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Садржај 

 

                                                         П Р Е Г Л Е Д 

                                                         ДЕО ТРЕЋИ 

                                                       П р о из в о д њ а 

        Појам производње. Разликовање производње. Чиниоци производње 

 

                                                           Глава I 

                                              Спољашња природа 

        Улога спољашње природе у производњи 

 

                                                           Глава  II 

                                                               Рад 

        Први услов продуктивности рада јесте његово техничко наоружање. Фактичка и историјска зависност рада од капитала. Даље погодбе 
продуктивности рада. Разни погледи на праве побуде радљивости људске. Продуктивност радова. Начело кооперације и поделе рада. Подела рада 
подиже тек продуктивност његову. Узроци толико умножене продуктивности. Незгоде од јаке фабричке поделе радова. Подела радова је опште 
начело напретка. Међународна деоба радова. Обим поделе рада. Врсте радиности народне 

 

                                                          Глава III 

                                                          Капитал 

        Појам капитала. Значај капитала. Разни облици капитала. Постанак и образовање капитала 



 

                                                          Глава IV 

                                         Облици и начела производње 

        Мала и велика, екстензивна и интензивна производња. Социјални облици привредних подузећа. Општа начела производње. Удруживање 
(асоцијација и кооперација). Начело концентрације. Начело утакмице (конкуренције). Начело сразмерице (пропорције). Продуктивност народне 
привреде 

 

                                                      ДЕО ЧЕТВРТИ 

                                                         П р о м е т 

 

                                                         Глава I 

                                             Саобраћај и трговина 

         Закон саобраћаја 

 

                                                         Глава II 

                                              Теорија вредности 

 

                                                        Глава III 

                                                    Новац и цена 

        Постанка и развитак новца. Специфично новчане особине племенитих метала. Вредност новца. Новчана потреба земаљска. Дејство промена 
у вредности новца. Новац и богатство. Ковање новца. Новчана стопа. Регал новца и слобода ковања. Ковничко. Ремедијум (или толеранција). 
Разни системи ковања. Три врсте новца. Грешемов закон. Питање важења (валуте). Монометализам и биметализам. Наша новчана циркулација и 
валута. Појава ажије. Образовање цена. Основи за одређивање цена. Нормалност и кризе. Супротне тежње капитала и рада при образовању цена. 
Правац конкуренције. Опште кретање цена. Берзе и берзански послови 

 



                                                       Глава IV 

                                       Кредит и његове творевине 

        Суштина кредита. Ствара ли кредит капитале. Користи од кредита. Врсте кредита. Интерес, зеленаштво и мораторије. Данашњи писмени 
облици кредита. Меница. Чек (Cheque) и пребијање рачуна (Clearinghouse). Новчанице. Разни системи покрића. Наша Народна Банка. Папирни 
новац. Банке. Баначни послови 

 

                                                        ДЕО ПЕТИ 

                                               Подела и потрошња 

        Општи погледи на природу деобе. Појам и облици прихода. Права природа друштвене деобе. Врсте прихода 

 

                                                         Глава I 

                                                  Удео имовине 

        Појам ренте у класичној школи. Нови погледи. Права природа ренте. Појам интереса. Основи за одређивање интереса. Висина интереса 

 

                                                         Глава II 

                                                       Удео рада 

        Теорија најамничког минимума. Теорија најамничког фонда. Теорија одређивања најамнице према самој продуктивности рада. Тиненова 
природна најамница. Теорија искључиве продуктивности рада. Природни основи за одређивање радничке награде. Систем имовних односа. 
Социјални углед рада. Привредна успешност рада. Спремност радне снаге. Особени узроци виших најамница. Разликовање апсолутне и 
релативне, номиналне и реалне најамнице. Натурална и новчана најамница. Најамница на време и на парче. Систем премија и тантијеме. Систем 
учешћа радника у самој својини подузећа (Industrial Partnership). Савези рада и капитала у међусобној борби око деобе прихода 

 

 



        Улога предузимача. Научни појам предузимачева удела (предузимачке добити). Из чега је састављена и чиме оправдана предузимачка добит. 
Ванредни и просечни добици. Однос ренте и најамнице према добити 

 

                                                           Глава IV 

                                              Потрошња и осигурање 

        Економски појам и значај потрошње. Разликовање потрошње. Природа потрошње (храна, одело и становање). Штедња, тврдичење и 
разметање. Луксуз. Потрошачке дружине. Осигуравање. Разна осигурања. Разни начини осигурања (приватна и јавна) 

 

                                                           Глава V 

                                                 Људство и својина 

        Разни погледи важнијих писаца. Разлози против Малтусове теорије. а) Историјска опажања. б) Погрешан закључак Малтусов, изведен по 
аналогији опште физиологије. в) Разна насељеност према различном ступњу привредног развитка друштвеног. г) Најзад и сами ресултати 
статистичких опажања никако не говоре у прилог Малтусове теорије. Пресељавање. Питање о својини. Разне теорије о својини. Историјски 
развитак права својине. Данашње право својине и његова ограничавања 

 

                                                           Глава III 

                                                 Удео предузимача 












































































































































































































































































































































































