МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Препоручена фискална и друштвена дисконтна стопа
Препоручена дужина референтног периода
Уредба о управљању капиталним пројектима („Службени гласник Републике Србије”, број
51/2019, у даљем тексту: Уредба) ближе уређује садржину, начин припреме, оцену и одабир, као и
праћење спровођења и извештавање о имплементацији капиталних пројеката, у циљу обезбеђивања
вредновања свих позитивних и негативних ефеката тих пројеката и осигурања делотворног и
ефикасног управљања јавним средствима.
Ближе уређујући садржај и обрасце инвестиционе документације из члана 9. Уредбе, рокове
и поступак достављања истих, министар финансија донео је Правилник о студији изводљивости и
претходној студији изводљивости („Службени гласник Републике Србијеˮ, број 87/19, у даљем
тексту: Правилник).
У смислу одредаба Правилника:
- студија изводљивости и претходна студија изводљивости израђују се за капиталне пројекте
за које није потребна грађевинска дозвола коју издаје министарство надлежно за послове
грађевинарства у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, односно за капиталне
пројекте за које се израђује претходна студија оправданости и студија оправданости;
- студија изводљивости израђује се за капиталне пројекте средње и велике вредности, а
претходна студија изводљивости за капиталне пројекте велике вредности;
- претходна студија изводљивости и студија изводљивости подносе се министарству
надлежном за послове финансија (у даљем тексту: Министарство финансија) у сврху ревизије
финансијског и економског аспекта реализације капиталног пројекта.
На основу члана 15. став 3, члана 19. став 2. и члана 28. став 3. Правилника, Mинистарство
финансија на својој веб страници објављује:
1) препоручену фискалну дисконтну стопу (ФДС) за наредну фискалну годину;
2) препоручену друштвену дисконтну стопу (ДДС) за наредну фискалну годину;
3) препоручену дужину референтног периода инвестиције у годинама за различите секторе за
наредну фискалну годину.
Имајући у виду наведено, обавештавамо вас о поменутим подацима за фискалну 2021. годину:
1) препоручена фискална дисконтна стопа: 4%
2) препоручена друштвена дисконтна стопа: 7%
3) препоручена дужина референтног периода инвестиције у годинама за различите секторе:
Сектор
Железнички саобраћај
Путеви
Луке и аеродроми
Урбани транспорт
Водовод и канализација
Управљање отпадом
Енергетика
Широкопојасни интернет
Истраживање и иновације
Пословна инфраструктура
Остали сектори

Референтни период (у годинама)
30
25-30
25
25-30
30
25-30
15-25
15-20
15-25
10-15
10-15

