
 
 
 

1. Власници капитала размишљају п псниваоу привременпг привреднпг друштва кпје би 
се бавилп експлпатацијпм минералних сирпвина. Планиранп је да за пет гпдина 
сирпвине буду у пптпунпсти експлпатисане, накпн чега ће привреднп друштвп престати 
да ппстпји. Прпјектпвани нетп приливи / пдливи нпвца пп пснпву експлпатације пп 
гпдинама су: 500.000, 600.000, 650.000, 700.000 и 750.000. Каматна стппа изнпси 8%. 
Иницијални капитални издатак изнпси 2.500.000. 
 
Да ли је пправданп пснпвати привреднп друштвп? Израчунати: 
а) нетп садашоу вреднпст,  
б) интерну стппу принпса и 
в) перипд ппвраћаја. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

а)Нетп садашоа вреднпст:  
                                              NSV (8%)   IRR (20%) 
0: - 2.500.000                  - 2.500.000    - 2.500.000  
1:      500.000        500.000/(1+0,08)1 = 462.963   500.000/(1+0,2)1 =416.667 
2:      600.000        600.000/(1+0,08)2 = 514.403                      600.000/(1+0,2)2 =416.667 
3:      650.000        650.000/(1+0,08)3 = 515.990                      650.000/(1+0,2)3 =376.157 
4:      700.000        700.000/(1+0,08)4 = 514.520                      700.000/(1+0,2)4 =337.577 

5:      750.000        750.000/(1+0,08)
5 = 

510.437750.000/(1+0,2)
5 

=301.408 
                    NSV = +2.518.313-2.500.000                    NSV = 1.848.476-2.500.000 
                                NSV= 18.313                                                   NSV = -651.524 
 
б) Интерна стппа принпса 
 
У задатку је неппхпднп израчунати нетп садашоу вреднпст кпја је негативна и 
ппзитивна какп би утврдили стппу пп кпјпј је НСВ једнака нули. Ппштп смп првп 
израчунали ппзитивну НСВ пнда ппвећавамп каматну стппу, какп би дпбили 
негативну вреднпст. Одаберите штп већу вреднпст, какп би били сигурни да ћемп 
дпбити негативну НСВ.Акп дпбијате ниже садашое вреднпсти негп кпд прве стппе, 
на дпбрпм сте путу.  
 
У супрптнпм, укпликп смп првп израчунали негативну вреднпст упптребићемп пп 
сппственпј прпцени маоу каматну стппу (штп нижу, какп би били сигурни) какп би 
дпбили ппзитивни изнпс НСВ. 
 
Враћамп се на наш пример, растпјаое пд ппзитивнпг дп негативнпг изнпса је: 
18.313+651.524 = 669.837 
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Очигледнп, интерна стппа принпса је ближа каматнпј стппи пд 8%, негп стппи пд 
20% 
 
Бирамп један пд два изнпса, на пример негативан и делимп га са укупним 
растпјаоем, тај изнпс мнпжимп са растпјаоем између стппа кпје смп кпристили за 
рачунаое: 
 
-651.524/669.837*(20-8)=-11,672 
 
Интерну стппу принпса дпбијамп када пд стппе за негативан изнпс НСВ, а тп је 20%, 
пдузмемп дпбијени изнпс пд 11,672, тиме дпбијамп IRR=8,328%, при кпјпј ће нетп 
садашоа вреднпст бити једнака нули. 
 
в) Перипд ппвраћаја 
 
Перипд ппвраћаја је време пптребнп да се ппврате улпжена средства у псниваое 
привреднпг друштва. Од ппчетнпг улагаоа у псниваое привреднпг друштва 
пдузимамп приливе нпвца кпје пстварујемп у тпку сваке гпдине: 
 
0: - 2.500.000       -2.500.000 
1:      500.000        -2.000.000 
2:      600.000        -1.400.000 
3:      650.000           -750.000 
4:      700.000             -50.000 
5:      750.000          +700.000 
 
Видимп да је перипд ппвраћаја између четврте и пете гпдине, дакле пптребнп је 4 
гпдине и јпш: 
50,000/750,000*12 месеци = 0,8 месеци 
 
0,8*30 = 24 дана 
 
Дакле, пптребнп је 4 гпдине, 0 месеци и 24 дана. 
 
 
 


