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Апстракт— За свако предузеће инвестиционе одлуке имају стратешки значај јер су њима условљени даљи раст и развој, 

профитабилност и конкурентност. У раду је приказан објективан и свеобухватан приступи одлучивању о избору 

инвестиционог пројекта у функцији економске ефикасности. Најпре је изнета концепција инвестиционог одлучивања 

базирана на динамичким критеријумима, илустрована кроз конкретне примере. Затим су у циљу рангирања 

вишекритеријумски вреднованих инвестиционих пројеката примењене методе PROMETHEE, ELEKTRA и Компромисно 

рангирање. Приказане су теоријске концепције ових метода, а затим на конкретним примерима демонстриране процедуре 

решавања.  

Кључне речи – инвестиције; инвестиционо одлучивање; критеријуми за оцену инвестиционих пројеката; методе 

вишекритеријумског одлучивања  

1 УВОД  

У најширем смислу речи, инвестиција је акумулација у садашњости с надом добитка у будућности. 
Инвестирање омогућава реализацију циљева развоја па се може у том смислу рећи да су инвестиције 
неопходност сваке организације. Инвестиције су услов опстанка али и раста и развоја сваке компаније, 
обезбеђујући конкурентност на тржишту. Инвестиционо одлучивање је одлучивање о  улагању финансијских 
средстава које ће донети користи тек у будућности а не моментално. Инвестиционо одлучивање, као и свако 
одговорно пословно одлучивање, представља важну мисаоно вољну радњу која током времена постајала све 
значајнија и све више оријентисана на коришћење различитих квантитативних метода и техника уз примену 
софтверске подршке. Све то даје могућност да се при инфестиционом одлучивању на објективнији и 
свеобухватнији начин добије слика укупне повољности најбоље рангиране алтернативе у односу на остале 
упоређиване. 

2 ПОЈАМ И ЗНАЧАЈ ИНВЕСТИЦИЈА 

Конвенционалан појам инвестиција подразумева да је то улагање у основна средства. „Инвестирати значи 
улагати у изградњу објеката, инфраструктуру, улагати у машине, у одржавање и модернизацију, улагање у 
истраживња у непривредне сврхе, здравство, образовње и културу, друштвени стандард, туризам итд.“[3] 

 „Инвестициони пројекат треба оцењивати у складу са тим да ли осигурава принос једнак или већи од онога 
који захтевају инвеститори.“[5]

 
И у том смислу исти аутори значај оцене економске ефикасности, прушавање 

метода капиталног буџетирања и њихове примене. „Инвестицијони пројект представља претходну прецизну и 
студиозну анализу за дугорочна улагања предузећа, уопште улагања неке организације у реалну пословну 
имовину. Притом, дугорочна улагања могу обухватати замену истрошене опреме новом, замену застареле 
опреме новом која смањује трошкове производње, ширење капацитета подузећа у датом послу, улазак у потпуно 
нови посао или куповину вредносних папира других предузећа.“[1] 

3 ИНВЕСТИЦИОНО ОДЛУЧИВАЊЕ 

Инвестиционо одлучивање је одлучивање о улагању новца и његовој везаности за дужи временски период. 
„Инвестиционо одлучивање је елемент пословне политике и бави се алокацијом (распоређивањем) 
инвестиционих средстава. Инвестиције представљају значајан чинилац развојне политике.“[15] 

„Одлука је конкретан појам који има пет основних елемената и то: (1) стратегију или правац акције под 
контролом доносиоца одлуке; (2) могућа стања која нису под контролом доносиоца одлуке, али утичу на 
постизање циљева; (3) појаву или ефекат који наступа када се неки специфичан правац акције примени уз појаву 
неког могућег стања; (4) предвиђање наступања сваког могућег стања, односно вероватноће могућих стања и (5) 
критеријум одлучивања који прописује избор једног правца акције.“[9] 

Рационално одлучивање се базира на аналитичком поступку  када се располаже свим битним чињеницама и 
информацијама потребним за доношење одлуке. 

3.1 Стране директне инвестиције  

Стране директне инвестиције (engl. foreign direct investment – FDI) могу имати веома значај за развој и раст 
привреде земље у коју се инвестира као на проблеме запошљавања. Недостатак  сопствених финансијских 
средстава намењених инвестирању намеће  потребу предузећа а и саме државе да реши тај проблем  коришћењем 
страног капитала којим би се омогућио подизање нових производних капацитета, инвестирања у 
инфраструктуру, енергетику, водоснабдевање, отварање нових радних места, инвестирање у науку, образовање 



итд. По мишљењу многих аутора овакав облик инвестиција утиче на међународну конкурентност предузећа и 
држава корисника тих средстава. Код иностраних директних инвестиција важно је да онај који користи 
инвестицију и онај који финансира имају заједнички интерес. 

3.2 Структура и садржај инвестиционог програма 

Иако у пракси постоје различите врсте инвестиција, инвестиције у различите гране привреде итд. логично је 
да се појављују и различити садржаји инвестиционог програма. У том смислу даље се наводи да: „Инвестициони 
програм у основи садржи све главне елементе и правце претходних истраживања. Његова основна структира и 
садржај, се базирају на резултатима истраживања, и углавном су, зависно од појединих врста инвестиција, 
стандардни.“ [8] 

 Према Милисављевићу и др. [11] садржај инвестиционог програма обухвата: (1) анализу тржишта; (2) 
анализу капацитета; (3) анализутехнолошког процеса; (4) анализу локације; (5) анализу потрбних улагања у 
материјалне и људске ресурсе; (6) анализу цена трошкова и динамике бруто и нето егеката и (7) анализу 
економске ефикасности инвестиције. 

4 ЗАЈЕДНИЧКА УЛАГАЊА КАО МОДЕЛ ИНВЕСТИРАЊА И ПОВЕЗИВАЊА ОРГАНИЗАЦИЈА  

Једана од карактеристика заједничких улагања је да стварају потенцијалне економске и неекономске користи, 
базирајући се на комбинацији, како различитих тако и комплементарних способности партнерских компанија. 
Циљеви заједничких улагања су пре свега економске природе, али и читав спектар неекономских користи.  

Основни разлози мултинационалних компанија [6] да улазе у заједничка улагања су: остваривање профита и 
укључивања на нова профитабилна тржишта; подела повећаног економског ризика у новим пословним 
подухватима; смањивање финансијког ризика; одржавање добрих односа са домаћим државним и другим 
привредним субјектима и удруживање организационих знања и вештина да би се оствариле заједничке користи. 

„Управљање заједничким улагањима подразумева пуно вештине и знања, јер су у реализацији оваквих 
послова појављују бројне партнерске различитости у административним, културним и другим 
карактеристикама. Сва сложеност партнерских односа може у пракси довести и до високог процента неуспеха 
заједничког посла.“[8] 

5 ОДЛУЧИВАЊЕ О ИЗБОРУ ИНВЕСТИЦИОНИХ АЛТЕРНАТИВА У УСЛОВИМА НЕИЗВЕСНОСТИ 

О одлучивању у у ситуацијама неизвесности говори се онда када доносилац одлуке не располаже 
информацијама које би омогућиле доношење процене која вероватноћа се може придружити поједином стању у 
будућности. Информације сa којима доносилац одлуке располаже у ситуацијама неизвесности су: активности 
које може предузети и ситуације које се могу очекивати. „С обзиром да су реални услови будуће експлоатације 
инвестиције неизвесни и непознати, и све предвиђене величине које се користе у оцени економске ефикасности 
инвестиције су такође неизвесне.“[2] Проблем одлучивања о избору инвестиционих алтернатива у условима 
неизвесности користе се следећи критеријуми: Критеријум песимизма – MАX/MIN критеријум; Критеријум 
оптимизма - MАX/MАX критеријум; Лапласов критеријум; Hurwich-ов критеријум и Savage-ов критеријум. 

6 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА   

Подела, односно класификација критеријума за оцену инвестиционих пројеката базира се на томе да ли се 
респектује временска вредност новца, па се може вршити подела на статичке и динамичке критеријуме. 

6.1 Статички критеријуми 

Статички критеријуми узимају у обзир само једну просечну (репрезентативну) годину и на основу те једне 
године посматрају ефикасност инвестирања. Основни недостатак је што се не узима у обзир целокупан период 
експлоатације, инфлација и њен утицај итд. Најчешће коришћени статички критеријуми су: економичност, 
рентабилност, продуктивност, техничка опремељеност и рок повраћаја. 

6.2 Динамички критеријуми 

Динамички критеријуми, узимају у обзир приходе и трошкове у целокупном разматраном временском 
периоду реализације и експлоатације инвестиционог пројекта. 

Концепт временске вредности новца 

„При доношењу већине финансијских одлука, како личних, тако и пословних узима се у обзир временска 
функција новца.“[5] Коришћењем функције за будући износ може се написати израз за одређивање садашњег 
износа ( ) када је познат будући износ (F): 

             
 

      
 

Критеријум садашње вредности инвестиционог пројекта 

Свођењем будућих новчаних токова на садашњу вредност и одузимањем од трошка инвестирања долази се 
до садашње вредности инвестиционог пројекта. „Нето садашња вредност инвестиционог  пројекта је садашња 
вредност нето новчаних токова из пројекта умањена почетним  издатком новца из пројекта.“ [5] Садашња 
вредност инвестиционог пројекта је разлика између садашње (актуализоване) вредности акумулације остварене 
функционисањем пројекта и садашње вредности улагања у пројекат,. 

         



  - укупна садашња вредност акумулације неког инвестиционог пројекта остварена у периоду експлоатације ( ).  

   ∑
  

      

 

   

 

   - акумулација (урачуната и амортизација) у n-тој години периода експлоатације;   -период у ком се врши 
експлоатација инвестиције;   - укупна садашња вредност уложених средстава за реализацију пројекта.  

   ∑
  

      

 

   

 

   - вредност улагања за реализацију инвестиције у i-тој години периода инвестирања;   - период у коме се врше 

инвестициона улагања у пројекат. 

По овом критеријуму пројекат је економски ефикасан уколико је његова садашња вредност већа од нуле. 

Критеријум интерне стопа рентабилности   

Стопа повраћаја инвестиционих средстава или је она дисконтна стопа за коју је нето садашња вредност 
инвестиционог пројекта једнака нули. Интерна стопа рентабилности може се одредити тако што се одреде две 
блиске стопе актуализације за које садашња вредност (SV) мења знак, а њена вредност прочита директно са 
дијаграма за задовољени услов да је садашња вредност једнака нули. 
   - стопа актуализације за коју је вредност актуализоване акумулације мања од актуализованих улагања  
   - стопа актуализације за коју је вредност актуализоване акумулације већа од актуализованих улагања  

Интерна стопа рентабилности налази се у интервалу    -    и може се на основу методе сечице извести 
следећи образац за њено израчунавање:    

             
     

     

 

Kритеријум периода повратка инвестиционих средстава 

Период повратка инвестиционих средстава је време потребно да инвеститор повратии сва средства уложена 
у инвестицију. Образац за израчунавање периода повраћаја средстава може се извести на основу методе сечице: 

     
     

       

           

7 ПРИМЕРИ ОЦЕНЕ ЕКОНОМСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И ОПРАВДАНОСИТИ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА  

Оцена економске ефикасности и оправданости инвестиционих улагања применом динамичких критеријума 

је циљ сваке инвестицијске студије.  

Пример предузећa „А&Б“ 

У предузећу „А&Б“ извршена су инвестициона улагања у модернизацију и проширење капацитета у износу 

од 440·106 динара и то у години пре почетка експлоатације. Очекује се на основу обављених истраживања и 

плана да предузеће „А&Б“ у току експлоатационог периода инвестиције у трајању од      година остварује 

једнаке годишње износе акумулације од 80∙106 динара.  Очекивана  стопа  актуализације је  p=11%.  
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Садашња вредност пројекта биће: 

  0  10 31,14  10440 - 10471,14%11 666  ss IApSV  

Уколико се рачун понови за већу вредност стопе актуализације (нпр. за p2=14%) добиће се следећа вредност 
актуализоване акумулације и садашње вредности.  

                              

  0  1022,71-  10440 - 10417,29 %14 666

222  ss IApSV  

Како се интерна стопа рентабилности налази између вредности стопа актуалиyације: (p1=11%)  и  (p2=14%) 
то се може одредити на основу. 

      
   

       

           
          

                       
                

Разматрани инвестициони пројект је, по овом критеријуму, ефикасан јер је интерна стопа рентабилности 
        већа од каматне стопе (11%) на тржишту капитала. Користећи добијене вредности може се и 
израчунати  рок повраћаја средстава: 

    
          

          
            



Пример:  предузеће „ТАМ“ 

Предузеће „ТАМ“ као инвеститор треба да изврши избор између инвестиционих алтернатива користећи се 
критеријумима очекиване садашње вредности и дисперзије очекиване садашње вредности. Очекивану садашњу 
вредност инвестиционе алтернатине могуће је израчунати користећи формулу:  

      ∑      

   

 

Дисперзија очекиваних садашњих вредности: 

    222

AiAiAi SVESVESV   

Израчунате дисперзије очекиваних садашњих вредности за сваку од алтернатива приказане су у Табели I.       

ТАБЕЛА I.   САДАШЊЕ ВРЕДНОСТИ И ВЕРОВАТНОЋЕ ЗА АЛТЕРНАТИВЕ 

Инвестициони 

пројекти 

(ознака) 

Садашња вредност 
Очекивана 

садашња 

вредност 

Дисперзија 

очекиване 

садашње 

вредности 

- 4∙10
6
 10∙10

6
 40∙10

6
 70∙10

6
 100∙10

6
 

Вероватноћа 

А1 0,05 0,2 0,4 0,3 0,05 44,2∙103 632,71∙106 

А2 0,15 0,2 0,35 0,2 0,1 40,6∙103 914∙106 

А3 0,1 0,15 0,35 0,3 0,1 46,.9∙103 847∙106 

А4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 44,8∙103 1316,2∙106 

А5 0,1 0,3 0,4 0,15 0,05 34,9∙103 688,6∙106 

Пример предузећа „Пласт“ 

Производно предузеће „Пласт“ као инвеститор има ограничена финансијска средства у износу 2150∙106 
динара и намерава да их уложи у најбољу комбинацију инвестиционих пројектних решења. Као критеријум 
избора усвојен је критеријум садашње вредности пројекта. Планира се период експлоатације од t=8 година. 
Према тржишним условима у и проценама у предузећу за прорачун су користил стопу актуализације p =12%. 
Резултати прорачуна су приказани у Табели II. 

ТАБЕЛА II.  САДАШЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕ АЛТЕРНАТИВЕ  

Комбинација 

инвестиционих 

алтернатива 

Вредност 

инвестиционог 

улагања (I) 

(x106 дин.) 

Вредност акумулације 

у периоду 

експлоатације 

(x106дин.) 

Вредност алтернативе 

на крају 

експлоатационог 

периода 

(x106дин.) 

Садашња 

вредност (SV) 

(x106дин.) 

 
Редни 

број 
Ознака 

1 Y1 950 210 100 133,86 

2 Y2 1080 240 120 160,692 

3 Z1 1150 260 170 210,239 

4 Z2 700 150 90 81,49 

5 Y1 Z1 2100 470 270 344,099 

6 Y1 Z2 1650 360 190 215,35 

7 Y2 Z1 2230 500 290 370,931 

8 Y2 Z2 1780 390 210 242,182 

Као најповољнија комбинација пројеката издваја се комбинација Y1Z1 јер има највећу садашњу вредност 
SVY1Z1 =344,099∙106 дин. у односу на разматране. 

8 РАНГИРАЊЕ И ИЗБОР ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА ПРИМЕНОМ  МЕТОДА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ АНАЛИЗЕ 

Овде је приказана проблематика рангирања вишекритеријумски оцењених инвестиционих пројеката.  

8.1 Примена PROMETHEE методе при рангирању инвестиционих пројеката 

Метхода PROMETHEE је погодна за вишекритеријумску анализу скупа алтернатива  а развили су је  Brans и 
др. [4]. „Метода PROMETHEE уводи функције преференције P(a,b) за алтернативе а и b које су вредноване 
критеријумским функцијама. Алтернатива a је боља од b према критеријуму f ако је f(a) > f(b).“[14] Функција 
преференције се дефинише на следећи начин: 

P(a,b) = 
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Да би по овој методи одредили ранг алтернативе потребно је да за сваки пар упоређиваних алтернатива  се 
израчуна вишекритеријумски индекс преференције b,       : 
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„Индекс преференције       , даје величину преференције алтернативе а у односу на b, што је ближи 1 то је 

већа преференција.“ [15] Да би постигли коначан резултат вишекритеријумске анализе метода PROMETHEE 

уводи токове преференција :  

Позитиван ток: ,),()( 





Kx
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Негативан: 


 
Kx

axa ),()(  . 

Предузеће („А&Б“) налази се у ситуацији да треба да изабере најбољи инвестициони пројекат од шест већ 
урађених инвестиционих алтернативних пројеката (а1,а2,......а6). Пројекти су оцењени у систему од пет 
различитих критеријума економске природе, техничке природе, технолошке и логистичке природе (Табела III). 

ТАБЕЛА III.   ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИОНИХ АЛТЕРНАТИВЕ 

Критеријуми Алтернативе 

Ознака 
Релативни 

значај 

Захтев   

mаx/min 
а1 а2 а3 а4 а5 а6 

f1 0,3 Маx 80 100 90 60 44 50 

f2 0,3 Маx 4 5 11 6 9 7 

f3  0,2 Min 6,5 6,7 9,4 8,6 3 10 

f4 0,1 Маx 260 270 300 330 280 310 

f5 0,1 Min 170 142 130 153 160 148 

Користећи приказани концепт методе PROMETHEE изачунате су вредности позитивног тока, негативног 
тока као и вредности чистог  тока и све уврштене у Табелу IV. 

ТАБЕЛА IV.  ВРЕДНОСТИ ПОЗИТИВНОГ, НЕГАТИВНОГ  И ЧИСТОГ ТОКА 

а1 а2 а3 а4 а5 а6 а1 

)( ia  0,645 1,545 2,63 0,88 1,11 0,805 

)( ia  1,665 0,81 0,355 1,375 1,635 1,575 

)( ia  -1,02 0,735 2,275 -0,495 -0,525 0,77 

Применом методе PROMETHEE извршено је рангирање разматраних инвестиционих пројектних 

алтернатива и добијен је коначни ранг алтернатива: а3 → а2 → а4 → а5 → а6  а1. 

8.2 Примена методе ЕLEKTRA при рангирању инвестиционих пројеката 

Да би се одредио ранг упоређиваних инвестиционих алтернатива по методи ELEKTRA треба одредити 
индексе сагласности и несагласности па на основу њих дефинисати резултантни граф. Означимо са I скуп 
индекса (i) критеријумских функција (ƒi). За сваки пар решења (x1,x2) дефинише се : 

I
 о
 (o) (x1, x2)={iϵI:f_i (x1 )0fi (x2 )} 

Индекс сагласности је: 

                    

Индекс несагласности је: 

         (  ⁄ ){   |             |} 

Разматрани пример избора најбоље инвестиционе алтернативе (тaбeлa 15), који је већ решаван PROMETHEE 
методом, сада је решаван применом софтверске подршке методи ELEKTRA. 

 

Слика 1.  Ранг листа упоређиваних инвестиционих алтернатива 

 

Слика 2.  Унос полазних података за извршавање програма 
ELEKTRA 

Као резултат добијена је преференција алтернативе а3 у односу на остале упоређиване. 

8.3 Примена методе компромисног рангирања при избору инвестиционих пројеката 

На основу елемената компромисног програмирања проф. Оприцовић је развио методу Итеративног 
компромисног рангирања (ИКОР) коју је детаљно приказао у раду [14]. 

„Вишекритеријумско рангирање методом ИКОР врши се на основу мере Qј изражене следећом релацијом 
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Претпостављено је да је ај  алтернатива боља од ак према i-том критеријуму ако је fiј > fik “[14] 

Примена технике итеративног компромисног рангирања (ИКОР) биће приказана се на истом примеру на ком 

су примењене методе PROMETHEE и ELEKTRА у циљу рангирања  алтернативних инвестиционих пројеката.  

Овде ће бити приказана примена програмске подршке за вишекритеријумско рангирање, конкрено програма за 

извршење итеративног компромисног рангирања. 

 

Слика 3.  Приказ унетих података за извршење програма ИКОР 

 

Слика 4.  Приказ резулта извршење програма ИКОР са 

коначним рангом алтернатива 

Инвестиџиони алтернативни пројекат а3 је позициониран на првом месту као што је био  код примене метода 
PROMETHEE и ELEKTRE. Инвеститор сада има више аргумената да истакне преференцију алтернативе а3. 

9 ЗАКЉУЧАК 

Из свега што је претходно наведено може се констатовати да је при избору инвестиционих пројеката 
неопходна примена одговарајућих метода и техника које ће омогућити да се доносе објективније и 
свеобухватније одлуке које омогућавају постизањем веће економске ефикасности пројекта. У раду су за 
решавање проблема рангирања вишекритеријумски вреднованих инвестиционих пројеката коришћене методе 
PROMETHEE, ELEKTRA и Компромисно рангирање. Приказане су теоријске концепције коришћених метода за 
вишекритеријумско рангирање и на конкретним примерима демонстриране процедуре решавања. Поред тога 
изршена је оцена инвестиционих пројеката за три различита предузећа базирана на динамичким критеријума 
садашње вредности пројекта, интерне стопе рентабилности и периода повратка средстава. Приказани приступ 
даје  могућност објективнијег и свеобухватнијег одлучивања о избору инвестиционог пројекта у функцији 
економске ефикасности. 
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