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АНАЛИЗА ПОЛИТИКЕ ДИВИДЕНДИ НА
ПРИМЕРУ КОМПАНИЈА У СРБИЈИ*1

Резиме

У теорији финансија је препознато да вредност фирме, у већој или 
мањој мери, зависи од оптимизације три основне политике фирме: (1) 
инвестиционе политике, (2) политике финансирања (задуживања), и 
(3) политике дивиденди. Резултати истраживања, који су спроведени 
на узорку од 41 компаније су показали: теорија сигнализирања везана 
за политику дивиденди није валидна за компаније у Србији, имајући у 
виду концентрисано власништво у компанијама које умањује инфор-
мациону асиметрију и самим тиме смањује значај политике исплате 
дивиденди у контексту слања позитивног сигнала инвеститорима. 
Такође, компаније у Србији немају јасно дефинисане дугорочне таргете 
који се односе на део добити који се исплаћује кроз дивиденде. На крају, 
компаније из корпе BELEX 15 нису успешније у примени добрих правила 
корпоративног управљања које се односе на политику дивиденди у одно-
су на компаније ван корпе.

Кључне речи: политика дивиденди, BELEX 15, информациона асиме-
трија, концентрација власништва.

* Овај рад је део истраживачког пројекта Унапређење конкурентности Србије у 
процесу приступања Европској унији, број 47028, за период 2011–2017. године који 
подржава Министарство за просвету и науку Републике Србије.
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I Увод

У теорији финансија је препознато да вредност фирме, у већој 
или мањој мери, зависи од оптимизације три основне политике фирме: 
(1) инвестиционе политике, (2) политике финансирања (задуживања), 
и (3) политике дивиденди. Фирма најпре мора да одреди колико и 
како жели да расте (инвестициона политика). Након тога, потребно 
је одлучити на који начин ће се финансирати раст – задржаном до-
бити, докапитализацијом или дугом (политика финансирања односно 
задуживања). Коначно, одлучује се о алокацији нето прихода између две 
алтернативе: (а) задржавање добити односно финансирање инвестиција 
задржаном добити, или (б) исплата дивиденди (политика дивиденди).1

У финансијској литератури постоји дуготрајна дебата о важно-
сти политике дивиденди и њеном утицају на вредност фирме. На једној 
страни су превасходно теоријска разматрања која настоје да изолују 
стварне детерминанте вредности фирме. Милер и Модиљани се и данас 
сматрају полазном платформом за било које размишљање на тему диви-
дендне политике. Под низом теоријских претпоставки (свет без пореза, 
ефикасно и перфектно тржиште) они закључују да се вредност фирме 
ствара на левој страни биланса стања односно да вредност фирме зави-
си од инвестиционе политике фирме, њене имовине, употребе те имо-
вине (пословања) и оперативне профитабилности. Политика дивиденди 
је, у том смислу, ирелевантана јер она само одређује расподелу створене 
вредности.2 По чувеној метафори коју је употребио Милер, инвестиције 
и оперативна профитабилност одређују „величину пице“, а политка ди-
виденди како ће већ дата пица бити сечена и дељена.3

С друге стране, постоје емпиријске студије које су кроз интервјуе 
са врхом управа компанија покушале да утврде како менаџери у ствар-
ности (у којој претпоставке Милерове и Модиљанијеве хипотезе не 
држе) размишљају о дивидендама. У једној студији која је спроведена 
2004. године4 и која је заправо надградња чувене Линтнерове студије из 
1956. године,5 аутори су добили следеће кључне одговоре: (1) менаџери 

1 Gil Cohen, Joseph Yagil, „A Multinational Survey of Corporate Financial Policies“, Jour-
nal of Applied Finance, Spring/Summer 2007, 57.

2 F. Modigliani, M. H. Miller, „Th e Cost of Capital, Corporation Finance, and the Th eory 
of Investment“, American Economic Review, бр. 48(3)/1958, 297.

3 Доступно на адреси: http://business.baylor.edu/Don_Cunningham/Aft er%20the%20M& 
M%20Revolution%20(CFO%20Magazine%201998).pdf.

4 A. Brav, J. R. Graham, C. R. Harvey, R. Michaely, „Payout Policy in the 21st Century“, 
Journal of Financial Economics, бр. 77/2005, 483–527.

5 J. Lintner, „Distribution of Incomes of Corporations among Dividends, Retained Earn-
ings, and Taxes“, American Economic Review, бр. 46/1956, 97–113.
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не воле да доносе одлуке о исплати дивиденди за које постоје изгледи да 
ће у будућности морати да буду промењене. Они се нарочито брину око 
повећања дивиденди иза ког може уследити одлука о њиховом понов-
ном смањењу. У таквом случају, већина ће се пре определити да се за-
дужи и исплати обећану дивиденду него да промени политику дивиден-
ди; (2) да би избегли опасност смањења дивиденде, менаџери „пеглају“ 
(„smooth“) дивиденде.6 У том смислу, менаџери ће повећати исплату 
дивиденде само кад су сигурни да је промена у приходима (у смислу 
њиховог повећања) стабилна на дуги рок. Привремене промене у при-
ходима неће довести до промене политике дивиденди; и (3) менаџери 
више брину о промени дивиденде него о апсолутном износу исплаћене 
дивиденде јер промена изазива реакцију међу инвеститорима (у проме-
ну се учитавају нове информације о вредности фирме).

Постоји ли добра пракса корпоративног управљања кад су у 
питању дивиденде? У Србији Закон о привредним друштвима7 не даје 
много упутстава о самој политици дивиденде. Кодекс корпоративног 
управљања Привредне коморе Србије такође не бави се посебно овим 
питањем. Ипак, у делу који се односи на предузећа у којима је држава 
један од власника и у којем је потребно посебно заштитити остале влас-
нике наводи се да би такво предузеће требало да има усвојену политику 
дивиденди која би требало да буде јавна и примењивана. Одлуку о ди-
видендама треба да одобри скупштина (а предложи одбор директора, 
односно надзорни одбор) након што анализира потребне инвестиције. 
Треба, по Кодексу, нарочито треба избегавати дискрециону исплату ди-
виденди држави, јер она ограничава планирање и инвестициону поли-
тику ових друштава.8 Ове одредбе Кодекса у великом мери представљају 
добру праксу корпоративног управљања у погледу политике дивиденди.

У овом раду покушава се дати одговор на питање како на полити-
ку дивиденди гледају менаџери у Србији? Утичe ли она и на нашем не-
перфектном и неефикасном тржишту на цену акције? Коначно, занима-
ло нас је да ли компаније које су се на берзи профилисале као компаније 
са добрим корпоративним управаљањем у већој мери обраћају пажњу 
на политику дивиденди од осталих компанија?

6 Неки аутори тврде да је „пеглање дивиденди“ нарочито присутно и важно код 
фирми које су у финансијским проблемима и које на тај начин покушавају да 
привуку инвеститоре. Види P. Kumar, B. S. Lee, „Discrete Dividend Policy with Per-
manent Earning“, Financial Management, бр. 30(3)/2001, 55–76.

7 Закон о привредним друштвима (Службени гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 
83/2014 – др. закон и 5/2015), чл. 271–274.

8 Привредна комора Србије, Кодекс корпоративног управљања, стр. 46, доступно 
на адреси: http://www.pks.rs/SADRZAJ/Files/Tekstil%20i%20koza/Kodeks%20korporativ 
nog%20upravljanja.pdf.
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Сам рад је структуиран на следећи начин. После увода следи пре-
глед литературе, где ће аутори рада представити и хипотезе. Након хи-
потеза, следи објашњење методологије која се користила у емпиријском 
делу и након тога представиће се резултати истраживања. На крају сле-
де закључна разматрања и библиографија.

II Преглед литературе

Наше истраживање спроведено је на узорку који је обухватао 41 
компанију. Само деск истраживање је обухватало 30 компанија којима 
су били дистрибуирани упитници од стране аутора, а сам узорак је 
допуњен и компанијама из корпе BELEX 15,9 које су служиле као кон-
тролни узорак. На основу анализе узорка формулисане су три основне 
хипотезе:

1. Политике дивиденди и најаве исплате дивиденди путем сигна-
лизирања могу утицати на кретања цена акција предузећа.

У првој хипотези централно питање је да ли дивиденда (тј. по-
литика дивиденди) има ефекат сигнализирања, односно да ли смањује 
информациону асиметрију између управе и инвеститора и тако утиче 
на цену акције тј. вредност фирме. Стога, у наставку текста анализираће 
се литература која испитује споменуту проблематику.

Неки аутори тврде да политика дивиденди има позитиван утицај 
на приносе на акцију у дугом року.10 Студија базирана на анкетирању 
менаџера у Великој Британији (2000. године, 164 фирме са Лондон-
ске берзе) објављена је 2005. године.11 Аутор креће од основне хипо-
тезе да у реалном свету тржишта нису комплетна и перфектна као у 
хипотези Милера и Модиљанија и да, стога, политика дивидени утиче 
на вредност фирме јер адресира неколико тржишних имперфекција. У 

9 BELEX 15 представља индекс најликвиднијих акција на Београдској берзи. Намена 
индекса јесте да мери промене цена најликвиднијих акција на домаћем тржишту 
капитала. Индекс је пондерисан тржишном капитализацијом и израчунава се 
свакодневно, у реалном времену. Учешће појединачне компаније ограничено је 
на 20 одсто (у смислу вредности капитализације). У индексној корпи су следеће 
акције: НИС а.д., Нови Сад, Аеродром Никола Тесла а.д., Београд, Комерцијална 
банка а.д., Београд, Галеника Фитофармација а.д., Земун, Металац а.д., Горњи 
Милановац, Енергопројект холдинг а.д., Београд, Мессер Техногас а.д., Београд, 
Алфа плам а.д., Врање, Сојапротеин а.д., Бечеј, Јединство а.д., Севојно, и Импол 
Севал а.д., Севојно.

10 A. Kalay, R. Michaely, „Dividends and Taxes: A ReExamination“, Financial Management, 
бр. 29(2)/2000, 55–75.

11 A. Dhanani, „Corporate Dividend Policy: Th e Views of British Financial Managers“, Jour-
nal of Business Finance & Accounting, 32(7) & (8), September/October 2005, 1625–1672.
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помоћним хипотезама аутор идентификује канале тог утицаја тражећи 
упоришта у финансијској литератури. Прво, аутор испитује да ли поли-
тика дивиденди утиче на капиталну структуру фирме и њену инвести-
циону политику и, преко њих, на вредност фирме. Идеја је да је поли-
тика дивиденди често последица одлука о инвестирању и финансирању 
фирме, али постоји и веза у супротном смеру. Другим речима, флекси-
билна (и резидуална) политика дивиденди подразумева да се власници-
ма исплаћују оне дивиденде које преостану након што су оптимизоване 
одлуке о инвестирању и финансирању.12 Друго, политика дивиденди 
може повећати вредност фирме кроз смањење инвестиционе асиметрије 
између власника и менаџера (теорија сигнализирања).13 Наиме, издаш-
на политика дивиденди је кредибилан мада скуп механизам да се ин-
веститорима покаже (сигнализира) разлика између стварно успешних 
фирми (које су у стању да конзистентно исплаћују издашне дивиденде) 
и оних које се само представљају као успешне. Треће, политика диви-
денди смањује агенцијске трошкове. Наиме, враћајући готовину акцио-
нарима, дивиденде смањују могућност да менаџери праве субоптималне 
инвестиционе одлуке, а уз то издашна исплата дивиденди приморава 
менaџере да инвестиције финансирају и из других извора повећавајући 
тиме мониторинг над менаџерима, јер се он проширује и на власнике 
дужничког капитала.14 Коначно, могуће је да неки акционари због при-
роде њиховог положаја (нпр. порески статус, институционални инве-
ститори итд.) преферирају исплату дивиденди или пак стабилну поли-
тику дивиденди.15 Фирме које излазе у сусрет таквим инвеститорима 
имају већу вредност акција на тржишту.

Резултат студије16 је показао да менаџери у Великој Британији у 
основи подржавају основну хипотезу, те да чак и на тако развијеном 
тржишту (које је блиско теоријској идеји о ефикасном тржишту капи-
тала) политика дивиденди утиче на вредност фирме. Конкретно, они 
сматрају да политика дивиденди адресира информациону асиметрију 

12 W. Megginson, Corporate Finance Th eory, Addison Wesley, 1997.
13 На пример, S. Bhattacharya, „Imperfect Information, Dividend Policy and ‘the Bird in 

Hand’ Fallacy’„, Bell Journal of Economics, Vol. 10, 1979, 259–270; К. John, J. Williams, 
„Dividends, Dilution and Taxes: A Signaling Equilibrium“, Journal of Finance, Vol. 40, 
1985, 1053–1070.

14 М. Jensen, „Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Take-overs“, Ameri-
can Business Review, Vol. 76, 1986, 323–329.

15 Такође, Li и Lie тврде да одлука о промени дивиденде, као и износ промене, зависи 
од премије коју тржиште капитала додељује дивидендама. Они верују да тржиште 
капитала награђује менаџере који узимају у обзир захтеве инвеститора. W. Li, E. 
Lie, „Dividend Changes and Catering Incentives“, Journal of Financial Economics, Vol. 80 
(No. 2), 2006, 293–308.

16 A. Dhanani, 1625–1672.
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као и да утиче на вредност оних фирми у чијој власничкој структури су 
инвеститори који имају отворену преференцију за редовну и стабилну 
(и/или издашну) исплату дивиденди. С друге стране, студија није под-
ржала идеје о капиталној структури и смањењу агенцијских трошкова. 
Коначно, студија је показала да „тачност“ хипотеза зависи од величине 
фирме, индустријског сектора, прилика за раст индивидуалне фирме, 
власничке структуре и фактичке информационе асиметрије.17

Друга хипотеза у раду гласи:

2. Генерално гледано, компаније у Србију немају јасно дефинисане 
дугорочне таргете који се односе на део добити који се исплаћује кроз 
дивденде.

Управо са тим у вези, поставља се питање, да ли је веза имеђу 
политике дивиденди и цене акција подједнако важна на развијеним 
тржиштима капитала и онима која су у развоју.

Раније поменута студија из 2004. године која је прикупила 
информације од 140 финансијских директора из пет развијених земаља 
(САД, Велика Британија, Немачка, Канада и Јапан)18 показала је да чак и 
на најразвијенијим тржиштима менаџери много више пажње посвећују 
инвестиционој политици него политикама задуживања и дивиден-
ди. Међутим, иста студија налази да се релативни значај две потоње 
повећава заједно са задужењем фирме.

Када су у питању тржишта у развоју, нема студија које су се тим 
питањима бавила на нашим просторима. Ипак, када је Јужна Европа 
у питању, анализа 63 нефинансијске фирме које су исплаћивале диви-
денде у периоду од 1993. до 2007. године, а које су листиране на грчком 
тржишту капитала,19 показала је да профитабилност и ликвидност 
повећавају код ових фирми вероватноћу исплате дивиденде. С друге 
стране, инвестиционе прилике, задуженост и ризик пословања смањују 
изглед исплате дивиденде. У целини узев, налази подржавају хипотезу о 
информационој асиметрији и агенцијским трошковима, те у том смислу 

17 Dewenter и Warther, на пример, пореде политике дивиденди америчких и јапанских 
компанија и тестирају утицај тих политика на цене акција. Показује се да јапанске 
компаније имају мање проблема са информационом асиметријом од америчких. 
Стога, цена акција у Јапану мање реагују на промене у политици дивидедни него у 
случају Америке. K. L. Dewenter, V. A. Warther, „Dividends, Asymmetric Information 
and Agency Confl icts: Evidence From a Comparison of Dividend Policies of Japanese 
and US fi rms“, Journal of Finance, Vol. 53 (No. 3), 1998, 879–904. Када у фирми постоји 
већински акционар, такође се сматра да је информациона асиметрија мања. 

18 G. Cohen, J. Yagil, 57.
19 Patra Th eophano, Poshakwale Sunil, Kean Ow-Yong, „Determinants of Corporate 

Dividend Policy in Greece“, Applied Financial Economics, Vol. 22, Issue, 13–15, August 
2012, 1079–1087.
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указују да се ситуација на овом тржишту у развоју не разликује много 
од ситуације на развијеним тржиптима.

Студија Шпаније даје сличне налазе. На узорку од 101 велике, 
нефинансијске, листиране шпанске компаније аутори потврђују да поли-
тика задуживања и дивиденди утиче на вредност фирме.20 Они показују 
да је та веза негативна у оба случаја када фирма има прилика за раст. 
Насупрот томе, обе политике (исплата дивиденди и задуживање) по-
зитивно утичу на вредност фирме када инвестиционих прилика нема. 
Студија је такође потврдила да власничка структура утиче на одлуку о 
алокацији ресурса фирме.

3. Компаније из корпе BELEX 15 су успешније у примени добрих 
правила корпоративног управљања које се односе на политику диви-
денди у односу на компаније ван корпе.

У трећој хипотези ће се контрастирати типично а.д. које је ли-
стирано с „економским мотивима“ (прикупљање екстерног капитала 
од широке инвестиционе базе, раздвајање власништва и управљања 
итд.) и „остале“ фирме (фирме које нису а.д. или су формално а.д. али 
су по својој економској суштини д.о.о. тј. имају контролне акционаре). 
Суштински, поредиће се компаније из корпе BELEX 15 са компанијама 
којима је послат упитник, које су већински д.о.о по правном облику и 
организационој структури.

Фама и Френч примећују тренд пада у броју комpанија које 
исплаћују дивиденде у готовини са 66.5% у 1978. години на свега 20.8% 
у 1999. години.21 Овај драматичан пад они приписују природи фирми 
чијим акцијама се тргује на америчком тржишту капитала. Промена у 
природи листираних фирми је последица промена у правилима листин-
га. Они примећују да је значајно повећан број малих фирми које су ли-
стиране на берзама, да те фирме имају мале профитне марже али нуде 
добре прилике за раст. Такве компаније, по правилу, не исплаћују диви-
денде. Даље, мале компаније, по правилу, исплаћују мање дивиденде од 
великих.

Једна студија са Истамбулске берзе која користи податке о 116 
индустријских компанија у периоду од 2004. до 2009. године испитала је 
однос између концентрације власништва и дивидендног приноса.22 Ре-

20 Pablo de Alonso Andres, Felix Ј. Iturriaga Lopez, Juan А. Sanz Rodriguez, „Financial 
Decisions and Growth Opportunities: A Spanish Firm’s Panel Data Analysis“, Applied 
Financial Economics, Vol. 15, Issue. 6, March 2005, 391–407.

21 E. F. Fama, K. R. French, „Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or 
Lower Propensity to Pay?“, Journal of Financial Economics, Vol. 60 (No. 1), 2001, 3–43.

22 Ersan Ersoy, Emin Hüseyin Çetenak, „Th e Impact of Ownership Concentration on Divi-
dend Payout Policy: Evidence From Turkey“, Ege Academic Review, Vol. 15 Issue 4, 2015, 
509–521.
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зултати показују да постоји позитивна корелација између концентрације 
власништва и дивидендног приноса. Идеја је да је у случају постојања 
већинског акционара информациона асиметрија далеко мања, па са-
мим тим мања је могућност сигнализирања путем политике дивиденде. 
Такође, студија из Белгије23 показује да компаније у приватном влас-
ништву по правилу не плаћају дивиденде. У поређењу са листираним 
компанијама оне ће ређе плаћати дивиденде, а и сами износи ће бити 
мањи. У овој студији се показало и да групе компанија плаћају веће ди-
виденде од компанија које нису део групе, као и да компаније које су у 
групи, плаћају веће дивиденде уколико имају мањинске акционаре. Ко-
начно, постоје докази да фирме које су листиране у далеко већој мери 
„пеглају“ дивиденде него фирме које су приватне и у том смислу нису 
подвргнуте строгом надзору јавних тржишта капитала.24

Поменута британска студија25 која је испитала и везу између 
појединих карактеристика фирме и политике дивиденди уочила је из-
весне правилности. Наиме, истраживање је показало да уколико у 
власничкој структури фирме постоји велико учешће институционалних 
инвеститора, фирма ће мање обраћати пажњу на стабилну исплату го-
товинских дивиденди, а више на утицај прописа о порезима и њихов 
утицај на различите категорије прихода институционалних инвести-
тора. Даље, компаније које су у фази раста верују да је акционарима 
важнија капитална добит од дивиденде. Супротно важи за фирме које 
су у фази слабог раста. Величина фирме на два начина има везе са испла-
том дивиденди. Мање компаније имају већа буџетска ограничења и сто-
га морају бити флексибилније са исплатом дивиденди. Даље, оне верују 
да у њиховом случају дивиденде имају снажнији ефекат сигнализирања 
него код фирми које су добро етаблиране и постоје дужи низ годи-
на због релативно веће информационе асиметрије.26 Када је у питању 
утицај индустрије у којој фирма послује, британско истраживање је 
показало да фирме у финансијској индустрији и комунална предузећа 
релативно више верују у сигнализирање дивидендама него предузећа у 
осталим индустријама. Коначно, високо задужене фирме обраћају више 

23 An Rommens, Ludo Cuyvers, Marc Deloof, „Dividend Policies of Privately Held Compa-
nies: Stand-Alone and Group Companies in Belgium“, European Financial Management, 
Vol. 18 Issue 5, 2012, 816–835.

24 Roni Michaely, Michael R. Roberts, „Corporate Dividend Policies: Lessons from Private 
Firms“, Review of Financial Studies, Vol. 25 Issue 3, 2012, 711–746.

25 A. Dhanani, 1625–1672.
26 Види, такође: H. Mozes, D. Rapaccioli, „Th e Relation Among Dividend Policy, Firm Size 

and the Information Content of Earnings Announcement“, Th e Journal of Financial Re-
search, Vol. 18, 1995, 75–88; M. Mougoue, R. Rao, „Th e Information Signalling Hypoth-
esis of Dividends: Evidence from Co-integration and Causality Tests“, Journal of Business 
Finance & Accounting, Vol. 30, 2003, 441–478.
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пажње на потребе и жеље власника те последично и на политику диви-
денди. Грахам и Харви у њиховој студији такође показују да компаније 
које преферирају финансијску флексибилност у погледу задуживања, 
обраћају већу пажњу на политику дивиденди.27

III Методологија

Аутори су за потребе истраживања направили упитник који има 
15 питања на која су одговарали менаџери, углавном CFO (финансијски 
директори, Chief Finance Offi  cer). Узорак је обухватио 30 компанија. У 
самом упитнику питања су се фокусирала на политику исплате диви-
денди, везу политике дивиденди и вредности компаније, такође, њену 
везу са инвестиционим и финансијским одлукама, као и конзистент-
ност компанија у исплати дивиденди својим власницима. Кроз упит-
ник се испитује и Линтнеров модел као и његова примењивост на 
српским компанијама. Испитаници су на сва ова питања имали опцију 
заокруживања одговора од 1 до 5 (1 „никад“ и 5 „увек“). Упитници су 
послати CFO путем мејла, а аутори рада су у случају неких нејасноћа 
имали право да позову испитаника телефоном, како би отклонили сва-
ку нејасноћу.

Упитник је попунило 30 CFO. Основни критеријум за формирање 
узорка је био разноликост пословања, односно циљ је био да се покрије 
што већи број делатности, како би се дошло до релевантних закључака. 
Стога, аутори су настојали да стратификован узорак обухвати предузећа 
различите величине, типа власништва, делатности, како би имали 
реалнију слику и утврдили евентуалне разлике у примени концепта које 
су условљење карактеристикама предузећа. У самом узорку у погледу 
величине компанија, 33% представљају велика предузећа, 23% средња, 
18% мала и 26% микро. Ако се анализира власништво, 60% компанија 
је у страном власништву, а 40% у домаћем. Компаније у узорку су 
распоређене по делатностима на следећи начин: 38% компанија спада у 
прерађивачки сектор, 15% у финансијски, 10% у сектор малопродаје и 
продаје на велико, 20% је у сектору туризма, 10% су телекомуникације, 
IT сектор чини 7%. Резултати су анализирани у програму SPSS. По 
типу организације 75% компанија спада у друштва са ограниченом 
одговорношћу (д.о.о.), 15% затворена акционарска друштва и 10% от-
ворена акционарска друштва. Анализом узорка и организационе струк-
туре компанија, долази се до закључка да доминирају компаније са ви-
соком концентрацијом власништва у односу на компаније које имају 

27 J. Graham, C. Harvey, „Th e Th eory and Practice of Corporate Finance: Evidence from the 
Field“, Journal of Financial Economics, Vol. 60, 2001, 187–243.
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дисперзовану власничку структуру, што и јесте генерални тренд у 
предузећима у Србији. Стога, узорак је допуњен са 11 компанија које 
припадају BELEX корпи, које су уједно представљале контролну групу 
са којима су се поредили резултати одговора менаџера из иницијалног 
истраживања. Намера аутора је била да се направи компаративна ана-
лиза између компанија које су различите по правној форми и које имају 
различит ниво концентрације власништва, као и њиховог односа према 
политици дивиденди.

IV Резултати

Након анализе коришћене литературе као и приказане методо-
логије у овом делу рада доказују се постављене хипотезе. У наставку тек-
ста акценат је на првој хипотези, односно да политике дивиденди и најаве 
исплате дивиденди путем сигнализирања могу утицати на кретања цена 
акција предузећа. Као што је већ представљено у прегледу литературе, 
тржиште капитала у Србији које је неефикасно и плитко, не може пот-
врдити финансијске концепте попут Милерове и Модиљанијеве теореме 
о ирелевантности дивиденди. Међутим, у овом делу ће се испитивати 
концепт политике исплате дивиденди и вредност компанија, као и какве 
сигнале политика дивиденди шаље тржишту. Као што је већ наведено у 
прегледу литературе, постоје разна истраживања која говоре да полити-
ка дивиденди може повећати вредност фирме кроз смањење информа-
ционе асиметрије између власника и менаџера (теорија сигнализирања). 
Међутим, већи проценат компанија из узорка имају концентрисану 
власничку структуру, што имплицира да су власници или менаџери 
или врло добро упознати са стањем у фирми. Анализирајући сајтове 
компанија, као и у додатним интервјуима менаџера компанија, дошли 
смо до налаза да компаније немају јасно дефинисане политике дивиден-
ди. Међутим, иако је доступност података о исплатама дивиденди мала 
или и не постоји, одговори менаџера о постојању везе између политике 
дивиденди и позитивних сигнала које компанија шаље тржишту указују 
на позитивну релацију. Постављена су два питања: „да ли мислите да 
исплата дивиденди утиче на цену акција?“ и „да ли мислите да исплата 
дивиденди шаље позитиван сигнал тржишту?“.Одговори су приказани 
на следећим графиконима:
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Графикон 1.
Проценат одговора директора (CFO) везано за постојање везе између 

политике дивиденди и кретања цена акција компаније

Извори: Резултати истраживања које су спровели аутори рада

Графикон 2.
Проценат одговора директора (CFO) везано за постојање везе

између исплате дивиденди и слања позитивних сигнала тржишту

Извори: Резултати истраживања које су спровели аутори рада
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Потребно је истаћи да је наша анализа превасходно била фоку-
сирана на веровања менаџера везано за ефекат исплате дивиденди на 
перцепцију вредности фирме у очима власника. Такође, потребно је на-
гласити да је у српским фирмама које су д.о.о по свом правном облику 
и организационој структури, информациона асиметрија минимална, јер 
власник има одличан увид у пословање и сам може у сваком тренутку 
да отпусти менаџера. Стога, постоји већа вероватноћа присутности ин-
формационе асиметрије у фирмама које су листиране у односу на д.о.о 
компаније. Ако се ипак фокусирамо на одговоре менаџера у узорку (који 
улгавном чине д.о.о.), они указују на другачије резултате у односу на 
ранија истраживања, односно да менаџери ипак имају позитиван став 
према исплати дивиденди и верују у пренос позитивних информација 
ка тржишту у случају исплата дивиденди. Иако је ниво информационе 
асиметрије низак у компанијама из узорка, резултати истраживања иду 
у прилог теорији сигнализирања, односно постоји генерално веровање 
да ако компанија исплаћује дивиденде, она шаље сигнал о стабилном 
пословању, уверавајући јавност о успешним пословним изгледима и 
већој вредности компаније.

Како су већина компанија из узорка д.о.о., углавном компаније 
које су повукле акције са берзе и прешле у нижу организациону струк-
туру, као и затворена а.д., анализиране су и компаније које су отворена 
а.д. и део корпе BELEX 15, који представља водећи индекс Београдске 
берзе.

Приликом анализе позитивних сигнала које се преносе на тржиш-
те, након објаве исплате дивиденде, у раду су узета два индикатора: 
мања волатилност у кретању цена акција у посматраном периоду од 
2010. до 2017. године, као и раст цена акција. Анализа јавно доступних 
података компанија је започета са компанијом Messer Tehnogas а.д. Бео-
град која током 2013., 2014. и 2015. године није исплаћивала дивиденде, 
односно реинвестирала је углавном у нове пројекте. Међутим, у јавно 
доступним документима о расподели, односно нерасподели добити као 
један од разлога наводи се и неизвесности у вези са будућношћу Желе-
заре Смедерево, која уједно представља и највећег купца за компанију 
Messer. У септембру 2016. године се доноси одлука о исплати дивиденди, 
којој је претходило доношење Одлуке о расподели добити на СА (Скуп-
штина акционара) у априлу 2016. године, након чега је уочен раст цена 
акција (према подацима са Belexa за један дан цена акција је скочила са 
8.450 на 10.492). Поменуто може коинцидирати и са налазима Алонсо 
et al. (2005), који наглашавају да исплата дивиденди позитивно утиче 
на вредност фирме када инвестиционих прилика нема. Кретање цене 
акција је приказано на следећем графикону:
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Графикон 3.
Кретање цене акција компаније Messer Tehnogas а.д. Београд:

Извор: Сајт Београдске берзе, http://www.belex.rs/trgovanje/istorijski/TGAS

Такође, анализом јавно доступних података компанија из корпе, 
дошли смо до сличног закључка као и Ли et al. (2006) који се односе 
на чињеницу да инвеститори преферирају исплату дивиденди или пак 
стабилну политику дивиденди и да фирме које излазе у сусрет таквим 
инвеститорима имају већу вредност акција на тржишту. Такође, такве 
фирме имају и мању осцилацију у цени акција, што је уједно узето као 
позитиван индикатор и у овом истраживању. Међутим, треба напоме-
нути и чињеницу да и у компанији Messer је дошло до концентрације 
власништва (према подацима ЦРХОВ, већински власник, 82% je Messer 
Group Gmbh) што уједно умањује значај улоге сигнализирања политике 
дивиденди, јер је и мања информациона асиметрија.

Ако се вратимо опет на везу стабилне политике дивиденди и мање 
осцилације цене акције, пример такве компаније је Металац а.д. Горњи 
Милановац. Анализом Упитника о пракси корпоративног управљања 
издавалаца, који је доступан на сајту Београдске берзе, утврђено је да 
политика дивиденди представља саставни део Пословне политике и 
усваја се у октобру текуће године за наредну годину и објављује на Ин-
тернет страници друштва одмах по усвајању. Компанија континуирано 
исплаћује дивиденде већ 11 година, односно у периоду од 2006. до 2017. 
године. Приметно је да у периоду од 2010. до 2017. године цена акција 
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компаније не варира драстично, у односу на варирање цена других 
компанија из корпе, крећући се у континуираном дијапазону од 1.281 
до 2.758 рсд. Ако се анализира власничка структура, према подацима 
са сајта компаније, већи проценат капитала је у власништву физичких 
лица: 58,36%.

Такође, компанија Галеника Фитофармација, као и Металац у 
последњих десет година континуирано исплаћује дивиденде. Компанија 
има и документ Политика дивиденди, доступан на сајту Београдске бер-
зе са јасно дефинисам циљевима и таргетима везаним за динамику ис-
плате дивиденди. Као и код Металца, дијапазон кретања цена акција у 
последњих десет година варира од 2.000 до 4.000 рсд, што је математички 
гледано значајна промена, али у поређењу са варијабилношћу кретања 
цена других акција компанија, осцилација је минимална. Компанија има 
и усвојен Кодекс корпоративног управљања. Као и код компаније Ме-
талац, већинско власништво је у рукама физичких лица: 52,13%, према 
подацима са сајта Централног регистра хартија од вредности (ЦРХОВ).

Компанија Нис а.д. Нови Сад такође редовно исплаћује дивиден-
де од 2013. године. Има усвојен Кодекс корпоративног управљања, као 
и документ Политика дивиденди, где се наводи да је дугорочан таргет 
везан за исплату 15% нето добити у облику дивиденди сваке године. 
Такође, и код ове компаније је приметна мања осцилација цена акција у 
посматраном периоду, крећући се између 503 рсд и 1009 рсд. Такође, сва-
ка Одлука о расподели добити и исплати дивиденди је била пропраћена 
растом цена акција. У погледу власничке структуре доминирају два 
акционара: 56,15% Газпром Нефт и 29,87% Република Србија. Управо 
Кодекс корпоративног управљања Привредне коморе Србије ставља ак-
ценат на предузећа у којима је држава један од власника и истиче неоп-
ходност да такво предузеће треба да има усвојену политику дивиденди 
која би требало да буде јавна и примењивана.

Компанија Аеродром Никола Тесла а.д. Београд, где је држава 
већински власник (86,43% према подацима ЦРХОВ), такође је у перио-
ду од 2012. до 2017. редовно исплаћивала дивиденде и међудивиденде. 
У Упитнику о пракси примене корпоративног управљања је наведено да 
су политика исплате дивиденде, процедура и рокови за њену исплату 
регулисани Законом о привредним друштвима и статутом компаније. 
Држава као већински власник добија и већу порцију колача, односно 
већи удео који се исплаћује из добити. Поменуто потврђује неке студије 
да компаније са већинским уделом државе су склоније редовнијој ис-
плати дивиденди. Анализирајући графикон 4. на коме је приказано 
кретање цена акција у периоду од 2011. до 2016. године, може се јасно 
уочити да је Одлука о расподели добити и исплати дивиденди неретко 
била пропраћена растом цена акција:
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Графикон 4.
Кретање цене акција компаније Аеродром Никола Тесла а.д. Београд:

Извор: Сајт Београдске берзе, http://www.belex.rs/trgovanje/istorijski/AERO

Генерално гледано, анализирајући корпу BELEX 15, резултати 
показују да се исплата дивиденди перципира као позитиван сигнал 
тржишту. Међутим, иако је објава дивиденди била пропраћена растом 
цена акција, прва хипотеза која говори да политике дивиденди и најаве 
исплате дивиденди могу утицати на кретања цена акција предузећа 
и шаљу позитиван сигнал тржишту се не може у потпуности при-
хватити. Разлог поменутом је, поред релативно неопредељеног става 
интервјуисаних менаџера, и сама структура власништва и у компанијама 
из узорка, као и у компанијама у корпи BELEX 15, где је присутан тренд 
концентрације власништва који служи као интерни механизам кор-
поративне контроле. У литератури се помиње значај политике диви-
денди за смањење агенцијских трошкова. Међутим, политика исплата 
дивиденди у д.о.о. као и у а.д. са контролним акционаром (предузеће 
које је формално акционарско друштво али по својој економској суш-
тини више личи на д.о.о.) не игра битну улогу у смањењу информа-
ционе асиметрије и агенцијских трошкова, јер суштински најчешће 
су ситуације да је власник уједно и менаџер, те да је он врло упућен у 
пословање и да или сам управља фирмом или потупуно контролише 
менаџера. Са друге стране, сама теорија сигнализирања има сврху да 
смањи информациону асиметрију између власника и менаџера, што је 
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најделотворније код компанија са дисперзованом власничком структу-
ром, где је реално присутна информациона асиметрија услед раздвајања 
власништва и контроле. Суштински, долази се до закључка да је упра-
во специфичност листираних фирми у Србији, односно чињеница да су 
оне по својој економској суштини више сличне нелистираним српским 
фирмама него листираним фирмама на развијеном тржишту капитала 
препрека да се суштински тестира валидност теорије сингализирања. 
Стога, прва хипотеза рада није доказана већ је оповргнута, јер инфор-
мациона асиметрија у условима концентрисане власничке стуркутуре 
која постоји како у д.о.о. тако и на српском званичном тржишту капи-
тала, не постоји у знатној мери и сигнал инвеститорима нема тако јаку 
улогу као у условима дисперзоване власничке структуре.

У наставку текста анализираће се друга хипотеза која је постављена 
у раду. Једно од питања у упитнику који је послат финансијским дирек-
торима је било везано и за постојање дугорочних таргета када је реч о 
делу добити који се исплаћује кроз дивиденде. Већи број испитаника 
је одговорио негативно указујући да не постоји јасно дефинисана по-
литика исплате дивиденди, већ се одлука доноси ad hoc у зависности од 
пословних резултата и нивоа задржане добити.

Резултати су приказани на следећем графикону:

Графикон 5.
Проценат одговора директора (CFO) везано за постојање дугорочних 

таргета када је реч о делу добити који се исплаћује кроз дивиденде

Извори: Резултати истраживања које су спровели аутори рада
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Менаџмент компанија из узорка је одговорио на питање „да ли 
Ваша компанија има дугорочне таргете када је реч о делу добити који 
се исплаћује кроз дивиденде?“. Резултати указују да 70% испитаника 
нема или делимично има јасно постављене дугорочне таргете везано за 
исплату дивиденди и део добити који се користи за поменуто. Такође, 
менаџменту компанија је постављено и следеће питање: „да ли мислите 
да одлуке о новим инвестицијама имају мали утицај на могућу изме-
ну у политици исплата дивиденди?“. Одговори испитаника су показа-
ли да 53% менаџера мисли да инвестиционе одлуке утичу на полити-
ке дивиденди, указујући поново на резидуалност политике дивиденди, 
потврђујући и истраживања попут Dhanani (2005). Такође, више од 
40% испитаника је одговорило да се дивиденде исплаћују тек након 
финансирања неопходних пројеката из интерних извора, опет указујући 
на резидуални карактер исплата дивиденди и на доминантност инве-
стиционе политику у односу на политику дивиденди.

Закон о привредним друштвима дефинише исплату дивиденди у 
делу Однос друштва и акционара, Расподела добити, део који се односи 
на а.д. предузећа. Ако се даље анализирају компаније у оквиру корпе 
BELEX 15, резултати указују да су политика исплате дивиденди, њене 
процедуре као и рокови углавном дефинисани у статутима компанија, 
део „Расподела добити“. У статутима се јасно дефинише на шта се све 
добит може распоређивати након усвајања финансијских извештаја. 
Такође, наглашава се да се плаћање дивиденди акционарима компаније 
може одобрити одлуком о расподели добити усвојеној на редовној сед-
ници скупштине акционара, којом се одређује и износ дивиденде (од-
лука о исплати дивиденди). Такође, у статутима компанија се наводи да 
акционари имају и право на међудивиденде, у било које време између 
редовних седница скупштине у зависности од прихода компаније. На 
дивиденду имају право акционари на дан дивиденде, а на међудивиденду 
акционари на дан међудивиденде. Дан одржавања редовне скупштине 
акционара се обично сматра за дан дивиденде, а дивиденда припада ак-
ционарима који су на дан дивиденде били акционари компаније, пре-
ма евиденцији из Централног регистра. Међутим, у већини докумената 
(статутима, упитнику о пракси корпоративног управљања издавалаца, 
одлуци о расподели добити, као и у одлуци о исплати дивиденди), нису 
наглашени дугорочни таргети о исплати дела добити, као ни о исплати 
дивиденди. Углавном већина компанија не даје информације о тачном 
проценту нето добити који ће се исплаћивати у будућности, већ се од-
луке доносе ad hoc, у зависности од висине нето добити компаније, по 
динамици којом се не ремети ликвидност друштва. Суштински, велика 
сличност одредби о дивидендама у статутима анализираних компанија 
оставља утисак како фирме у Србији, често само преписују законске 
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одредбе и корпоративном управљању не приступају на прави начин – 
тј. различити аспекти корпоративног управљања се не дизајнирају пре-
ма потребама фирме, већ се слепо преписује законско решење. Светао 
пример су компаније Нис а.д. Нови Сад и Галеника Фитофармација а.д. 
Београд, које имају усвојену политику дивиденди, а којом је регулисана 
дугорочна политика компаније у погледу исплате дивиденде акциона-
рима, износа дивиденде у односу на остварену нето добит, фактора који 
утичу на исплату дивиденде и начина плаћања дивиденде (Политика 
дивиденди Нис а.д. 2012, доступна на http://ir.nis.eу/sh/akcije-i-dividenda/
dividende/). Обе компаније имају усвојене Кодексе корпоративног 
управљања, који истичу важност и нужност транспарентног пословања 
компаније. Остале компаније из корпе или немају јасно дефинисану по-
литику дивиденди, или, ако је имају, немају јасно прецизиране дугороч-
не таргете о исплати дивиденди, односно износ се утврђује у зависности 
од текућег пословања, не угрожавајући ликвидност компаније. Стога, 
анализа резултата упитника, као и докумената доступних на сајту Бе-
оградске берзе, потврђују другу хипотезу рада везану за чињеницу да 
компаније у Србији немају јасно дефинисане дугорочне таргете који се 
односе на део добити који се исплаћује кроз дивденде.

И на крају испитаћемо хипотезу да су компаније из корпе BELEX 
15 успешније у примени добрих правила корпоративног управљања 
које се односе на политику дивиденди у односу на компаније ван кор-
пе. Превасходно, компаније које су листиране на Београдској берзи су 
у законској обавези за транспарентнијим извештавањем у односу на 
компаније које нису (Закон о тржишту капитала, посебно онај део ве-
зан за укључивање хартија од вредности на регулисано тржиште, Пра-
вилник о листингу Београдске берзе, са акцентом на делу о условима 
које компанија мора да испуни да би се прикључила на рецимо prime 
или standard листинг – висина капитала, ревизија, сајт на енглеском и 
српском језику итд.). Суштински, компаније из корпе се разликују од 
осталих компанија које су листиране на берзи и намећу виша очекивања 
свих релевантних стејкхолдера везано за више стандарде корпоратив-
ног управљања.

Генерално гледано, резултати нашег упитника су показали да 64% 
менаџера у компанијама из узорка имају у виду очекивања акционара 
за исплату дивиденди, међутим, доступност података о самој исплати 
је минимална. Само истраживање је указало да је политика дивиденди 
често последица одлука о инвестирању и финансирању фирме, одно-
сно да се дивиденде исплаћују тек након финансирања пројеката из 
постојећих интерних извора (40% менаџера у упитнику је одговорило 
потврдно на ово питање). Анализирајући документе објављени на сајту 
Агенције за привредне регистре, као и на сајту компанија из узорака, 
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нигде нема конкретан податак о исплатама као и одлука о исплати ди-
виденди. Анализирајући компаније из корпе BELEX 15, поред статута 
компанија где се говори о исплати дивиденди, доступни су и документи 
попут усвојених кодекса о корпоративном управљању компанија (само 
две компаније), упитник о пракси корпоративног управљања издаваоца 
(већи број компанија из корпе), одлука са СА о расподели добити и ис-
плати дивиденди, званични документи политика дивиденди, годишњи 
извештаји о пословању, где се неретко наилази на податак о хронологији 
исплате дивиденди и њеној висини. Резултати су показали да постоји 
нека врста процепа између законских решења и њихове стварне при-
мене. Менаџери су свесни очекивања акционара, али и даље сматрају 
политику исплате дивиденди резидуалном. Компаније из корпе BELEX 
15, представљају са становишта корпоративног управљања квалитати-
ван помак у односу на остатак компанија из иницијалног упитника. 
Основни разлог за то лежи у чињеници да су оне под регулаторним 
притиском, али и под притиском очију јавности и свих релевантних 
стејкхолдера – ово се посебно односи на оне компаније где је и држава 
власник. Иако код ових компанија постоје релевантна документа о ис-
плати дивиденди, анализа садржаја тих докумената ипак указује на ре-
зидуалност ове политике у односу на инвестиционе и финансијске одлу-
ке. Менаџери из узорка, а и они из корпе, су показали свест о важности 
исплате дивиденди као сигнала инвеститорима о успешном пословању, 
али конкретних података доступних јавности који би потврдили да се 
та свест преточила у политику и понашање њихових компанија нема. 
Подаци компанија из корпе BELEX 15 постоје и јавно су доступни, али 
и у овим компанијама је приметна концентрација власништва, и стога, 
умањена важност политика дивиденди као инструмента сигнализирања 
о пословању компаније. И у иницијалном, као и у контролном узорку 
се намеће резидуалност, као и недостатак дугорочних таргета када је у 
питању исплата дивиденди. Стога, одбацујемо трећу хипотезу која се 
односи на чињеницу да су компаније из корпе BELEX 15 успешније у 
примени добрих правила корпоративног управљања које се односе на 
политику дивиденди у односу на компаније ван корпе.

V Закључак

Резултати спроведеног истраживања су показали да: (1) теорија 
сигнализирања везана за политику дивиденди није валидна за компаније 
у Србији, имајући у виду концентрисано власништво у компанијама 
које умањује информациону асиметрију и самим тиме смањује значај 
политике исплате дивиденди у контексту слања позитивног сигнала 
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инвеститорима, што одбацује хипотезу 1 (H1). (2) Генерално гледано, 
компаније у Србији немају јасно дефинисане дугорочне таргете који се 
односе на део добити који се исплаћује кроз дивденде, закључак који 
потврђује другу хипотезу (H2) у раду. (3) Компаније из корпе BELEX 15 
нису успешније у примени добрих правила корпоративног управљања 
које се односе на политику дивиденди у односу на компаније ван корпе, 
што уједно одбацује H3, тј. постављену хипотезу 3.

Истаживање спроведено на бази узорка од 41 компаније (30 ком-
панија из упитника плус 11 компанија у оквиру BELEX корпе) је указало 
да генерално постоји свест менаџмента о значају политике дивиденди, 
али у контексту велике концентрације власништва, значај политике ди-
виденди у смислу сигнализирања инвеститорима је умањена у самом 
контексту мање информационе асиметрије. У компанијама у Србији, 
због укрупњавања власништва и тенденције да се у власничкој струк-
тури појављује мали број власника, који су добро упознати са стањем 
у фирми, политика исплате дивиденди добија резидуални карактер у 
односу на инвестицоне и финансијске одлуке. Предузећа која нису ли-
стирана на берзи имају мању транспарентност у објављивању података 
у односу на компаније које су у оквиру BELEX корпе, међутим основни 
разлог поменутом је законска регулатива која условљава предузећа ко-
тирана на берзи, поготово компаније у оквиру корпе BELEX 15. Стога, 
аутори овог рада су одбацили хипотезу везану да су компаније у ок-
виру корпе успешније у примени правила корпоративног управљања 
која се односе на политику дивиденди из разлога што су и менаџери 
компанија из иницијалног узорка показали позитиван став и сличан 
ниво разумевања значаја дивиденди и њиховог слања порука о успеш-
ности предузећа свим релевантним стејкхолдерима. Даље, недостатак 
података о конкретним исплатама указује на чињеницу да се та свест у 
ограниченој мери рефлектује на дивиденде. Компаније из BELEX кор-
пе исплаћују дивиденде, међутим, истраживање је показало да постоји 
значајна инфериорност политике дивиденди и у овим компанијама у 
односу на инвестиционе и финансијске одлуке.
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THE ANALYSIS OF DIVIDEND POLICY ON A 
SAMPLE COMPRISING OF SERBIAN COMPANIES

Summary

In theory of fi nance, it is recognized that the value of the company de-
pends, on the optimization of the three basic company policies: (1) investment 
policy, (2) fi nancing policy and (3) dividend policy. Th e results of the survey, 
which was conducted on a samplе comprising of 41 Serbian companies showed: 
the signaling theory related to dividend policy is not applicable to companies 
in Serbia, due to common concentrated ownership in Serbian companies that 
reduces information asymmetry, and thus reduces the importance of dividend 
policy in the context of sending a positive signal to investors. Also, companies in 
Serbia do not have clearly defi ned long-term targets regarding the profi t that is 
paid through dividends. Lastly, companies from the BELEX 15 basket are not 
better in applying good corporate governance principles that relate to dividend 
policy in comparison to the companies that are not listed.

Key words: dividend policy, BELEX 15, information asymmetry, concentra-
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