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VI 1. ДИСКОНТНЕ СТОПЕ И НЕТО САДАШЊА ВРЕДНОСТ 

 

У већини слушајева трпшкпви и кпристи настали регулатпрнoм прпменoм не јављају се 

једнпкратнп, већ у дужим временским интервалима. Да би се будући трпщкпви и кпристи мпгли 

сабрати, неппхпднп их је свести на садащоу вреднпст. Свпђеое будућих трпщкпва на садащоу 

вреднпст назива се дискпнтпваое. Дискпнтпваое је неппхпднп јер један динар данас не вреди 

истп кап щтп ће вредети нпр. за гпдину дана. За тп ппстпје два пснпвна разлпга.  

Првп, динар данас мпже бити инвестиран и ствприти принпс. Другим решима, за гпдину 

дана ппред улпженпг динара пстварујемп и принпс i, па је укупна сума гпдину касније једнака 

1(1+i).  Акп бисмп целпкупну суму инвестирали на јпщ једну гпдину, пстварили бисмп принпс пд 

1(1+i)(1+i), тј. 1(1+i)2. На исти нашин мпжемп израшунати укупан принпс кпји бисмп пстварили акп 

бисмп инвестирали тпкпм пет гпдина: 1(1+i)5. 

Другп, динар данас мпже бити упптребљен за текућу пптрпшоу, а упбичајенп је да 

ппјединци радије трпше данас негп касније, тј. ппјединци исппљавају ппзитивне временске 

преференције. Упбишајени пример су пптрпщашки кредити, кпји ппказују да су ппјединци спремни 

да плате камату да би мпгли да пптрпще вище данас.Схпднп тпме, динар има разлишиту вреднпст 

зависнп пд перипда у кпме га пбрашунавамп. Збпг тпга је неппхпднп све динарске суме свести на 

заједнишки именитељ. У супрптнпм, акп се не бисмп пбазирали на перипд тпкпм кпјег ће принпси 

бити пстварени, пптпунп бисмп ппгрещнп сабирали пшекиване нетп кпристи (или нетп трпщкпве).  

 

VI.1.1. САДАШЊА ВРЕДНОСТ И ДИСКОНТНИ ФАКТОР 

Дискпнтни фактпр пмпгућава да се пцеоени трпщкпви и кпристи сведу на уппредиве 

велишине. Штп се касније пстварују трпщкпви и кпристи, оихпва садащоа вреднпст је маоа. 

Садащоу вреднпст будуће вреднпсти у n-тпм перипду мпжемп изразити кап: 

садащоа вреднпст = (будућа) вреднпст у n-тпм перипду  дискпнтни фактпр 

   = (будућа) вреднпст у n-тпм перипду· 
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Фпрмула кпјпм се изражава садащоа вреднпст нетп будућих тпкпва (кпристи умаоених за 

трпщкпве ппсматранпг перипда): 
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 где је: 

 t – ппсматрани перипд 

 n – перипд узет у пбзир 

 i – дискпнтна стппа 

 NBt – нетп кпристи у перипду t 

 C0 – ппшетни трпщкпви увпђеоа прпписа (t = 0) 

 

Пример: Претппставимп да се изменпм прпписа намеће пбавеза приватнпм сектпру и да се 

прпмена пднпси на три гпдине. Ппшетни трпщкпви приватнпг сектпра изнпсе пет милипна динара. 

Сви регулисани субјекти су дужни да примеоују нпве захтеве пд 1. јануара 2007. гпдине, дпк 

ппшетне трпщкпве снпсе крајем децембра 2006. гпдине. Тпкпм три гпдине приватни сектпр ће 

имати релативнп ниске трпщкпве пдржаваоа у вези са наметнутим захтевпм (пкп 100.000 динара 

гпдищое), дпк ће тпкпм истпг перипда пстварити и знатне ущтеде (милипн динара у првпј, два 

милипна у другпј и три милипна динара у трећпј гпдини примене). 

КОРИСТИ И ТРОШКОВИ РЕГУЛАТОРНЕ ПРОМЕНЕ (у 000) 

 Година (t) Користи (Bt) Трошкови (Ct) Нето корист (NBt) 

децембар 2006. 0 0 5.000 -5.000 

2007. 1 1.000 100 900 

2008. 2 2.000 100 1.900 

2009 3 3.000 100 2.900 

Будућу вреднпст мпгуће је пбрашунати на некпликп нашина. На пример, првп мпжемп да 

израшунамп садащоу вреднпст кпристи у првпј гпдини примене. Да бисмп израшунали садащоу 

вреднпст, неппхпдна нам је и дискпнтна стппа. Акп претппставимп да пна изнпси 10 %, резултат је 

следећи:  
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На пснпву резултата мпжемп рећи да ће приватнпм сектпру кприст пд милипн динара 

вредети за гпдину дана кап 909.090 динара данас. У тпм слушају дискпнтни фактпр једнак је 

0,90909. Слишнп израшунавамп и пстале гпдищое кпристи, а за другу гпдину резултат је следећи:  

893.652.1
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пднпснп кприст пд два милипна динара за две гпдине вреди кап приближнп 1.652.890 

динара данас.  Другим решима, изнпс пд 1.652.890 дпнеп би за две гпдине 1.652.890·(1 + 0,1)2, тј. 

два милипна динара. Сабираоем  дпбијамп садащоу вреднпст кпристи пстварених тпкпм три 

гпдине: 

4.815.933
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За трпщкпве кпристимп исту фпрмулу, па је оихпва садащоа вреднпст:  

5.248.690
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Осим тпга, ту су и ппшетни трпщкпви кпје приватни сектпр снпси пдмах.  

Резултат јаснп указује на тп да регулатпрну прпмену не треба усвпјити. Наиме, укупна 

кприст је щест милипна, а укупни трпщкпви 5,3 милипна динара, али сведени на садащоу 

вреднпст ппказују да је ефекат прпмене негативан. Исти резултат мпгуће је дпбити и кприщћеоем 

следеће фпрмуле: 

432.7575.000.000-4.567.243 -
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Израшуната нетп садащоа вреднпст представља апрпксимацију. У датпм примеру је 

претппстављенп да све кпристи и трпщкпви у перипду пд три гпдине дпспевају на крају гпдине, 

щтп не мпра бити. Приликпм пбрашуна кпристи и трпщкпва мпгу се на пример кпристити краћи 

интервали, али је пптребнп пажљивп размптрити перипд у кпме се пстварују кпристи или настају 

трпщкпви. Кпнашнп, садащои тренутак је време у кпје ппшиое примена регулатпрне прпмене.  

За дпнпщеое пдлуке у вези с регулатпрнпм прпменпм вепма је знашајна садащоа 

вреднпст. Чак и акп се не спрпвпди фпрмална анализа трпщкпва и кпристи, пптребнп је правилнп 

сагледати садащоу вреднпст кпристи и трпщкпва и перипда у кпјима пни настају да се не би 

изабрала регулатпрна прпмена шији је збир нетп кпристи на први ппглед ппзитиван.  

 

VI.1.2. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  

Регулатпрна прпмена је прихватљива акп су друщтвене кпристи веће пд друщтвених 

трпщкпва, пднпснп акп је нетп садащоа вреднпст ппзитивна.  

Прихватљивпст регулатпрне прпмене 

акп је НСВ >0, прихвата се 

акп је НСВ < 0, пдбацује се 



Разматрана регулатпрна прпмена мпже да буде прихватљива и када има негативну нетп 

садащоу вреднпст, али акп су неквантификпване нетп кпристи кпје пна дпнпси вепма знашајне.  

Вище (узајамнп искљушивих) алтернатива мпгуће је уппредити акп се израшуна оихпва 

нетп садащоа вреднпст. У приватнпм сектпру, упбишајенп се бира предлпг с највищпм нетп 

садащопм вреднпщћу, али када се спрпвпди анализа трпщкпва и кпристи за друщтвп, када се 

мнпги трпщкпви и кпристи тещкп квантификују, нетп садащоа вреднпст представља самп један пд 

критеријума кпји се узимају у пбзир при пдлушиваоу. Ипак, акп је ппзната нетп садащоа вреднпст 

сваке разматране алтернативе, пна је ппжељан критеријум за избпр, какп  збпг свпје 

једнпставнпсти, такп и збпг свпје свепбухватнпсти. 

И када ппстпје брпјне неквантификпване кпристи, алтернатива с већпм нетп садащопм 

вреднпщћу има преднпст. И у тпм слушају, акп друге алтернативе имају преднпсти кпје се не мпгу 

квантификпвати, мпгуће је да најбпље рангирана алтернатива према нетп садащопј вреднпсти 

ипак не буде и најбпље рангирана ппсле пптпуне прпцене. Правила нетп садащое вреднпсти 

мпжемп сажети такп да 

Рангираое алтернатива 

акп је НСВ(А) > НСВ(Б), прихвата се А 

акп је НСВ(Б) > НСВ(А), прихвата се Б 

 

Ппред нетп садащое вреднпсти, израшунаваоем се мпгу дпбити и други критеријуми за 

дпнпщеое пдлуке – рацип кпристи и трпщкпва или интерна стппа принпса (ИСП). 

 

VI.1.3. РАЦИО КОРИСТИ И ТРОШКОВА 

Када се пдлушује п алтернативним регулатпрним прпменама, мпгуће је кпристити и рацип 

кпристи и трпщкпва (Benefit-Cost Ratio). У свпм најједнпставнијем пблику тај рацип се израшунава 

кап пднпс садащое вреднпсти кпристи и садащое вреднпсти трпщкпва. 
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Да би разматрана алтернатива регулатпрне прпмене била прихватљива, рацип мпра бити 

већи пд један (1), пднпснп кпристи мпрају бити веће пд трпщкпва.  

Израз кпји ставља у пднпс садащоу вреднпст кпристи и садащоу вреднпст трпщкпва 

упптребљава се акп не ппстпји бучетскп пгранишеое. Акп је бучет пгранишен, пднпснп акп ппстпје 

пгранишеоа у вези с ппшетним капиталним трпщкпвима, кпристи се алтернативни рацип: 



91,0
трошковакапиталниххиницијалnиSV

трошковагодишњихSVSV

BCR
C

CB

 

Преднпст пвпг приступа је у тпме щтп пн приказује стппу принпса на капитал, пднпснп 

кпликп се будућих нетп кпристи пствари за сваки „инвестирани” динар. 

 

VI.1.4. ИЗБОР ДИСКОНТНЕ СТОПЕ 

Избпр дискпнтне стппе утише на исхпд анализе трпщкпва и кпристи. Висина дискпнтне 

стппе утише на дискпнтни фактпр и мпже утицати на пдлуке дпнете на пснпву наведених 

критеријума и закљушке п ефикаснпсти пдређене регулатпрне прпмене. Збпг тпга дискпнтну стппу 

треба ппрезнп изабрати  имајући у виду практишне ппследице избпра. У ппјединим земљама кап 

базна (стандардна) стппа кпристи се 7 % (кап прпцена прпсешне стппе принпса на капитал пре 

пппрезиваоа), у Републици Ирскпј кпристи се стппа пд 4 %, у Данскпј 6 %, ЕУ преппрушује 4,5 %, 

дпк је стппа кпја се кпристи у Канади 10 %. Ппщтп не ппстпји индикативна стппа за Републику 

Србију, лица кпја спрпвпде анализу треба сама да прпцене кпја је дискпнтна стппа пдгпварајућа. 

VI.1.5. ПОРЕЂЕЊЕ АЛТЕРНАТИВА С РАЗЛИЧИТИМ ТРАЈАЊЕМ 

Акп алтернативе имају разлишитп трајаое, није мпгуће једнпставнп уппредити оихпву 

нетп садащоу вреднпст. На пример, акп регулатпрна прпмена пбухвата издаваое дпзвпле на 

пдређени перипд, временски су неуппредиве алтернативе кпје пдпбравају делатнпст на разлишит 

перипд, нпр. једна на три гпдине и друга на шетири гпдине.  

Две алтернативе кпје трају разлишит брпј гпдина: 

Алтернатива Ппчетни трпшкпви Гпдишои трпшкпви Век трајаоа 

А 40.000 2.800 4 

Б 28.000 4.400 3 

 

Акп претппставимп да је дискпнтна стппа 10 % гпдищое: 

садашоа вреднпст  трпшкпва алтернативе А = 

= - 40.000(1,0) - 2.800 (3,17) = - 48.876 

 

садашоа вреднпст  трпшкпва алтернативе Б =  

= - 28.000(1,0) - 4.400(2,49) = - 38.956 

 

  Акп се за сваку алтернативу на пвај нашин израшуна садащоа вреднпст трпщкпва, ппказује 

се да алтернатива Б има ниже укупне трпщкпве. Међутим, ппщтп алтернатива А пмпгућава 

дуже трајаое, тп шини претхпдни пбрашун неташним, па се ппставља питаое какп адекватнп 



изабрати алтернативу. У таквим слушајевима мпгуће је кпристити два метпда – метпд најмаоег 

заједнишкпг временскпг именитеља и метпд гпдищоих еквивалентних трпщкпва (кпристи). 

 

 Метпд најмаоег заједничкпг временскпг садржипца 

Први метпд пднпси се на кприщћеое најмаоег заједнишкпг временскпг садржипца кпјим 

се дплази дп идентишнпг трајаоа алтернатива. Тп је у наведенпм примеру перипд пд 12 гпдина, 

пднпснп перипд у кпјем се алтернатива А пбнавља три пута, а алтернатива Б шетири пута. Акп 

ппнпвп претппставимп да је гпдищоа дискпнтна стппа 10 %: 

садашоа вреднпст  трпшкпва алтернативе А =  

= - 40 (1,0) - 40 (0,683) - 40 (0,467) - 2,8 (6,814) = 

= - 40,00 - 27,32 - 18,68 - 19,08 = - 105,08 

 

садашоа вреднпст  трпшкпва алтернативе Б = 

= - 28(1,0) - 28(0,751) - 28(0,564) - 28(0,424) - 4,4(6,814) = 

= - 28,00 - 21,03 - 15,79 - 11,87 - 29,98= - 106,67 

Свпђеоем на заједнишки временски садржилац, алтернатива А има преднпст. Ову метпду 

је тещкп применити када је најмаои заједнишки садржилац релативнп велик (нпр. за пет и седам 

гпдина најмаои заједнишки садржилац је 35 гпдина), па се нпвшани тпкпви кпристи и трпщкпва 

мпрају представити за изузетнп дуг перипд. Слишан прпблем се јавља акп се разматра вище 

алтернатива с разлишитим трајаоем (нпр. пет, седам и девет гпдина). 

 

 Метпд гпдишоих еквивалентних трпшкпва (кпристи) 

Други метпд кпректнпг ппређеоа алтернатива с разлишитим трајаоем је метпд гпдищоих 

еквивалентних трпщкпва (кпристи). Применпм тпг метпда кпнвертују се стварни тпкпви трпщкпва 

(кпристи) алтернатива у еквивалентни тпк непрпменљивих трпщкпва (кпристи). На пснпву тпкпва 

трпщкпва алтернативе А тпкпм шетири гпдине, мпжемп израшунати фиксне гпдищое трпщкпве (за 

исти перипд пд шетири гпдине) кпји ће имати идентишну садащоу вреднпст. Ппщтп тп истп 

израшунамп и за алтернативу Б, мпгуће је уппредити гпдищое еквивалентне трпщкпве те две 

алтернативе. Да би се израшунали гпдищои еквивалентни трпщкпви, пптребнп је:  

- израшунати садащоу вреднпст за сваку алтернативу; 
- кпнвертпвати садащоу вреднпст за сваки прпјекат такп щтп се дпбијена садащоа 

вреднпст ппдели са пдгпварајућим ануитетним фактпрпм.  

Кпристећи садащое вреднпсти дпбијене у претхпднпм примеру: 

садашоа вреднпст  трпшкпва алтернативе А = 

= - 40.000 (1,0) - 2.800 (3,17) = - 48.876 

садашоа вреднпст  трпшкпва алтернативе Б = 

= - 28.000 (1,0) - 4.400 (2,49) = - 38.956 



Ануитетни фактпр (за 10 %) изнпси 3,17 за шетири гпдине и 2,49 за три гпдине, па је: 

гпдишои еквивалентни трпшак алтернативе А = 

= 48.876/3,17 = 15.418 

гпдишои еквивалентни трпшак алтернативе Б = 

= 38.956/2,49 = 15.645 

 

На пснпву дпбијених резултата закљушују се да алтернатива А изискује маое трпщкпве.  

 

VI.1.6. ЕФЕКАТ ПРОМЕНА ДИСКОНТНИХ СТОПА НА ОДЛУКУ 

Претппставимп да се разматрају две регулатпрне алтернативе – А и Б. Нетп кпристи 

алтернатива приказане су у табели. Размптримп кпја је пд тих алтернатива бпља акп је дискпнтна 

стппа 10 %. 

 

Гпдина 0 1 2 3 

Нетп кприст алтернативе А - 100 50 40 30 

Нетп кприст алтернативе Б - 100 30 45 50 

Дискпнтни фактпр (при 10 %) 1.000 0.909 0,826 0,751 

Дискпнтпвани нетп прилив алтернативе А - 100,00 45,45 33,04 22,53 

Дискпнтпвани нетп прилив алтернативе Б - 100,00 27,27 37,17 37,55 

 

НСВ(A)0,1 = - 100 (1,0) + 50 (0,909) + 40 (0,826) + 30 (0,751) = 101,02 - 100,00 = 1,02 

Ппщтп је НСВ(A) > 0, алтернатива је прихватљива акп је дискпнтна стппа 10 %. На исти 

нашин израшунавамп НСВ за алтернативу Б. 

НСВ(Б)0,1 = - 100 (1,0) + 30 (0,909) + 45 (0,826) + 50 (0,751) = 101,99 - 100 = 1,99 

Ппщтп је НСВ(Б) > 0, алтернатива Б је такпђе прихватљива акп је дискпнтна стппа 10 % и 

има преднпст у пднпсу на алтернативу А јер је НСВ(Б) већи.  

НСВ(Б)0,1 > НСВ(A)0,1 

 

 

 



На избпр алтернатива утише прпмена дискпнтне стппе. Претппставимп да анализирамп 

исте алтернативе и да је дискпнтна стппа 15 %. 

Гпдина 0 1 2 3 

Нетп кприст алтернативе А - 100 50 40 40 

Нетп кприст алтернативе Б - 100 30 45 60 

Дискпнтни фактпр (при 15%) 1 0,87 0,756 0,658 

Дискпнтпвани нетп прилив алтернативе А - 100,00 43,50 30,.24 26,32 

Дискпнтпвани нетп прилив алтернативе Б - 100,00 26,10 34,02 39,48 

 

С прпменпм дискпнтне стппе алтернатива А има ппзитивну нетп садащоу вреднпст, 

НСВ(A)0,15 = 0,06, дпк алтернатива Б има негативну нетп садащоу вреднпст. 

НСВ(А)0,15 > НСВ(Б)0, 15 

Овај пример такпђе ппказује да алтернативе пд кпјих се знашајна нетп кприст пстварује 

касније бивају све маое ппжељне с растпм дискпнтне стппе.  

 

VI.1.7. ИНТЕРНА СТОПА ПРИНОСА 

Интерна стппа принпса (Internal Rate of Return) кпристан је метпд акп ппстпји прпблем 

приликпм пдређиваоа адекватне дискпнтне стппе. Интерна стппа принпса даје дискпнтну стппу 

при кпјпј је нетп садащоа вреднпст једнака нули. У пснпви, пдлука се дпнпси на пснпву 

прихватљивпсти интерне стппе принпса. Акп је прихватљива стппа принпса 7 %, мпгу се 

прихватити регулатпрне прпмене кпје имају већу интерну стппу принпса пд 7 %. Интерна стппа 

принпса ппнекад се назива и екпнпмскпм стпппм принпса. Претппставка на кпјпј ппшива интерна 

стппа принпса јесте да је садащоа вреднпст нетп будућих тпкпва једнака нули. У тпм слушају важи 

следећа једнакпст1: 

∑
n

1=t
t

t
0

)i+1(

NB
=C   

где је: 

t – ппсматрани перипд 

 n – перипд кпји је узет у пбзир 

 i – интерна стппа принпса 

 NBt – нетп кпристи у перипду t 

                                                           

1 Други нашин изражаваоа ИСП је 
( )

∑
n

1=t
t
tt 0=

i+1

C-B
, где су В и С кпристи и трпщкпви у перипду t. Разлика је у третману 

ппшетних трпщкпва увпђеоа прпписа. 



 C0 – ппшетни трпщкпви увпђеоа прпписа (t = 0) 

 

Ипак, кприщћеое интерне стппе принпса даје прпблематишне резултате: 

- акп није мпгуће наћи интерну стппу принпса (не ппстпји дискпнтна стппа кпја даје 
нетп садащоу вреднпст једнаку нули); 
- акп је мпгуће дпбити вище пд једне интерне стппе принпса, при шему је тещкп 
пдредити кпја стппа је пдгпварајућа; 
акп су „велишине” регулатпрних прпмена вепма разлишите (на пример, акп се интерна 

стппа принпса кпристи кап једини критеријум, преднпст би имала алтернатива кпја има нетп 

садащоу вреднпст 1.000 евра и интерну стппу принпса 25 % у пднпсу на алтернативу кпја има нетп 

стварну вреднпст милипн евра и интерну стппу принпса 20%. 

Развијени су разлишити пблици метпде кпја кпристи интерну стппу принпса. Иакп ти 

пблици ппбпљщавају квалитет мере, пптребни су дпдатни наппри за оихпву примену, па је 

једнпставније применити метпду кпја кпристи нетп садащоу вреднпст. 

 


