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1. Радна снага као роба 

 

ШТА ЈЕ РАДНА СНАГА, ТЈ. РАДНА СПОСОБНОСТ РАДНИКА? 

 целокупност физичких и психичких способности човека које он може да користи 

у производњи материјалних добара 

  

КОЈИ СУ УСЛОВИ НАСТАНКА РАДНЕ СНАГЕ КАО РОБЕ? 

1. ДА РАДНИК БУДЕ ПРАВНО СЛОБОДНА ЛИЧНОСТ  

o радник постаје искључиви власник своје радне способности и њоме може 

слободно и самостално да располаже – за разлику од кметова и робова 

2. ДА РАДНИК БУДЕ ОТУЂЕН ОД СРЕДСТАВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ  

o радник не може опстати уколико не продаје своју радну способност 

власницима тих средстава - продаје своју радну снагу као робу 

 

КОЈА СУ СВОЈСТВА РАДНЕ СНАГЕ КАО РОБЕ? 

1. УПОТРЕБНА ВРЕДНОСТ  

o способност радне снаге да подмири одређене људске потребе  

o то искључиво испољава у процесу производње  

o једина роба која преноси вредност средстава на нове производе и 

истовремено се троши у психофизиолошком погледу 

o радник производи НОВУ вредност и то већу од величине вредности своје 

радне снаге (ВИШАК ВРЕДНОСТИ) 

2. ВРЕДНОСТ  

o одређена је величином вредности средстава личне потрошње неопходних 

за одржавање, односно нормално репродуковање радне снаге  

o величина вредности средстава личне потрошње одређена је:  

 условима производње  

 друштвено просечном продуктивношћу 

 друштвено просечном интензивношћу  

o специфичност ове промене везана је за факторе који одређују количину 

средстава за живот неопходних за нормалну репродукцију радника  
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ШТА УТИЧЕ НА ВЕЛИЧИНУ ВРЕДНОСТИ РАДНЕ СНАГЕ? 

1. КОЛИЧИНА МАТЕР.ДОБАРА НЕОПХОДНИХ ЗА ПОДМИРИВАЊЕ НОРМАЛНИХ 

ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКИ УСЛОВЉЕНИХ ФИЗИОЛОШКИХ ПОТРЕБА РАДНИКА 

o различити климатски и други услови  

2. ДРУШТВЕНО-ИСТОРИЈСКИ НИВО РАЗВИЈЕНОСТИ ОДРЕЂЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

o утиче управо сразмерно (директно пропорционално) на величину вредности 

радне снаге  

o такође утиче степен синдикалне организованости радника  

3. КОЛИЧИНА СРЕДСТАВА НЕОПХОДНИХ ЗА НОРМАЛНУ РЕПРОДУКЦИЈУ ЧЛАНОВА 

РАДНИКОВЕ ПОРОДИЦЕ  

o самим тим и количина рада неопходног за њихову производњу 

4. КОЛИЧИНА РАДА НЕОПХОДНА ДА СЕ РАДНИК НОРМАЛНО ОСПОСОБИ, ШКОЛУ И 

ОКВАЛИФИКУЈЕ ДА БИ ПОСТАО ДОВОЉНО УМЕШАН И ОКРЕТАН У ПРОИЗВОДЊИ 

 

 

 

А – роба која се употребљава свакодневно  

Б – роба која се употребљава седмично  

В – роба која се употребљава месечно 

Г – роба која се употребљава тромесечно 

Д – роба која се употребљава полугодишње  

Ђ – роба која се употребљава годишње  

 

 Величина вредности радне снаге своди се на величину вредности одређене 

количине средстава личне потрошње неопходних да се радна снага нормално 

развије и репродукује  

 

 

 

 

 

 

  

Дневна вредност РС =  
365А + 52Б + 12В + 4Г + 2Д + Ђ

365
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2. Производња вредности и њене карактеристике 

 

КАКВА ЈЕ СТРУКТУРА ВРЕДНОСТИ РОБЕ? 

1. ПРЕНЕТА ВРЕДНОСТ (настала пренетим, тј. минулим радом)  

o средства за производњу су настала као резултат људског рада у претходном 

(минулом) периоду  минулог рада 

o трошењем средстава за производњу њихова вредност се преноси на нов 

производ  пренета вредност 

2. НОВОДОДАТА (НОВОСТВОРЕНА) ВРЕДНОСТ  

o радник преноси вредност средстава на нове производе, али се и троши у 

психофизиолошком смислу; тај утрошени рад се назива живи, текући рад  

o утрошком живог рада настаје новододата (новостворена) вредност  
  

 

 

У ЧЕМУ ЈЕ ТАЈНА УВЕЋАЊА (ОПЛОДЊЕ) ВРЕДНОСТИ? 

 У ДУЖИНИ РАДНОГ ДАНА! 

o нпр. радник за 3 радна часа дневно изврши репродуковање вредности 

фактора производње  

o рад дужи од та 3 радна часа ће довести до увећања вредности  

 КОЈА СУ ОГРАНИЧЕЊА?  

o ФИЗИЧКА ГРАНИЦА ДУЖИНЕ РАДНОГ ДАНА – 24 часа  

o МОРАЛНА ГРАНИЦА ДУЖИНЕ РАДНОГ ДАНА – одређена степеном развоја 

друштва и историјском борбом радника за скраћење радног дана  

 

КАКВА ЈЕ СТРУКТУРА РАДНОГ ДАНА?  

1. ПОТРЕБНО РАДНО ВРЕМЕ  

o онај део радног времена у току којег радна снага створи противвредност 

једнаку својој вредности  

2. ВИШАК РАДНОГ ВРЕМЕНА  

o онај део радног времена у току којег радна снага ствара новододату вредност 

преко величине своје вредности  

 

 

 вишак вредности = разлика између новододате вредности и величине вредн.РС 

ВРЕДНОСТ РОБЕ = ПРЕНЕТА + НОВОСТВОРЕНА 

РАДНИ ДАН = ПОТРЕБНО Р.ВРЕМЕ + ВИШАК Р.ВРЕМЕНА 
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КАКО СЕ ДЕЛЕ ФАКТОРИ ПРОИЗВОДЊЕ? 

 ПОСТОЈАНИ КАПИТАЛ (ознака: с) 

o капитал уложен у средства за производњу  

o не стварају ни нову вредност ни вишак вредности  

 ПРОМЕНЉИВИ (ВАРИЈАБИЛНИ) КАПИТАЛ (ознака: v) 

o капитал уложен у радну снагу  

o ствара нову вредност и вишак вредности (ознака: m)  

 

 

 V = вредност робе 

 

КАКО СЕ ДОБИЈА СТОПА ВИШКА ВРЕДНОСТИ? 

 

 

 

 

 показује степен оплодње променљивог (варијабилног) капитала 

 

КАКО СЕ ДОБИЈА МАСА ВИШКА ВРЕДНОСТИ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V = c + v + m 

m′ =  
m 

v
 × 100 m′ =  

вишак производа 

потребан производ
 × 100 

m′ =  
вишак рада 

потребан рад
 × 100 m′ =  

вишак радног времена 

потребно радно време
 × 100 

m =  
m′ × v 

100
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3. Вишак вредности и његова суштина  

 

КОЈЕ СУ ДВЕ ФУНКЦИЈЕ РАДНЕ СНАГЕ?  

1. СТВАРАЊЕ НОВИХ УПОТРЕБНИХ ВРЕДНОСТИ 

o уз истовремено преношење вредности средстава за производњу на нови 

производ (пренета вредност)  

2. СТВАРАЊЕ НОВОДОДАТЕ ВРЕДНОСТИ  

o ...која се структурално састоји од противвредности радне снаге као робе и 

вишка вредности 

 

 

 

У ЧЕМУ ЈЕ ТАЈНА НАСТАЈАЊА ВИШКА ВРЕДНОСТИ?  

 у способности радне снаге да у производњи створи већу вредност од сопствене, 

уколико радни дан траје дуже од потребног радног времена 

 вишак вредности присваја ВЛАСНИК СРЕДСТАВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ  

 

ОД ЧЕГА ЗАВИСИ ВЕЛИЧИНА ВИШКА ВРЕДНОСТИ? 

 СТОПЕ ВИШКА ВРЕДНОСТИ – директно пропорционално 

 ВЕЛИЧИНЕ ВАРИЈАБИЛНОГ КАПИТАЛА (БРОЈА РАДНИКА) – директно пропорцион. 

 

ШТА ЈЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈА РАДНИКА? 

 ознака за присвајање резултата туђег рада 

 изражава се кроз вишак вредности  

 

КОЈИ СУ МЕТОДИ ПОВЕЋАЊА ВИШКА ВРЕДНОСТИ? 

 АПСОЛУТНИ МЕТОД  

o повећање броја ангажованих радника  

o продужење радног дана  

o повећање друштвено просечне интензивности  

 РЕЛАТИВНИ МЕТОД  

o повећање друштвено просечне продуктивности у оним гранама у којима се 

производи роба неопходна за репродуковање радне снаге  

 

НОВОДОДАТА ВРЕДНОСТ = v + m 
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ШТА ЈЕ ПРОИЗВОЂАЧЕВ, А ШТА ПОТРОШАЧЕВ ВИШАК? 

 величина укупног вишка се користи као показатељ економског благостања друштва 

o ПРОИЗВОЂАЧЕВ ВИШАК  одређује се као вредност коју остварују 

произвођачи умањену за његове трошкове производње  

o ПОТРОШАЧЕВ ВИШАК  разлика између цене коју је потрошач спреман да 

плати за одређени производ и цене коју стварно плаћа купујући тај производ 

 

 

 

 
Произвођачев и потрошачев вишак 

уџбеник „Основи економије 2“ - стр.21 
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4. Појам и нужност акумулације у робној привреди  

 

ШТА ЈЕ АКУМУЛАЦИЈА?  

 у општем смислу: нагомилавање, нарастање, квантитативно увећање  

 у економији: ознака за скупљање додатних средстава (новчаних и материјалних) 

која се користе за потребе проширене репродукције 

 у робној привреди: континуирано одвајање дела присвојног профита, ради 

увећања капитала, проширивања и усавршавања производње  

 

ЗАШТО ЈЕ АКУМУЛАЦИЈА НУЖНА?  

 ЗБОГ ПОТРЕБА ДРУШТВЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

o акумулација услов да се повећаном производњом обезбеди потребан раст 

друштвеног бруто производа, па и средстава за потрошњу  

 ЗБОГ ИНТЕРЕСА РОБНОГ ПРОИЗВОЂАЧА  

o да би обезбедио повољније пословне резултате и већу економску сигурност  

o без техничко-технолошког усавршавања, нема повећања продуктивности  

 

КОЈЕ СУ ВРСТЕ АКУМУЛАЦИЈЕ?  

 НОВЧАНА АКУМУЛАЦИЈА  

o издвојена новчана средства од укупног прихода, за потребе проширене 

репродукције  

 СТВАРНА АКУМУЛАЦИЈА  

o постоји када се расположива новчана средства стварно употребе за куповину 

додатних средстава или ангажовање додатних радника (када се стварно 

производно активирају)  

 

КОЈЕ СУ ВРСТЕ САСТАВА КАПИТАЛА?  

1. ВРЕДНОСТИ САСТАВ КАПИТАЛА  

o однос између капитала уложеног у средства и капитала уложеног у РС 

2. ТЕХНИЧКИ САСТАВ КАПИТАЛА 

o однос између масе ангажованих средстава и укупног броја радника  

3. ОРГАНСКИ САСТАВ КАПИТАЛА  

o однос постојаног и променљивог капитала, али промене тог односа су 

искључиво последица промена у техничком саставу капитала 
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КАКО СЕ УПОТРЕБЉАВА АКУМУЛАЦИЈА? 

 ТАКО ДА СЕ НЕ МЕЊА ОРГАНСКИ САСТАВ КАПИТАЛА  

o економски могућ само ако је понуда радне снаге већа од тражње, зато што у 

тим условима за капиталисту је економски повољније да уместо технике 

користи радну снагу  

o омогућава апсолутно и релативно повећање запослености  

o за раднике најповољнији случај 

 ТАКО ДА СЕ ПОВЕЋАВА ОРГАНСКИ САСТАВ КАПИТАЛА  

o зато што исти органски састав постепено доводи до смањивања обима 

акумулације  

o производња се проширује увођењем нове технике и технологије 

o доводи до веће незапослености, али се повећава продуктивност рада  
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5. Појам обрта и кружног кретања фактора производње 

 

ШТА ЈЕ КРУЖНОГ КРЕТАЊЕ ФАКТОРА ПРОИЗВОДЊЕ? 

 

 

 

 
   почетни           почетни            прелазни         завршни           завршни  

    новчани              робни           технолошки        робни              новчани 

       облик                облик                облик               облик               облик 

 
 

 један круг = репродукциони циклус, три фазе: 

o Н – Р  фаза куповине  

o ... П ...  фаза производње 

o Р1 – Н1  фаза продаје 

 време обрта = време неопходно да би се извршио један обрт, састоји се из: 

o ВРЕМЕНА ПРОИЗВОДЊЕ  

   ПРОЦЕС РАДА – деловање средстава на предмете рада  

   РАДНЕ ПАУЗЕ – условљене техником и технологијом  

o ВРЕМЕНА ПРОМЕТА  

   ФАЗА КУПОВИНЕ – временски период куповине фактора произв. 

   ФАЗА ПРОДАЈЕ – временски период продаје произведене робе 

 

КАКО СЕ ИЗРАЧУНАВА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ОБРТА? 

 

 

 

 

  

 

 

  

Н Р П Р1 Н1 

време трајања обрта =  
годину дана (у месецима) 

број извршених обрта током године
  

број обрта током године =  
годину дана (у месецима) 

време трајања обрта
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КАКО СЕ ДЕЛЕ ФАКТОРИ ПРОИЗВОДЊЕ ПО ФАЗИ У КОЈОЈ СЕ НАЛАЗЕ? 

 ПРОМЕТНИ ФАКТОРИ (ПРОМЕТНИ КАПИТАЛ) 

o они који се налазе у сфери промета  

o могу бити у робном или новчаном облику  

o трансформишу се одједном из једног облика у други  

 ПРОИЗВОДНИ ФАКТОРИ (ПРОИЗВОДНИ КАПИТАЛ)  

o они који се налазе у сфери производње (радна снага + средства за произв.) 

o различито се понашају током једног обрта, стога их делимо на:  

   стални (фиксни) капитал  

   оптицајни (циркулирајући) капитал  

 

ШТА ЈЕ СТАЛНИ (ФИКСНИ) КАПИТАЛ? 

 сачињавају га СРЕДСТВА ЗА РАД  

 она се само делимично троше током једног обрта  

 троше се: 

o НАТУРАЛНО – тзв. рабаћење, које може бити:  

   физичко  - трошење, хабање, руинирање 

   морално  - економско застаревање (због развоја технологогије) 

o ВРЕДНОСНО – амортизација  

 

 

 

 

ШТА ЈЕ ОПТИЦАЈНИ (ЦИРКУЛИРАЈУЋИ) КАПИТАЛ? 

 сачињавају га ПРЕДМЕТИ РАДА и РАДНА СНАГА  

 утроше се у целини током једног обрта  

 

 

 

 

 

  

 

стопа амортизације =  
годишњи износ амортизације

вредност ангажованих средстава
 × 100 
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6. Показатељи пословног успеха робног произвођача 

 

ОД ЧЕГА ЗАВИСЕ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВНОГ УСПЕХА Р. ПРОИЗВОЂАЧА? 

 СИСТЕМА РОБНОГ ПРИВРЕЂИВАЊА  

 КАРАКТЕРА ПРОИЗВОДНИХ ОДНОСА  

 

ШТА ЈЕ ОСНОВНА СВРХА ПОСЛОВАЊА КАПИТАЛИСТЕ? 

 максимирање (присвајање што већег дела) профита  

 ПРОФИТ  појавни облик вишка вредности  

 

КАКО СЕ РАЧУНА ПРОФИТНА СТОПА? 

 

 

 

 ако је тражња једнака понуди... 

 

 

 ако се има у виду коефицијент обрта капитала (n)... 

 

 

 

 

ШТА УТИЧЕ НА ПРОФИТНУ СТОПУ? 

 ОРГАНСКИ САСТАВ КАПИТАЛА (с : v) – обрнута сразмера 

 СТОПА ВИШКА ВРЕДНОСТИ (m’) – директна сразмера 

 КОЕФИЦИЈЕНТ ОБРТА КАПИТАЛА (n)  – директна сразмера 

 ПРОМЕНЕ ТРЖИШНИХ ЦЕНА – директна сразмера  

 

 

* Напомена: За припрему пријемног потребно је извежбати и задатке из ове области 

(уџбеник „Основи економије 2“, стр.35-37) 

профитна стопа =  
профит

уложени капитал
 × 100 

профитна стопа =  
m

c + v
 × 100 

профитна стопа =  
m’ × n
c
v

+ 1
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7. Најамнина као облик дохотка радничке класе 

 

ШТА ЈЕ НАЈАМНИНА? 

 доходак који најамни радници добијају продајом своје радне способности у 

савременој робној привреди 

 ЦЕНА РАДНЕ СНАГЕ КАО РОБЕ! 

 други део становништва зарађује радећи на властитим средствима за производњу 

 преостали део зарађује на бази чисте својине над средствима за производњу  

 

СПЕЦИФИЧНОСТИ РАДНЕ СНАГЕ КАО РОБЕ  

1. на количину добара неопходних за репродукцију радне снаге утичу друштвено-

економски и културни фактори  

2. механизам закона вредности на тржишту радне снаге другачије функционише 

o због државе и синдиката  

 

ШТА УТИЧЕ НА ВИСИНУ НАЈАМНИНЕ? 

1. ВРЕДНОСТ РАДНЕ СНАГЕ КАО РОБЕ  

2. КРЕТАЊЕ ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ ЗА РАДНОМ СНАГОМ КАО РОБОМ  

3. ДРЖАВА И СИНДИКАТИ  

4. МОНЕТАРНЕ ПРОМЕНЕ  

 

КОЈИ СУ ОБЛИЦИ НАЈАМНИНЕ? 

1. НАЈАМНИНА ОД ВРЕМЕНА – најраспрострањенији облик 

o плаћање радника по времену утрошеном за рад  

o преоблажени облик вредности радне снаге  

 

 

 

2. НАЈАМНИНА ОД КОМАДА  

o плаћање радника по израђеним комадима  

o преоблажени облик најамнине од времена  

 

 

 

3. АКОРД, НАЈАМНИНА УЗ ПРЕМИЈУ – индивидуалне, групне и колективне 

најамнина од времена =  
дневна вредност радне снаге

радни дан
  

најамнина од комада =  
најамнина од времена

количина произведене робе
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8. Индустријски капитал и индустријски профит 

 

КАКО ЈЕ ВИШАК ВРЕДНОСТИ ДЕФИНИСАН?  

 део новостворене вредности изнад противвредности радне снаге  

 

 

 

КОЈА ЈЕ ФУНКЦИЈА ПРОФИТА У РОБНОЈ ПРИВРЕДИ? 

 максимирање профита објективно је условљено повећањем органском састава 

капитала и проширењем производње  

 профит  најважнији извор средстава за инвестиције и проширену репродукцију 

 

ШТА ЈЕ ЕКСТРАПРОФИТ И КАКО СЕ ОСТВАРУЈЕ? 

 произвођачи који остваре цену коштања испод просечне гранске цене коштања 

присвојиће профит већи од просечног (ЕКСТРАПРОФИТ) 

 екстрапрофит је резултат начина употребе капитала  

 може бити и резултат конјуктурних колебања тржишних цена, као и дејства мера 

економске политике  

 

КОЈЕ ВРСТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ ПОСТОЈЕ?  

 ХОРИЗОНТАЛНА (ГРАНСКА)  

o конкуренција између предузећа унутар једне привредне гране  

 ВЕРТИКАЛНА (МЕЂУГРАНСКА)  

o конкуренција између предузећа на нивоу привреде као целине  

 

ЗАКОН ПРОСЕЧНОГ ПРОФИТА 

 испољава се преко механизма формирања просечне профитне стопе (ППФ) 

 просечна профитна стопа за привреду као целину показује просечан степен 

оплодње уложеног капитала у привреди 

 формира се процесом „сељења капитала“ 

 

 

* Напомена: За припрему пријемног потребно је извежбати и задатке из ове области 

(уџбеник „Основи економије 2“, стр.47-52) 

профит по јединици реализоване робе =  Тржишна цена − цена коштања 
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9. Трговачки капитал и трговачки профит 

 

ШТА ЈЕ ТРГОВАЧКИ КАПИТАЛ? 

 осамостаљени део индустријског капитала који је специјализован за обављање 

прометне функције  

 закон просечног профита регулише репродукцију трговачког капитала  

 

КОЈА СУ ЕКОНОМСКА ЗНАЧЕЊА ТРГОВАЧКОГ КАПИТАЛА? 

 трговац се СПЕЦИЈАЛИЗУЈЕ за обављање послова робног промета  

 СКРАЋУЈЕ СЕ ВРЕМЕ ПРОМЕТА  

 трговац реализује робу РАЗЛИЧИТИХ ПРОИЗВОЂАЧА – омогућава нормално 

одвијање друштвене репродукције  

 СМАЊУЈУ СЕ ПРОМЕТНИ ТРОШКОВИ  

 

КОЈИ СУ ТО СВЕ ТРОШКОВИ ПРОМЕТА?  

1. ПРОИЗВОДНИ ТРОШКОВИ ПРОМЕТА  

o ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТА – зато што је производња завршена тек када се роба 

допреми на тржиште  

o ТРОШКОВИ ЧУВАЊА РОБНИХ РЕЗЕРВИ – зато што нормално одвијање 

друштвене репродукције захтева постојање одговарајућих резерви  

2. НЕПРОИЗВОДНИ (ЧИСТИ) ТРОШКОВИ ПРОМЕТА  

o ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРОМЕНУ РОБНОГ У НОВЧАНИ ОБЛИК И ОБРНУТО 

o ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА КУПОВИНУ И ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛ.ПРОСТОРИЈА  

o ТРОШКОВИ АНГАЖОВАЊА РАДНЕ СНАГЕ  

o ТРОШКОВИ КЊИГОВОДСТВА, ЕВИДЕНЦИЈЕ И КОНТРОЛЕ  

o ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА КУПОВИНУ И ПРОДАЈУ РОБЕ 

o ТРОШКОВИ НОВЧАНИХ ТРАНСАКЦИЈА  

 

СТРУКТУРА ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ ТРГОВИНЕ  

1. НАБАВНА ЦЕНА ТРГОВИНЕ (продајна цена индустрије)  

2. ТРГОВИНСКА МАРЖА ИЛИ РАБАТ – покривају чисте трошкове и обезбеђ.трг.профит 

o маржа – рачуна се од набавне цене  

o рабат – рачуна се од продајне цене 

* Напомена: За припрему пријемног потребно је извежбати и задатке из ове области 

(уџбеник „Основи економије 2“, стр.53-57), и обратити пажњу на деф.на стр.55-56 
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10. Зајмовни капитал и камата 

 

ШТА ЈЕ ЗАЈМОВНИ КАПИТАЛ? 

 привремено ослобођени индустријски, трговачки и банкарски капитал који се 

привремено пласира с циљем присвајања камате  

 појава је објективно условљена потребама самог репродукционог процеса  

 

КОЈИ СУ ИЗВОРИ ЗАЈМОВНОГ КАПИТАЛА? 

1. АМОРТИЗАЦИОНИ ФОНДОВИ  

o расту заједно са развојем производних снага  

2. АКУМУЛАЦИОНИ ФОНДОВИ  

o закон вредности присиљава произвођаче да све више средстава издвајају за 

акумулацију  

3. ШТЕДНИ УЛОЗИ ШИРОКИХ СЛОЈЕВА СТАНОВНИШТВА  

4. СРЕДСТВА ПОСЕБНОГ СЛОЈА КАПИТАЛИСТА – РЕНТИЈЕРА  

 

ШТА УТИЧЕ НА ТРАЖЊУ ЗА ЗАЈМОВНИМ КАПИТАЛОМ? 

 ПОТРЕБЕ ЗА НОРМАЛНО ОДВИЈАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ  

 МОРАЛНО РАБАЋЕЊЕ СРЕДСТАВА  

 НУЖНОСТ ПРИЛАГОЂАВАЊУ ПРОМЕНАМА  

 ДРЖАВА  

 СТАНОВНИШТВО И ЊЕГОВЕ ПОТРЕБЕ  

 ПОБУДЕ ШПЕКУЛАТИВНОГ КАРАКТЕРА  

 

У ЧЕМУ СЕ ОГЛЕДА ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ ЗАЈМОВНОГ КАПИТАЛА? 

 СМАЊЕЊЕ КАПИТАЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ НОВЧАНОГ ПРОМЕТА  

 НИЖИ ЧИСТИ ТРОШКОВИ НОВЧАНОГ ПРОМЕТА  

 УБРЗАЊЕ ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ  

 КОНТИНУИТЕТ ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ  
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ШТА ЈЕ КАМАТА? 

 доходак власника зајмовног капитала (зајмодавца) 

 цена употребе зајмовног капитала 

 одређена висином каматне стопе која се прецизира у уговору између зајмодавца и 

зајмопримца  

 одређена кретањем понуде и тражње за зајмовним капиталом 

 

 

 

 

ШТА ЈЕ ИЗВОР КАМАТЕ КАО ДОХОТКА ЗАЈМОДАВЦА?  

 ПРОФИТ (ВИШАК ВРЕДНОСТИ)  који се „цепа“ на:  

o ПРЕДУЗЕТНИЧКУ ДОБИТ – доходак зајмопримца  

o КАМАТУ – доходак зајмодавца  

 

КОЈА ЈЕ ФУНКЦИЈА КАМАТЕ? 

 одређује минимални ниво рентабилности пласмана капитала  

 висина каматне стопе утиче на :  

o обим инвестиција  

o обим запослености 

o расподелу дохотка (већа камата = мањи профит) 

 држава се појављује као регулатор каматне стопе, путем:  

o мера кредитно-монетарне политике  

o мера политике доходака  

o пореске политике итд. 

 

  

 

 

 

* Напомена: За припрему пријемног потребно је извежбати и задатке из ове области 

(уџбеник „Основи економије 2“, стр.58-60) 

 

каматна стопа =  
камата

зајмовни капитал
 × 100 
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11. Банкарски капитал и банкарска добит 

 

ШТА ЈЕ БАНКАРСКИ КАПИТАЛ? 

 осамостаљени део индустријског и трговачког капитала који обављава функције 

новчаног промета  

 

ШТА БАНКАРСКИ КАПИТАЛ ОБЕЗБЕЂУЈЕ? 

 КОНЦЕНТРАЦИЈУ ПРИВРЕМЕНО СЛОБОДНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ОД 

СТАНОВНИШТВА И РЕНТИЈЕРА  

 КОНЦЕНТРАЦИЈУ ПРИВРЕМЕНО СЛОБОДНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ОД ПРИВРЕДЕ 

(АМОРТИЗАЦИОНИ, АКУМУЛАЦИОНИ ФОНДОВИ) 

 овако прикупљена средства пласира у најрентабилније послове! 

 

У ЧЕМУ СЕ ОГЛЕДА ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ БАНКАРСКОГ КАПИТАЛА? 

 ПОВЕЋАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРОЦЕСА РЕПРОДУКЦИЈЕ  

 НИЖИ ЧИСТИ ТРОШКОВИ НОВЧАНОГ ПРОМЕТА  

 ВИШИ НИВО ПРОСЕЧНЕ ПРОФИТНЕ СТОПЕ  

 

КОЈЕ СУ ДВЕ ФУНКЦИЈЕ БАНКАРСКОГ КАПИТАЛА? 

 реализује их преко банке као специјализоване институције 

  

1. ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА КОМИТЕНТЕ  

o кроз банкарску тарифу банке надокнађују чисте трошкове новчаног промета 

и обезбеђују себи одговарајућу банкарску добит 

 

   

2. ПРИКУПЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНО СЛОБОДНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА И ПЛАСИРАЊЕ 

ТИХ СРЕДСТАВА КАО КАМАТОНОСНОГ КАПИТАЛА  

o банка зарађује на разлици између активне и пасивне каматне стопе  

 

 

 

 

* Напомена: За припрему пријемног потребно је извежбати и задатке из ове области (уџбеник 

„Основи економије 2“, стр.61-62) 

добит1 =  банкарска тарифа − чисти трошкови новчаног промета 

добит2 =  банкарска тарифа − чисти трошкови новчаног промета 

банкарска добит = добит1 + добит2 
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12. Акцијски капитал и дивиденда 

 

ШТА ЈЕ АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ? 

 основни облик удруживања мањег или већег броја појединачних капитала у 

условима развијеног капитализма и савремене робне привреде  

 

КАКО ЈЕ НАСТАО АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ? 

 као објективно условљена потреба даљег развоја производних снага 

капитализма 

 

У ЧЕМУ СЕ ОГЛЕДА ЗНАЧАЈ АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА? 

1. УВЕК СЕ ФОРМИРА КАО КАПИТАЛ ВЕЋИХ РАЗМЕРА  

o могућност примене нове технике и технологије, ниже цене коштања ... 

2. ЊИМЕ УПРАВЉАЈУ ПРОФЕСИОНАЛЦИ  

o високо образована менаџерска структура  

3. ДОЛАЗИ ДО ПРОМЕНЕ У ПОЛОЖАЈУ КАПИТАЛИСТЕ ПРЕДУЗЕТНИКА  

o управљају менаџери, а не власник капитала  

4. ДОВОДИ ДО ЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ УПРАВЉАЧКЕ МОЋИ КАПИТАЛА  

o мањи број капиталиста може да располаже већим капиталом него што је 

њихов  

 

КО УПРАВЉА АКЦИЈСКИМ КАПИТАЛОМ? 

 управљање акционарским предузећем утврђује се нормативним актима којима се 

регулишу права и обавезе акционара и менаџера  

 ко стварно управља акционарским капиталом?  

o прво мишљење: „општу политику и главне смернице акцијског капитала 

одређују акционари, тако да нису угрожени менаџерима.“ 

o друго мишљење: „менаџерска револуција је утицала да менаџери доносе 

најзначајније одлуке, а притом могу бити истовремено и акционари.“ 

o у стварности: постепено се формира нов начин усаглашавања интереса  
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ШТА ЈЕ ДИВИДЕНДА? 

 доходак који доноси акција  

o АКЦИЈА  правна потврда о сувласништву у датом акционарском друштву 

  

КОЈЕ СУ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ КАМАТЕ И ДИВИДЕНДЕ? 

 КАМАТА  доходак известан, каматна стопа нижа  

 ДИВИДЕНДА  доходак неизвестан, дивидендна стопа виша  

 

КОЈЕ ВРЕДНОСТИ АКЦИЈЕ ПОСТОЈЕ? 

 НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ   вредност назначена на акцији при емитовању  

 ПРОДАЈНА ВРЕДНОСТ  може бити мања или већа од номиналне, она зависи од:  

o НОМИНАЛНЕ ВРЕДНОСТИ АКЦИЈЕ  

o ОДНОСА ДИВИДЕНДНЕ И КАМАТНЕ СТОПЕ  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Напомена: За припрему пријемног потребно је извежбати и задатке из ове области (уџбеник 

„Основи економије 2“, стр.63-67) 

 

цена акције =  
номинална вредност × дивидендна стопа

каматна стопа 
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ШТА СУ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (ХоВ)? 

 писмене исправе на основу којих се њени издаваоци обавезују да испуне обавезу 

уписану у хартију 

 свака ХоВ мора да испуни два услова:  

o ДА ЈЕ У ЊОЈ САДРЖАНО ОДРЕЂЕНО ПРАВО  

o ДА ИМА ПРОМЕТНУ СПОСОБНОСТ  

 како могу да се преносе?  

o ГЛАСЕ НА ДОНОСИОЦА – простом предајом се преносе 

o ГЛАСЕ ПО НАРЕДБИ – преносе се по наредби (типична: меница)  

o ГЛАСЕ НА ИМЕ (ректа-хартија) – преносе се уговором 

 

КОЈЕ СУ НАЈЗНАЧАЈНИНЕ ВРСТЕ ХоВ? 

1. АКЦИЈЕ – власничке ХоВ, дају одређена права: 

o ПРАВО НА ДИВИДЕНДУ  

o ПРАВО КУПОВИНЕ ДРУГИХ АКЦИЈА  

o ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У РАДУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА  

o ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ЛИКВИДАЦИОНОЈ МАСИ 

 могу бити ОБИЧНЕ и ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНЕ (које имају приоритет) 

  губи се власничка контрола због дисперзије власничке структуре 

2. ОБВЕЗНИЦЕ – дужничке ХоВ, обезбеђују унапред утврђен и гарантован приход 

(камату) 

o најчешће их издаје држава ради покрића дефицита у буџету 

o не губи се власничка контрола  

 

ШТА ОБУХВАТА ИНТЕГРАЛНО ТРЖИШТЕ? 

 ТРЖИШТЕ РОБЕ  

 ТРЖИШТЕ РАДНЕ СНАГЕ  

 ФИНАНСИЈСКО ТРЖИШТЕ – које обухвата: 

o ТРЖИШТЕ НОВЦА  

o ТРЖИШТЕ ДЕВИЗА  

o ТРЖИШТЕ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ : 

   његова развијеност се често узима као показатељ развијености 

тржишне привреде  

   може бити: 

 примарно: прва продаја емитованих ХоВ 

 секундарно: даље купопродајне трансакције ХоВ на берзама 
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13. Земљишни капитал и земљишна рента 

 

ШТА ЈЕ ЗЕМЉИШНИ КАПИТАЛ? 

 капитал употребљен за куповину земље који доноси земљишну ренту  

 

КОЈЕ СУ СПЕЦИФИЧНОСТИ ЗЕМЉИШНОГ КАПИТАЛА? 

 ЗЕМЉОВЛАСНИК купује земљу ради дохотка који се добија давањем земље у 

закуп (а не да би обрађивао земљиште!) 

 ЗЕМЉИШТЕ ЈЕ ПРИРОДНО ОГРАНИЧЕНО  

 МОЖЕ СЕ СТЕЋИ МОНОПОЛ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНИХ ПРИРОДНИХ 

ПОГОДНОСТИ (остварење екстрадохотка)  

 

КОЈИ СУ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ЗЕМЉИШНЕ РЕНТЕ? 

1. ЗЕМЉИШНО ВЛАСНИШТВО  

2. НАЧИН ФОРМИРАЊА ПРОДАЈНИХ ЦЕНА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА  

 

КАКАВ ЈЕ НАЧИН ФОРМИРАЊА ПРОДАЈНИХ ЦЕНА ПОЉОПР.ПРОИЗВОДА? 

 ОВЕ ЦЕНЕ СЕ ФОРМИРАЈУ ПРЕМА ИНДИВИДУАЛНИМ УСЛОВИМА НАЈЛОШИЈЕ 

(РЕГУЛАТОРНЕ) ПАРЦЕЛЕ  

 продајна цена садржи ЦЕНУ КОШТАЊА ПРОИЗВОДА СА НАЈЛОШИЈЕ ПАРЦЕЛЕ  

o на тој основи је утврђен просечан профит 

 овакав начин формирања цене условљен карактером монополског положаја 

пољопривредне производње у капитализму 
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КОЈА ЈЕ РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ЗЕМЉИШНЕ РЕНТЕ И ЗАКУПНИНЕ? 

 ЗЕМЉИШНА РЕНТА  економски облик реализације земљишног власништва (ужи 

појам) 

 ЗАКУПНИНА  укупна накнада коју закупац плаћа земљовласнику за коришћење 

његовог земљишта (шири појам), обухвата:  

o ЗЕМЉИШНУ РЕНТУ  

o НАДОКНАДА ЗА ИЗНАЈМЉЕНЕ ОБЈЕКТЕ НА ПАРЦЕЛИ  

o НАДОКНАДА ЗА АМОРТИЗАЦИЈУ ОБЈЕКАТА НА ПАРЦЕЛИ и сл. 

 

КОЈИ СУ ОСНОВНИ ОБЛИЦИ ЗЕМЉИШНЕ РЕНТЕ? 

1. АПСОЛУТНА ЗЕМЉИШНА РЕНТА  

o основни и општеважећи облик земљишне ренте   

o ову ренту доноси и најлошија парцела (не гледа се квалитет парцеле)  

o сувишак профита изнад просечног профита који присвајају власници свих 

парцела датих у закуп :  

 

 

2. ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ЗЕМЉИШНА РЕНТА  

o основни, али не општеважећи облик земљишне ренте  

o ову ренту доносе само парцеле са повољнијим условима  

o екстрапрофит који се остварује у пољопривредној производњи, и то 

искључиво на бази повољнијих прир.услова од услова регулаторне парцеле  

o које су специфичности тог екстрапрофита?  

   утврђује се у односу на најлошију парцелу  

   претпоставка да су разлике у приносима резултат природних услова 

   може се њиме монополисати, куповином бољих парцела  

 

 

3. МОНОПОЛСКА ЗЕМЉИШНА РЕНТА  

o посебан облик земљишне ренте  

o присвајају земљовласници који имају посебне природне погодности 

(специфичан састав и квалитет земљишта, микроклиматски услови)  

 

 

* Напомена: За припрему пријемног потребно је извежбати и задатке из ове области (уџбеник 

„Основи економије 2“, стр.68-71) 

𝑻𝒄 = 𝑪+ 𝑽 + 𝑷𝒑𝒇 + 𝑨𝒓 (апсолутна рента) 

𝑻𝒄 = 𝑪 + 𝑽 + 𝑷𝒑𝒇 + 𝑨𝒓 + 𝑴𝒓 (монополска рента) 

𝑻𝒄 = 𝑪 + 𝑽 + 𝑷𝒑𝒇 + 𝑨𝒓 + 𝑫𝒓 (диференцијална рента) 
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Савети за припрему пријемног испита 

  
 Литература: Пријемни испит из основа економије спрема се из књига „Основи 

економије“ за прву и другу годину средње економске школе, као и књига „Принципи 

економије“ за прву и другу годину средње економске школе (не уче се књиге у целости). 

Детаљније информације, и комплетан списак лекција које су потребне за припрему 

пријемног, можете пронаћи на веб-страници Факултета. По овој литератури је рађена и 

ова скрипта – обухваћене су обавезне лекције и лекције означене са „информативно“.  

 Садржина теста: Сви добијају иста питања; разлика је у томе колико бодова вреде. 

Садржина пријемног испита из основа економије 

ако полажете основе и још нешто: ако полажете само основе: 

24 питања = 40 бодова 24 питања = 60 бодова 

Питања су најчешће „нимало лака“, али то не треба да вас плаши. Учите темељно теорију из 

књиге (скрипта може да вам послужи као подсетник), увек будите сигурни да учите са 

разумевањем и све ће доћи на своје. Такође, тест садржи и неколико РАЧУНСКИХ 

ЗАДАТАКА, која су прилично решива уколико сте вредно и детаљно провежбали задатке из 

области које се траже на пријемном. 

 Конкретни савети за припрему за друге године „Основа“ :  

    Уколико не долазите из средње економске школе, најтоплије саветујем да прво 

информативно прочитате потребне лекције из књиге „Основи економије за другу 

годину“ (укључујући и информативне лекције), а затим исто тако и ову скрипту. 

Читајте пажљиво и са разумевањем, без оптерећења. Градиво зна да буде помало 

апстрактно, али уколи сте прешли прву годину основа, и имате добру моћ 

визуелизације и логичког повезивања, не би требало да имате проблема. Ако пак, 

долазите из средње економске, и даље сматрам да је добро да се још једном 

упознате са градивом пре него што почнете са учењем. Затим можете да пређете 

на „исцрпно“ учење, првенствено из књиге, а скрипта може да вам послужи за 

понављање и подсећање.  Напомињем: 

  скрипта је максимално скраћена, са циљем продуктивног понављања и 

лакшег разумевања – НИКАКО НЕ УЧИТЕ САМО ИЗ СКРИПТЕ! 

 у скрипти нису обрађени рачунски задаци, али – НА ЊИХ ТРЕБА ОБРАТИТИ 

ПОСЕБНУ ПАЖЊУ ПРИЛИКОМ УЧЕЊА! ВЕЖБАЈТЕ ЗАДАТКЕ СА ПРЕТХОДНИХ 

ПРИЈЕМНИХ и ПРИМЕРЕ ИЗ КЊИГЕ!  

   Уколико сте у прилици, корисно је да одете и на припремну наставу које 

организује Економски факултет. Лично нисам ишао на њу, с обзиром да не 

полажем основе за пријемни, али сам чуо да су једне од најкорисних припрема од 

свих предмета – доста помажу приликом разумевања тешко разумљивог 

теоријског градива, као и вежбања рачунских задатака. 

http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/prijemni-ispit/literatura-za-pripremu/
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То би било све. Нажалост, не могу пуно савета лично да дам, јер не спремам основе за 

пријемни и нисам зашао толико дубоко у тематику. Уколико спремате основе за пријемни и 

имате неке савете за своје будуће колеге које бисте додали овде, слободно ми се јавите. Сви 

савети, предлози, примедбе су добродошле.  

Још бих вам само најискреније пожелео пуно среће, али и мотивације за рад, јер труд и рад 

се увек исплате! Верујте у себе, редовно учите без оптерећења и стреса, и ако Бог да, да 

будемо будуће колеге.   

Без обзира што не спремам основе за пријемни, уколико вам нешто није јасно тј. имате неко 

питање у вези градива, слободно ме контактирајте – можда ја не знам, али готово сигурно 

знам људе који могу да помогну.   

- путем мејла: mivanis97@gmail.com, skripteekof@gmail.com 

- на фејсу: http://www.facebook.com/mivanis97,     31. мaj 2016.       

http://www.facebook.com/skripteekof       Милош Иваниш, 

                         аутор скрипте                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 За још скрипти и тестова посетите: 

skripteekof.weebly.com 
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