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П Р Е Д Г О В О Р 
Ова, прва књига Привредног летописа Задужбине Ни-

коле Спасића излази no одлуци Управног одбора те Задуж-
бине, донетој на састанку од 4 априла 1935. Издавање ње-
гово има се наставити сваке године тако, да објављивање 
сваке књиге падне no могућству на дан Св. Трифуна (1/14 фе-
бруара), крсног имена пок. Спасића. 

У Привредном летопису, како je одборском одлуком 
утврђено, објављиваће се, најпре, подробан преглед рада За-
дужбине у току минуле године, a затим низ чланака, у ко-
јима ће се стручно расправљати o најактуелнијим проблемима 
и питањима из области појединих привредних грана. Објав-
љивањем извештаја o раду управа Задужбине жели да нај-
широј јавности даје сваке године на преглед и оцену све оно 
што буде предузимала ради иЗвршења задатака, који су joj 
тестаментом пок. Спасића стављени у дужност. A објављи-
вањем расправа и чланака o појединим актуелним привредним 
проблемима нада се да ће моћи допринети, да се многа таква 
питаша како ваља проуче и правилно реше, те би самим тим 
и на тај начин могла утицати на унапређење наше народне 
привреде, које чини главни задатак ове велике Задужбине. 
У неким од тих чланака очекивати je, да би и сама управа 
Задужбине могла добити потстицаја за практично извођење 
предложених мера, и тиме олакшати и употпунити своју тешку 
делатност, коју je у току прошле, 1935 год. тек започела. 

Изузетно у овој књизи Привредног летошса, пре изве-
штаја o раду, предаје се јавности смањен отисак оригиналног 
тестамента пок. Николе Спасића. A сам извештај обухватиће 
преглед рада од оснивања Задужбине крајем априла 1920, 
na све до конца 1935 год., пошто досад управа Задужбине 
није имала прилике да такав подробан иреглед свога рада 
даде на други који начин. 


