
ВРЕМЕНСКА 

ВРЕДНОСТ НОВЦА



Временска вредност новца

-садржај-

• Каматна стопа

• Проста камата

• Сложена камата 

• Укамаћивање више пута годишње

,, Највећа вредност новца налази се у 

чињеници да живимо у свету у којем се 

новац прецењује’’



• Камата = новац плаћен (зарађен) због 

коришћења новца.

• Шта бисте више волели – 10.000 динара 

данас или 10.000 динара за десет година?

• У свету у коме су сви токови новца сигурни, 

камата се може употребити за објашњење 

временске вредности новца. 

• Каматне стопе ће омогућити да се прилагоди 

вредност токова новца, кад год они настану, 

на  одређени временски тренутак.



• Шта бисте више волели – 100.000 динара 

данас или 200.000 динара за десет година?

• Свођење временски коригованих токова 

новца на одређени тренутак у времену, како 

би се омогућило објективно поређење 

вредности новца.

• Неизвесности које угрожавају новчане токове 

– додавање премије за ризик на каматну 

стопу као накнаду за неизвесност



Проста камата
• Проста камата = камата плаћена или 

(зарађена) само на првобитно 

позајмљени (дати) износ или главницу.

SI = Po(i)(n)

SI = проста камата у новчаним јединицама

Po = главница или првобитно позајмљени износ у 

периоду 0

i = каматна стопа за период

n = број временских периода на које је главница 

позајмљена



• Пример: претпоставимо да депонујете 

100 евра на штедни рачун с простом 

каматном стопом од 8%, и држите их 10 

год. Износ акумулиране камате на крају 

десете године је:

80 евра = 100 евра х (0.08) х (10)



• Будућа вредност = вредност садашњег 

новчаног износа или низа исплата у неком 

будућем времену, процењена по датој 

каматној стопи.

• Будућа вредност (коначна вредност) на 

рачуну на крају десете године (FV10), 

главници се додаје камата обрачуната само 

на првобитно уложени износ.

FV10 = 100 евра+ (100(0.08)(10)) = 180 евра

FVn = Po + Si = Po + Po(i)(n)



• Садашња вредност = садашња 

вредност будућег новчаног износа 

или низа исплата, процењена по 

датој каматној стопи.

PVo = Po = FVn/ (1+(i)(n))



Сложена камата

• Сложена камата = камата плаћена 

(обрачуната) на било коју претходно 

зарађену камату, као и на 

позајмљену главницу.

• То је камата – на – камату или сложено 

укамаћивање, којим се објашњава 

велика разлика између просте и 

сложене камате.



Будућа вредност  1 евра који је инвестиран у различитим 

временским периодима уз годишњу каматну стопу 8%

Године По простој каматној 

стопи

По сложеној каматној 

стопи

2 1.16 1.17

20 2.60 4.66

200 17,00 4.838.949,59



Сложена камата

FV1 = P0 (1+i) = 100 евра (1+0,8)= 108

FV2= Po (1+i) (1+i)= Po(1+i)²= 116,64

FVn = Po (1+i)ⁿ односно

FVn = Po (FVIFi,n)

FVIFi,n – каматни фактор за будућу 

вредност за i% каматну стопу и n perioda.



Пример сложене камате за 100 новчаних јединица 

почетног депозита кад је каматна стопа 8% годишње



Садашња (или дисконтована) вредност

• Садашња вредност (present value –

PV) представља данашњу вредност 

будућих новчаних токова.

• “Динар данас вреди више него динар 

сутра.”

• Израчунавање садашње вредности 

будућих токова новца омогућава нам да 

све токове новца прилагодимо 

поређењем са данашњом вредношћу 

динара.



• Каматна стопа која се користи за 

претварање будућих вредности у 

садашње вредности = дисконтна 

(есконтна) каматна стопа (стопа 

капитализације)



Пример

• 100 евра уложених на 1 годину са 6% камате 

има будућу вредност од 106 евра. 

• Колико новца треба да уложимо данас, да 

бисмо добили 106 евра на крају године?

• Будућа вредност је добијена множењем 

садашње инвестиције са 1,06. 

• Будућа вредност (FV1) на крају године, која је 

сложено укамаћена вредност = FV1 = 

• Po ( 1+i ) 



Будућа вредност       106
• Садашња вредност =  ——————–— = —— = 100

1,06               1,06

• Колика је садашња вредност од 112,36 евра, две године 

касније?

112,36
• Садашња вредност =  —— = 100 €

1,062

• За будућу вредност од n периода, садашња вредност је:

Будућа вредност
• Садашња вредност =    ——————–—

(1+i)n



PVn=FVn (PVIFi,n)

PVIFi,n je recipročna vrednost kamatnog 

faktora za buduću vrednost novca tj. ovo je 

kamatni faktor za sadašnju vrednost novca 

pri kamatnoj stopi i% za n perioda



• Пример: Одлучили сте да следеће године купите нови рачунар 

који кошта 2.000 евра. Каматна стопа на тржишту је 10% 

годишње. Колико новца треба да припремите сада да бисте 

куповину извршили наредне године?

2.000

• PV =  —— =  1.818 €

1,1

• Претпоставимо да je одложeна куповина рачунара за 2 наредне 

године. У том случају рачуна се садашња вредност инвестиције 

дељењем 2.000 евра са (1,1)2:

• 2.000

PV =  —— = 1.653 €

(1,1)2



Номинална и ефективна каматна стопа

• Номинална каматна стопа– годишња каматна стопа 

која није прилагођена за учесталост укамаћивања 

односно уговорена годишња каматна стопа обећана 

од стране банке, ономе ко је средства ставио на 

рачун. 

• Ако се камате обрачунавају више од једном 

годишње, ефективна стопа ће бити већа од 

номиналне.

• Ефективна годишња каматна стопа–стварна 

зарађена (плаћена) каматна стопа након 

прилагођавања номиналне стопе за факторе као што 

су број периода укамаћивања у години.



Пример

• Милан је позајмио од банке 1000€ под 

следећим условима:

• а) Номинална годишња стопа је 12%, 

камата се обрачунава на месечном 

нивоу.

• б) Колика је ефективна каматна стопа, 

тј. колика је заправо камата на 

позајмљена средства?



• Номинална годишња стопа је12%

• Ефективна стопа = (1 + (i/m))m – 1 = 

(1+(0,12/12))12-1 = 12,683%

• Номиналној годишњој стопи од od 12% 

која се обрачунава на месечном нивоу 

одговара ефективна годишња стопа од 

12, 683%



• Милан ће заправо платити камату од 

12,683 %, a не 12%.



• Ефективна стопа је увек виша од 

номиналне уколико се ради о 

периодичном обрачунавању мањем од 

годину дана.

• Уколико је обрачун каматне стопе 

једном годишње номинална стопа 

једнака је ефективној стопи.



Питања

• Шта значи ,,временска вредност 

новца’’?

• Шта је камата?

• Шта је сложена камата?

• Шта је будућа (коначна) вредност?

• Шта је садашња вредност?


