приликом продаје сукук сертификата, реализује се само фиктивно.8 Њихо-
ви власници принос не остварују кроз приходе од базне активе, већ по ос-
нову наплате унапред договореног износа (улог плус профит) од иниција-
тора емисије. На основу свега наведеног, можемо закључити ,,да власници 
(ове врсте) сукук обвезница имају улогу поверилаца, а не власника (базне) 
активе“ (Dusuki & Mokhtar, 2010, стр. 20). За разлику од њих, власници 
сукук обвезница обезбеђених активом немају право регреса према ини-
цијатору емисије, јер се базна актива сматра њиховим власништвом. ,,Не 
постоји дужничко-поверилачки однос између иницијатора емисије и влас-
ника сукук обвезница обезбеђених активом, пошто је иницијатор емисије 
већ продао (базну) активу власницима сукук обвезница (обично преко спе-
цијалног наменског правног лица)“ (Dusuki & Mokhtar, 2010, стр. 20).

На основу изнетих чињеница, може се закључити да су сукук обвез-
нице базиране на активи класичан дужнички инструмент, чију употребу 
исламске финансијске институције треба да избегавају. Сукук сертификат 
мора представљати удео у власништву, што код сукук обвезница ове врсте 
није испоштовано, тако да се ови инструменти пре могу упоредити с кон-
венционалним него са сукук обвезницама (Dusuki & Mokhtar, 2010, стр. 
29). Међутим, учесници на тржишту најчешће занемарују наведене чиње-
нице, о чему сведочи податак да су сукук обвезнице базиране на активи 
најзаступљенија врста сукук обвезница на тржишту. Разлог томе је што, 
у поређењу са сукук обвезницама обезбеђеним активом, сукук обвезнице 
базиране на активи инвеститорима нуде сигурнији принос, а емитентима 
омогућавају да путем њихове емисије и продаје брже и једноставније дођу 
до потребних финансијских средстава. Постојећа ситуација је веома непо-
вољна за исламско банкарство јер се под плаштом исламских сукук обвез-
ница пласирају инструменти чија је суштина шеријатски неприхватљива. 
За овај проблем не постоји једноставно решење. Да би се он превазишао, 
неопходно је укључивање свих релевантних фактора (регулаторних вла-
сти, шеријатских стручњака, теоретичара исламског банкарства, инвести-
тора и емитената) у процес дефинисања шеријатски прихватљивог и одр-
живог решења које би довело до потискивања сукук обвезница базираних 
на активи и повећања учешћа шеријатски усклађених сукук обвезница 
обезбеђених активом на сукук тржишту. Стога се решење мора пронаћи 
кроз ,,консултативне процесе и континуирано побољшање регулаторног 
оквира за секјуритизацију“ (Dusuki & Mokhtar, 2010, стр. 30).

8 Иницијатор емисије сукук обвезница наведеног типа продаје базну активу купцима 
сукук обвезница и убрзо након продаје  исту активу откупљује од њих (по већој цени 
и уз одложено плаћање), тако да се базна актива практично ни у једном тренутку не 
налази у стварном поседу купаца сукук обвезница.
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ТРЖИШТЕ СУКУК ОБВЕЗНИЦА

Да бисмо спознали значај сукук сертификата и њихову примењеност 
у пракси, анализираћемо тржиште сукук сертификата, његову величину, 
структуру, као и географску распрострањеност. Проучавањем кретања на 
глобалном сукук тржишту у периоду од 2001. до 2010. године, можемо уо-
чити да је сукук тржиште бележило константно високе стопе раста током 
већег дела посматраног периода, о чему сведочи наредна слика.

Слика 1. – Укупна емисија сукук сертификата на глобалном 
тржишту  (у милионима долара)

Извор – IIFM (2011, стр. 7).

На основу података до којих је дошло Међународно исламско финан-
сијско тржиште (IIFM 2011), увиђамо константан раст вредности емисије 
сукук сертификата на глобалном нивоу, у периоду од 2001. до 2007. године, 
тако да је вредност емисије сукука у 2007. години била чак 41,7 пута већа 
него у 2001. години. Услед утицаја глобалне економске кризе, вредност 
емисије сукук сертификата 2008. године бележи пад у односу на 2007. годи-
ну у износу од око 62%. Опоравак тржишта сукук сертификата је започео 
већ 2009. године, да би 2010. вредност емисије достигла ниво приближан 
оном из периода пре појаве кризе.
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У почетним фазама развоја сукук сертификата, главни емитенти су 
биле државе, односно државне институције, јер у условима неразвијеног 
секундарног тржишта за ове инструменте и непостојање адекватне прав-
но-финансијске инфраструктуре, за инвеститоре су једино државе могле 
бити довољно сигуран емитент. Међутим, у току посматраног десетого-
дишњег периода, ситуација се променила у позитивном смеру, јер је дошло 
до јачања тржишта корпоративних сукук обвезница, које су преузеле при-
мат на глобалном сукук тржишту, што можемо видети из наредне табеле.

Табела 1. – Структура емисија сукук сертификата према статусу 
емитента (2001-2010.)

Статус емитента Број емисија Вредност (у мили-
онима долара)

% од укупне вред-
ности

Корпоративни сектор 1.688 124.152 63%
Квази-државни сек-
тор9 21 6.291 3%

Државни сектор 405 67.199 34%
Укупно 2.114 197.642 100%

9Извор –  IIFM (2011, стр. 8).

Раст тржишта корпоративних сукук обвезница указује на раст пове-
рења инвеститора у сукук инструменте, као и на унапређење тржишне ин-
фраструктуре. Емисије сукук обвезница могу бити домаће и међународне. 
У структури емитованих сукук обвезница доминирају домаће емисије, на 
које отпада 76% укупне вредности и укупног броја извршених сукук еми-
сија у посматраном периоду. Посматрајући по регионима, IIFM (2011) беле-
жи да је највеће учешће у домаћим емисијама сукук сертификата остварио 
регион Азије и Далеког истока (конкретно Малезија, Индонезија, Пакис-
тан, Брунеи и Сингапур), које је износило 78% укупне вредности домаћих 
сукук емисија на глобалном нивоу, док је међу државама доминирала Ма-
лезија на коју отпада 72% укупне вредности домаћих сукук емисија. Оче-
кивано, најнижи износ емисија бележи се у западним земљама (САД и Не-
мачка заједно обухватају мање од 0,2% укупне вредности домаћих сукук 
емисија). Међутим, значај учешћа ових земаља на сукук тржишту не може 
се гледати искључиво кроз вредност емисија, јер и само њихово присуство 
говори о расту међународног значаја и угледа сукук инструмената и од-
личним перспективама будућег раста. На међународном сукук тржишту 

9 Емисије сукука од стране државних и међународних агенција, попут развојних 
агенција, државних финансијских институција, Исламске развојне банке и 
Међународне финансијске корпорације која функционише у оквиру Светске банке
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најактивнији су били емитенти из региона Блиског истока (Бахреин, Ка-
тар, Саудијска Арабија, Уједињени Арапски Емирати и Кувајт), на које је, 
према подацима IIFM (2011), отпало 83% вредности међународних сукук 
емисија, а међу државама предњачили су Уједињени Арапски Емирати 
(52% укупне вредности међународних сукук емисија). Такође, треба поме-
нути и учешће Јапана, Турске, САД-а и Велике Британије на међународ-
ном сукук тржишту, иако је удео њихових емисија износио свега 2%. Међу 
институцијама које су емитовале сукук обвезнице у периоду од 2009. до 
2010. године, како наводи IIFM (2011), највећу међународну емисију сукук 
обвезница извршила је Абу Даби исламска банка (Abu Dhabi Islamic Bank) 
из УАЕ (у октобру 2010. године је емитовала мушарека сукук обвезнице у 
вредности од 750 милиона долара са роком доспећа од 60 месеци). Са друге 
стране, највећу домаћу емисију сукук обвезница у истом периоду изврши-
ла је Малезијска управа за аутопутеве (Malaysian Highway Authority), која је 
у децембру 2010. године емитовала иџара сукук обвезнице у вредности од 
755,92 милиона долара са роком доспећа од 330 месеци. 

Према подацима IIFM (2011), у укупној вредности домаћих сукук еми-
сија у периоду од 2008. до 2010. године, највеће учешће је имала емисија 
мурабеха сукука (46%), следе емисије иџара сукука (25%), мушарека сукука 
(16%), док је вредност емисија осталих врста сукука била далеко мања. У 
истом периоду, на међународном сукук тржишту по вредности емисија је 
доминирао иџара сукук (64%), а следили су га разменљиви сукук10 (15%), 
мушарека сукук (9%), хибридни – иџара, мушарека и мурабеха сукук (7%) 
и мурабеха сукук (5%). Са аспекта рочности, према подацима IIFM (2010) 
на тржишту међународних сукук сертификата у периоду од 2001. до 2009. 
године, најзаступљенији су сукук сертификати са роком доспећа од 5 годи-
на (72,5%), затим доспећем од 6 до 10 година (13%), доспећем испод 5 година 
(11,6%) и доспећем преко 10 година (2,9%).

Из наведених података видимо да је сукук тржиште један од најбрже 
растућих сегмената глобалног финансијског тржишта. Ипак, поредећи 
вредност емисија сукук сертификата са вредношћу емисија конвенцио-
налних власничких хартија од вредности (2014. године -  укупна вредност 

10 У неким случајевима, уговором о сукуку је предвиђена могућност конверзије или 
замене сукук сертификата за неку другу хартију од вредности коју поседује емитент 
сукук сертификата. Постоје две врсте таквих сукук сертификата: конвертабилни 
сукук (Convertible Sukuk), који може да се мења за акције емитента (односно удео 
у власништву емитента), и разменљиви сукук (Exchangeable Sukuk), који се може 
заменити за акције других предузећа које се налазе у власништву (портфолиу) 
емитента.
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Initial public offerings износила 249 милијарди америчких долара,  док је 
вредност  Follow-On Offerings износила 537,8 милијарди америчких долара 
(Thomson Reuters, 2014, стр. 1)) и конвенционалних дужничких хартија од 
вредности (децембар 2014. године – 21.881,9 милијарди америчких долара 
(BIS, 2015)), може се закључити да сукук тржиште, по свом значају и вели-
чини, још увек приметно заостаје за тржиштем конвенционалних финан-
сијских инструмената.

ИЗАЗОВИ РАЗВОЈА СУКУК ТРЖИШТА

Сукук сертификати су креирани са циљем да се исламским инвестито-
рима понуди шеријатски прихватљив финансијски инструмент релатив-
но ниске ризичности, који носи фиксни принос и власнику омогућава да 
њиме тргује на секундарном тржишту. На тај начин, попуњена је празнина, 
настала услед забране трговања каматоносним конвенционалним обвез-
ницама. У релативно кратком периоду, сукук обвезнице су постале један 
од најзначајнијих исламских финансијских инструмената, чије тржиште 
годинама константно бележи високе стопе раста. Употреба сукук серти-
фиката је исламском финансијском тржишту, односно његовим актерима, 
донела бројне користи (Аli, 2005, стр. 47): 

11. Повећање ликвидности емитента и инвеститора, што води смањењу 
премија ризика за друге производе тржишта капитала и смањењу 
трошкова финансирања предузетника.

12. Повећање кретања средстава на тржишту секјуритизоване активе.

13. Отварање новог и диверсификованог извора финансирања путем 
тржишта капитала, уз истовремено стварање нових инвестицио-
них могућности за институционалне и пасивне инвеститоре.

14. Помоћ развоју тржишта капитала омогућавањем да и тржишни 
учесници са релативно малим износима капитала, специјализо-
вани за секјуритизацију и емисију, могу да учествују на тржишту 
капитала.

15. Сукук је начин одлагања вишка ликвидности исламских банака. 
Купци сукук сертификата директно учествују у корисним економ-
ским активностима, покренутим уз помоћ њихових средстава. Ова 
улагања су релативно дугорочна, уз могућност повлачења у било 
које време путем секундарног тржишта (ова могућност је код поје-
диних врста сукук обвезница ограничена).
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Међутим, на путу даљег развоја сукук сертификата и унапређењу 
функционисања сукук тржишта стоје бројне препреке и изазови који се 
морају елиминисати или бар умањити, да би сукук обвезнице истовре-
мено биле шеријатски и тржишно прихватљив финансијски инструмент. 
Сукук тржиште у суштини сусреће са истим изазовима, као и исламско 
финансијско тржиште у целини, а то су (види Mohd Zin et al., 2011): ино-
вација финансијских производа, пробијање на глобално тржиште, прева-
зилажење недостатка знања и транспарентности и очување јединственог 
идентитета исламског финансијског система. Аутори који су проучавали 
сукук инструменте и њихово тржиште, издвојили су неколико, по њихо-
вом мишљењу, кључних изазова за развој сукук тржишта, које ћемо ана-
лизирати у наставку.

Високи трошкови структурирања и емисије сукук сертификата 
- Један од главних проблема сукук обвезница је у високим трошковима 
структурирања и емисије сукук сертификата (Аli, 2005, стр. 48). Високи 
трошкови настају због обавезе поседовања значајне имовине која треба да 
послужи као основа за емисију сертификата, затим трошкова услуга прав-
не помоћи, накнада инвестиционим банкама и евентуално рејтинг аген-
цијама, као и трошкова прикупљања обимне документације. Због тога су 
само велике и кредибилне институције способне да се финансирају путем 
емисије сукука, што је посебно приметно код иџара сукука (Аli, 2005, стр. 
48). 

Обавеза емитента да располаже обимном имовином - Иако је овај 
проблем сукук обвезница поменут у претходној тачки, због његовог зна-
чаја неопходно је да буде посебно обрађен. Аli (2005) није једини аутор који 
се бавио овим проблемом. Њиме су се, између осталих, бавили и Iqbal & 
Mirakhor (2009, стр. 174). Ови аутори наглашавају да постојећи модел струк-
турирања сукук обвезница који се темељи на конкретној реалној имовини, 
а не на скупу имовине, могу користити само државе и мултинационалне 
институције, док је институцијама које располажу са мало имовине или 
желе прикупити мањи износ средстава на тржишту тешко доступан. Овај 
проблем се може решити развијањем сукук обвезница које ће бити базира-
не на имовини различите рочности и кредитног квалитета, у чему главну 
улогу треба да имају исламске банке (Iqbal & Mirakhor, 2009, стр. 174).

Неразвијен систем формирања цена средстава - На исламском фи-
нансијском тржишту још увек не постоји општеприхваћена референтна 
стопа приноса која би служила као основа за формирање цене финан-
сијских инструмената. Из тог разлога, исламске финансијске институ-
ције користе LIBOR или EURIBOR, као основе за формирање цене финан-
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сијских средстава, односно жељених стопа профита. Употреба тржишних 
каматних стопа као мерила за формирање цене финансијских средстава, 
према мишљењу већине шеријатских стручњака (види Usmani, 2003), није 
шеријатски забрањена, али је пожељно избегавати њихову употребу и тра-
жити или развити алтернативне референтне стопе. Многи аутори сматрају 
да је употреба LIBOR -а у пракси исламских финансијских институција 
претерана, што може имати негативне последице по репутацију исламског 
банкарства. Код значајног дела исламских финансијских институција при-
метна је разлика између оног што причају и оног што раде, јер се реторич-
ки залажу за креирање исламске референтне профитне стопе која ће одра-
жавати кретања на исламском финансијском тржишту и омогућити да се 
реално одреди цена средстава у складу са кредитним бонитетом клијента 
и квалитетом његове залоге, док у пракси углавном користе LIBOR (види 
El-Gamal, 2006). Примену LIBOR -а у пракси исламских финансијских ин-
ституција критикују бројни теоретичари исламског банкарства. Употреба 
LIBOR-а у одређивању цене сукук обвезница замагљује разлику између кон-
венционалних и сукук обвезница и у други план ставља све остале одлике 
сукук обвезница које их чине различитим у односу на конвенционалне об-
везнице (види Shaikh & Saeed, 2010). Свакако, јасно је да у условима недо-
вољно ликвидног и дубоког тржишта за исламске финансијске производе, 
није једноставно развити ефикасан систем за одређивање цене средстава 
(El-Gamal, 2006, стр. 79). Само поједини аутори (Iqbal & Mirakhor, 2009), 
бавили су се развијањем аутентичне исламске референтне стопе приноса, 
што показује да су напори у том правцу до сада били недовољни. Стога, 
теоретичари исламског банкарства, шеријатски стручњаци и исламске 
финансијске институције, морају заједнички радити на развијању одржи-
вог решења, како би се прекинуло са праксом одређивања цена исламских 
финансијских инструмената на бази LIBOR-а или EURIBOR-а.

Неусклађеност прописа - Проблем дисхармоније исламских финан-
сијских прописа између различитих земаља у којима послују исламс-
ке банке оптерећује не само сукук тржиште, већ исламски финансијски 
систем у целини. Неусклађеност прописа доводи до неизвесности и нет-
ранспарентности у структурирању исламских финансијских производа, 
што обесхрабрује инвеститоре и смањује ниво трговачке активности на 
исламском финансијском тржишту. Непостојање јединствених и опште-
прихваћених правила и стандарда отвара могућност злоупотреба и емито-
вања инструмената који имају форму исламских финансијских произво-
да, а у суштини су конципирани на шеријатски неприхватљив начин. Тај 
проблем постоји и на сукук тржишту, о чему говори и Muhammad Usmani, 
једног од водећих теоретичара исламских финансија, који је 2009. године 
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изјавио да чак ,,85% сукук сертификата, емитованих широм света, нису 
исламски утемељени“ (Shaikh & Saeed, 2010, стр. 9). Решење овог проблема 
је у консензусу шеријатских стручњака и доношењу прописа и стандарда 
који би били прихваћени од стране свих исламских финансијских инсти-
туција и држава, у којима исламске финансијске институције функциони-
шу, као и у стварању јединственог исламског шеријатског одбора, чије би 
се одлуке морале поштовати на нивоу исламског финансијског система.

Одређивање рејтинга сукук обвезница - Значај растућег сукук тр-
жишта препознале су водеће светске рејтинг агенције (Fitch, Moody‘s и 
S&P), које су конципирале посебан приступ за одређивање рејтинга сукук 
сертификата. Међутим, приликом одређивања рејтинга сукук обвезница, 
рејтинг агенције ове инструменте третирају на потпуно исти начин као и 
конвенционалне финансијске инструменте, не узимајући у обзир посеб-
ност исламских финансијских производа (Al-Amine, 2008, стр. 14). На тај 
начин се занемарује чињеница да је исламским инвеститорима шеријатска 
прилагођеност сукук сертификата подједнако битна као и њихов кредит-
ни рејтинг. Стога се може очекивати да поједини сукук инструменти имају 
виши рејтинг међу инвеститорима од рејтинга који су им доделиле кон-
венционалне рејтинг агенције. Самим тим, потребно је да се формирају 
исламске рејтинг агенције које ће одређивати рејтинг исламских финан-
сијских инструмената анализирајући их, како са аспекта кредитног бони-
тета емитента, тако и са аспекта шеријатске утемељености. Стручна јав-
ност гаји очекивање да ће Међународна исламска рејтинг агенција (Islamic 
International Rating Agency) имати значајнију улогу у наредном периоду, 
при чему је неопходно да напори у правцу решавања проблема одређи-
вања рејтинга исламских финансијских производа буду подржани и од 
стране шеријатских стручњака (Al-Amine, 2008, стр. 15).

Неразвијено секундарно тржиште - За разлику од примарног сукук 
тржишта које је у последњој деценији остварило натпросечне стопе раста, 
секундарно сукук тржиште је веома слабо развијено. Главни разлог нис-
ког степена развијености секундарног сукук тржишта је мали број емисија 
квалитетних сукук обвезница које би биле атрактивне инвеститорима на 
секундарном тржишту (Iqbal & Mirakhor, 2009, стр. 179). Са друге стране, 
власници квалитетних сукук обвезница, попут институционалних ин-
веститора, великих исламских пословних банака или централних банака, 
обично држе ове инструменте до доспећа, што доводи до смањења лик-
видности сукук тржишта и повећања трансакционих трошкова (Iqbal & 
Mirakhor, 2009, стр. 179).
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА

Након анализе сукук обвезница и упознавања с њиховим карактерис-
тикама, упоредићемо сукук са сличним конвенционалним финансијским 
инструментима, како бисмо одговорили на питање да ли су и у којој мери 
сукук сертификати другачији од тих инструмената, као и које предности 
сукук сертификати нуде. Из претходне анализе се може уочити да су пој-
мом сукука обухваћени бројни, у значајној мери разнолики инструменти, 
тако да се мора направити осврт на сваку појединачну врсту сукука да би 
се добила реална слика о овим инструментима. Најпре ћемо анализирати 
сукук сертификате базиране на уговорима о власничком улагању – муда-
реба и мушарека сукук. Ове врсте сукука су по свом концепту потпуно 
различите од конвенционалних обвезница, па стога се не могу сматрати 
њиховом класичном алтернативом. Куповином ових сукука, инвеститори 
стичу учешће у власништву над финансираним пројектом. Њима се не га-
рантује принос на улог, већ је њихова зарада условљена профитабилношћу 
финансираног пројекта. Стога, ови инструменти су по својим одликама да-
леко сличнији конвенционалним акцијама. Власник мушарека сукука сти-
че партнерски статус у финансираном послу и тиме право на управљање, 
по чему је ова врста сукука блиска конвенционалним обичним акцијама. 
С друге стране, купац мудареба сукука, попут власника конвенционалних 
приоритетних акција, нема право на управљање. Ипак, улагање у конвен-
ционалне акције пружа инвеститорима извесне предности у односу на 
улагања у мудареба и мушарека сукук. Инвеститори улажу у акције како 
би остварили приход по основу дивиденде и капиталног добитка. Управо 
је очекивани раст цена акција и могућност остварења капиталног добит-
ка често јачи мотив за улагање у акције него очекивана дивиденда. Код 
представљања изазова са којима се суочава сукук тржиште, навели смо 
да секундарно сукук тржиште фактички не постоји. Услед тога, шанса да 
се оствари зарада у виду капиталне добити од продаје сукук сертификата 
је само теоретска. Сукук инвеститори су свесни да се портфолиом сукук 
сертификата не може активно управљати, стога је једино применљива ин-
вестициона стратегија ,,купи и држи“. Наведене чињенице могу демоти-
висати инвеститоре и смањити вероватноћу да ће они перципирати сукук 
сертификате као квалитетну алтернативу улагањима у акције. Такође, и 
у ситуацији када су инвеститори заинтересованији за сигуран приход у 
виду дивиденде него за капитални добитак, улагање у акције нуди извесне 
предности. Улажући у приоритетне акције, инвеститори се одричу пра-
ва на управљање, као и улагањем у мудареба сукук, али стичу право на 
фиксну дивиденду, што је погодност коју власници мудареба сукука не 
могу користити. Ипак, недостатак сукук сертификата у виду непостојања 
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секундарног сукук тржишта и ниске ликвидности ових инструмената де-
лимично је ублажен ограниченом рочношћу сукука, за разлику неогра-
ничене рочности конвенционалних акција. Тиме се сукук инвеститорима 
пружа могућност да у једном тренутку поврате свој улог и потом добијени 
новац реинвестирају.11 

Остале врсте сукук сертификата имају сличности са конвенционал-
ним дужничким инструментима. Посматрано са аспекта теорије, сукук се 
битно разликује од конвенционалних обвезница и пре се може упоредити 
са конвенционалним хартијама од вредности обезбеђеним активом (Asset 
Backed Securities - ABS), које такође настају у процесу секјуритизације. 
Као актива, на бази које се врши емитовање ових хартија од вредности, 
најчешће се користе кредити, лизинг уговори и потраживања по основу 
кредитних картица. Куповином хартије од вредности обезбеђене активом, 
,,власник стиче право на новчани ток, који одбацује заложени портфолио 
пласмана банке, пропорционално свом улогу у укупној емисији тако креи-
раних финансијских инструмената“ (Маринковић, 2011, стр. 137). Разлика 
између ових финансијских инструмената и сукук обвезница је у томе што 
се приноси њихових власника највећим делом темеље на камати која се 
наплаћује од оригиналних дужника, док власници сукук обвезница при-
нос остварују по основу учешћа у добити финансираног пројекта или при-
хода од продаје активе на бази које је извршена емисија сукук обвезница. 
Међу хартијама од вредности обезбеђеним активом, сукук обвезницама 
су најсличније хартије од вредности базиране на лизингу (Lease-Backed 
Securities - LBS), које представљају новину на конвенционалном финан-
сијском тржишту. Попут иџара сукука, основа за емисију ових хартија од 
вредности су лизинг уговори, па стога њихови власници принос остварују 
на бази ренте наплаћене од закупца (корисника лизинга). Разлика између 
ове две врсте инструмената је у томе што власници иџара сукука стичу 
власништво над базном лизинг активом, док власници LBS инструмената 
стичу право само на приливе по основу наплаћених ренти. Поред тога, ин-
вестирање у поједине врсте сукука (селем и истисна’) резултира стицањем 
власништва над материјалном имовином чијом продајом инвеститор тре-
ба да поврати улог и оствари профит, што за конвенционалне дужничке 
инструменте није карактеристично. 

11 Исламска финансијска теорија и пракса препознају и акције као хартије од вредности 
у традиционалном облику. Ипак, примена акција у шеријатски усклађеном 
финансијском систему је праћена испуњавањем бројних предуслова (види Usmani, 
2003, стр. 181-184). Поред тога, треба нагласити да су обичне акције шеријатски 
прихватљиве, али то није случај са приоритетним акцијама (види Zarqa, 1996, стр. 23). 
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Међутим, у пракси разлика између сукук и конвенционалних обвез-
ница је врло често симболична. У претходном делу смо навели да у пракси 
доминирају сукук обвезнице базиране на активи (asset-based sukuk) код 
којих се базна актива користи само да би се испоштовала шеријатски при-
хватљива форма сукук сертификата, док је суштина у потпуности занема-
рена. Разлог томе је неспремност емитената, инвеститора и регулаторних 
власти да се суоче са изазовима сукук тржишта и да заједничким напори-
ма покушају да бројне проблеме елиминишу или макар ублаже. Постојећа 
пракса доноси више штете него користи јер уколико не постоји суштин-
ска разлика између сукук и конвенционалних обвезница, постојање сукук 
обвезница губи смисао из најмање два разлога. Прво, сукук губи улогу 
шеријатски прихватљиве алтернативе конвенционалним обвезницама. 
Друго, респектабилни емитенти и развијена тржишта дужничких финан-
сијских инструмената, јачају компаративну предност конвенционалних 
у односу на сукук обвезнице, чинећи их далеко атрактивнијим и траже-
нијим.

А priori одбацивање шеријатски усклађених сукук сертификата је вео-
ма погрешно. Шеријатски усклађено финансирање, у сваком случају, може 
донети бројне користи. Најпре, пружа се могућност имућним појединцима 
и институцијама који су оријентисани на халал (шеријатски дозвољено) 
инвестирање да свој новац улажу у складу са својим религијским схва-
тањима. Друго, средства прикупљена емисијом и продајом сукук серти-
фиката се не могу улагати друштвено штетне делатности, па стога значај 
сукука поприма нову, социјалну димензију. Треће, сукук финансирање 
може допринети дисциплиновању фискалне политике.  Наиме, добар део 
позајмљених средстава државе користе за рефинансирање постојећих 
дугова или за финансирање гломазног и неефикасног државног адми-
нистративног апарата. Средства прикупљена сукук финансирањем могу 
се користити за набавку опреме, унапређење производње и реализацију 
инфраструктурних пројеката. То посебно важи за финансирање уз помоћ 
емисије и продаје мудареба и мушарека сукука, где је зарада инвеститора 
директно условљена успехом финансираног пројекта. Уколико се држава 
покаже као квалитетан партнер у финансираним пројектима, број инвес-
титора у државне сукук сертификате временом би се повећавао, што би 
допринело даљем улагању у квалитетне пројекте, јачању привреде, кредит-
ног рејтинга државе и, самим тим, снижавању цене позајмљених средстава 
како за дату државу, тако и за резидентна предузећа и становништво. 
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ЗАКЉУЧАК

Да би се испунила празнина која је у исламском финансијском систему 
настала забраном коришћења обвезница, исламски финансијски стручња-
ци су развили аутентичне исламске (сукук) обвезнице. Сукук обвезнице 
су конципиране као сертификати који својим власницима обезбеђују удео 
у власништву над имовином или пројектом на основу којих се њима ис-
плаћује принос. Постоји више врста сукук обвезница које се разликују 
према типу исламског уговора на којем се базирају. Кроз анализу карак-
теристика појединих врста сукука, закључили смо да, теоретски посма-
трано, сукук сертификати немају много сличности са конвенционалним 
обвезницама. Власник обвезнице стиче право на будуће приливе по ос-
нову гарантоване камате и главнице, док са друге стране власник сукука 
стиче право на удео у власништву конкретне материјалне имовине или 
финансираног пројекта. Стога, посматрано са теоретског аспекта, сукук 
има више сличности са конвенционалним власничким хартијама од вред-
ности (мушарека и мудареба сукук), као и ABS инструментима, него са об-
везницама у класичној форми. Ипак, показало се да у пракси доминирају 
тзв. asset-based sukuk, који се суштински не разликују од конвенционалних 
обвезница, јер се базна актива користи само као покриће, како би ови ин-
струменти попримили шеријатски прихватљиву форму. Наведена пракса 
је, свакако, неприхватљива јер тиме сукук сертификати губе улогу алтер-
нативе и постају само нешто другачији облик класичних обвезница. 

У току последње деценије (конкретно од 2001. до 2010. године) тржиште 
сукук обвезница бележи константан раст, који је привремено прекинут је-
дино 2008. године с почетком глобалне кризе, али је и даље удео овог тр-
жишта у глобалном тржишту финансијских инструмената миноран. Еми-
сијом сукук обвезница финансирају се како корпоративни, тако и јавни 
сектор. Географски посматрано, тржиште сукук обвезница обухвата скоро 
све континенте, с тим што је учешће емитената из немуслиманских држава 
занемарљиво. Развој тржишта сукук обвезница угрожавају бројне препре-
ке, међу којима се посебно истиче недовољна развијеност секундарног су-
кук тржишта, што умањује атрактивност ових инструмената за инвести-
торе.

Кључни проблеми у анализи сукук тржишта огледају се у недоступно-
сти података о кретањима на овом тржишту, као и нестандардизованости 
праксе структурирања, емитовања и финансијског извештавања о емиси-
јама сукук сертификата. Томе у прилог говори и чињеница да се до појаве 
глобалне финансијске кризе и проблема неизвршења код појединих сукук 
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обвезница није правила разлика између asset-backed sukuk (шеријатски 
прихватљива форма) и asset-based sukuk (занемарљива разлика у односу на 
конвенционалне обвезнице). Стога, будућа истраживања треба усмерити 
на откривање препрека за нормално функционисање сукук тржишта, да-
вање препорука за ублажавање проблема са којима се у свом функциони-
сању сусреће сукук тржиште, као и препорука за унапређење форме сукук 
сертификата, тако да ови инструменти постану атрактивнији за тржиште, 
а да истовремено не изгубе своју аутентичну форму и суштину. Поред тога, 
истраживања у оквиру ове тематике треба да се баве и искуствима које су 
поједине државе имале са сукук финансирањем, како би се проучила мо-
гућност да и Република Србија своје инфраструктурне и развојне пројекте 
финансира на овај начин.

SUMMARY 
SUKUK BONDS AS AN ALTERNATIVE TO 

CONVENTIONAL BONDS

In the conventional financial system, one of the most important financial 
instruments are bonds. Issuance and sale of bonds are one of the most effective 
ways of financing modern corporations and financial institutions. On the other 
hand, the use of bonds in their traditional form is not possible in the Islamic 
financial system. Bonds are based on interest, which is strictly prohibited by 
the principles of Islamic banking. Therefore, the Islamic financial experts have 
developed sukuk bonds as an alternative to conventional bonds. The subject of 
this paper is the analysis of sukuk bonds as potential alternatives to conventional 
bonds. The main goal of this research is the examination of the viability of 
applying sukuk bonds in the contemporary economic and social environment 
by analyzing the theoretical concepts of these instruments, existing experience 
with their use in practice, and comparing them with similar conventional 
financial instruments.         In the paper, the following research methods are 
applied: analysis method, comparative method, historical method, description 
method, statistical method and empirical method. The research results show that 
certain types of sukuk certificates have more in common with equity financial 
instruments than with bonds, as well as that the difference between other types 
of sukuk and conventional bonds is more often theoretical than practical.

Keywords: Islamic banking, sukuk, bonds, sukuk bond market, interest
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