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ИСПИТНА ПИТАЊА И ОБАВЕЗНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРЕДМЕТ
КОМПАНИЈСКО ПРАВО

(школска 2011/2012)

Испитна питања

Прво питање

1. Одређење термина и појма компанијског права
2. Однос компанијског права и других грана права
3. Извори компанијског права
4. Привредни и непривредни субјекти
5. Предузетник
6. Једночлано привредно друштво
7. Појам привредног друштва
8. Класификације привредних друштава
9. Конститутивни елементи привредног друштва
10. Преддруштво и грађански ортаклук
11. Правни субјективитет привредних друштава
12. Пробијање правне личности
13. Имовина привредног друштва и имовина чланова привредног друштва
14. Део привредног друштва (огранак)
15. Делатност (циљ) привредног друштва и појам предузећа
16. Системи оснивања привредних друштава
17. Начела и врсте регистрације, субјекти и предмет уписа
18. Поступак регистрације привредних субјеката
19. Оснивачки акт и други акти привредног друштва
20. Одговорност за обавезе привредног друштва
21. Седиште и припадност привредног друштва
22. Појам, елементи и употреба пословног имена
23. Заштита пословног имена
24. Начела, промена, пренос, језик и резервација пословног имена
25. Заступање привредног друштва
26. Врсте пуномоћја
27. Прокура
28. Прекорачење овлашћења заступника и пуномоћника
29. Пословне књиге и финансијски извештаји
30. Привредно друштво и повезани интереси
31. Субјекти дужности према привредном друштву
32. Фидуцијарна дужност – рад у интересу друштва
33. Дужност пажње
34. Дужност лојалности привредном друштву код сукоба интереса
35. Правило пословне одлуке (процене)
36. Дужност неконкуренције
37. Дужност чувања пословне тајне
38. Индивидуална и колективна тужба
39. Деривативна тужба
40. Информисање и право увида чланова привредног друштва
41. Појам и основне карактеристике ортачког друштва
42. Принцип слободе уговарања и права и обавезе ортака у ортачком друштву
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43. Одговорност ортака за обавезе ортачког друштва
44. Пренос удела у ортачком друштву
45. Престанак својства ортака и престанак ортачког друштва
46. Појам и основне карактеристике командитног друштва
47. Права и обавезе ортака командитног друштва
48. Пренос удела у командитном друштву
49. Пословођење и заступање у командитном друштву
50. Одговорност ортака за обавезе командитног друштва
51. Тајно (тихо) друштво
52. Фактичко и de facto друштво
53. Појам и основне карактеристике друштва са ограниченом одговорношћу
54. Оснивање друштва са ограниченом одговорношћу
55. Обавезе чланова друштва са ограниченом одговорношћу
56. Основни капитал и удели у друштву са ограниченом одговорношћу
57. Право располагања уделом члана друштва са ограниченом одговорношћу
58. Статусна и имовинска права чланова друштва са ограниченом одговорношћу
59. Скупштина друштва са ограниченом одговорношћу
60. Директори (орган управљања) друштва са ограниченом одговорношћу
61. Надзорни одбор друштва са ограниченом одговорношћу
62. Иступање и искључење члана друштва са ограниченом одговорношћу

Друго питање

1. Појам и опште карактеристике акционарског друштва
2. Конститутивни акти акционарског друштва
3. Улог у акционарско друштво
4. Оснивање и обележја затвореног акционарског друштва
5. Оснивање и обележја отвореног акционарског друштва
6. Проспект за јавну емисију
7. Јавна и нејавна емисија серијских хартија од вредности
8. Појам и основне карактеристике акција
9. Врсте акција
10. Преференцијалне акције
11. Вредност акција
12. Појам, врсте и основна обележја обвезница
13. Разлике акција и обвезница
14. Варанти
15. Благајнички, комерцијални, државни и штедни записи, цертификат о депозиту,

депозитне потврде и неименоване серијске хартије од вредности
16. Финансијски инструменти – финансијски деривати
17. Емисија обвезница и краткорочних хартија од вредности
18. Основни капитал акционарског друштва и принцип његовог одржавања
19. Одобрен капитал акционарског друштва
20. Повећање основног капитала акционарског друштва
21. Смањење основног капитала акционарског друштва
22. Стицање сопствених акција
23. Реорганизација акција
24. Начело равноправности акционара
25. Право гласа акционара
26. Право акционара на дивиденду
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27. Право располагања акцијама
28. Право пречег уписа акција
29. Право акционара на ликвидациони вишак и право на удео у стечајној маси
30. Права мањинских акционара
31. Посебно право мањинских акционара на излазак из друштва
32. Посебно право мањинских акционара на покретање поступка ликвидације
33. Принудна куповина и принудна продаја
34. Стицање и располагање имовином велике вредности
35. Принципи расподеле компанијске моћи у акционарском друштву
36. Врсте седнице скупштине акционарског друштва
37. Сазивање скупштине акционарског друштва
38. Делокруг скупштине акционарског друштва
39. Остваривање права гласа (заступање акционара)
40. Кворум, већина за одлучивање и тајно гласање на седницама скупштине

акционарског друштва
41. Побијање (ништавост) одлука скупштине акционарског друштва
42. Једнодомно управљање
43. Избор и разрешење чланова одбора директора акционарског друштва
44. Кооптација и мандат чланова одбора директора акционарског друштва
45. Врсте директора у акционарском друштву
46. Независни директори
47. Делокруг и седнице одбора директора акционарског друштва
48. Комисије, председник, уговорни однос и награда члановима одбора директора

акционарског друштва
49. Дводомно управљање
50. Извршни директори
51. Надзорни одбор
52. Унутрашњи надзор акционарског друштва
53. Спољни надзор
54. Извештавање отворених (јавних) друштава
55. Правни третман привилегованих информација
56. Принципи и правни извори преузимања акционарских друштава јавном

понудом
57. Јавна понуда и поступак преузимања акција јавном понудом
58. Мере одбране акционарског друштва од преузимања контроле

Треће питање

1. Пословне банке
2. Регулисано тржиште финансијских инструмената и МТП-а (Берзе)
3. Инвестиоциона друштва (Брокерско-дилерска друштва)
4. Централни регистар (хартија од вредности)
5. Акционарска друштва запослених
6. Народна банка
7. Комисија за хартије од вредности
8. Друштво за управљање инвестиционим фондовима
9. Инвестициони фондови
10. Друштва за осигурање
11. Задружна друштва (кооперативе – задруге)
12. Разлика задружног и привредног друштва
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13. Друштва слободних професија
14. Јавна предузећа и учешће државе у друштвима капитала
15. Промена правне форме (облика) привредног друштва
16. Облици и циљеви повезивања привредних друштава путем капитал учешћа
17. Концерн
18. Холдинг
19. Прагови и облици капитал учешћа
20. Узајамна капитал учешћа
21. Заједничко деловање
22. Уговори о контроли и управљању
23. Функционисање повезаних друштава
24. Појам и врсте уговорних форми повезивања привредних друштава
25. Појам и врсте статусних промена
26. Редован и поједностављен поступак статусне промене
27. Промена основног капитала и нераспоређена имовина и обавезе, упис у

регистар и правна дејства уписа у контексту статусне промене
28. Заштита права чланова друштва преносиоца и трећих лица
29. Привредне коморе
30. Појам ликвидације и однос са стечајем
31. Врсте ликвидације и ликвидациони разлози
32. Поступак ликвидације од стране власника
33. Ликвидација од стране суда (принудна)
34. Реорганизација привредног друштва – алтернатива стечају
35. Стечајна начела
36. Материјалноправни и формалноправни услови за покретање стечајног

поступка
37. Стечајни дужник (субјекти стечаја)
38. Органи стечајног поступка
39. Излучни повериоци
40. Разлучни повериоци
41. Претходни стечајни поступак
42. Главни стечајни поступак
43. Правне последице отварања стечајног поступка на статус стечајног дужника,

органе и запослене
44. Правне последице отварања стечајног поступка на потраживања поверилаца
45. Процесноправне последице отварања стечајног поступка
46. Правне последице отварања стечајног поступка на правне послове
47. Побијање правних радњи стечајног дужника
48. Стечајна маса и уновчење имовине стечајног дужника
49. Продаја дужника као правног лица у стечајном поступку
50. Стечајни исплатни редови
51. Секундарни стечај
52. Стечај и ликвидација банака и друштава за осигурање
53. Европска компанија
54. Европска економска интересна групација
55. Европска задруга
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