
ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ТРГОВИНСКО ПРАВО 

Прво испитно питање: 

1. Појам и предмет трговинског права

2. Самосталност трговинског права и однос са другим гранама права

3. Заједнички извори трговинског и грађанског права

4. Обичаји и узансе као извори трговинског права

5. Општи услови пословања као извор трговинског права

6. Хијерархија извора трговинског права

7. Појам уговора у привреди

8. Појам трговца у трговинском праву

9. Основне особине уговора у привреди

10. Преговори за закључење уговора у привреди

11. Особености закључења уговора у привреди

12. Обезбеђење уговора у привреди

13. Одговорност из уговора у привреди

14. Појам, опште карактеристике, извори, елементи и дејства уговора о продаји

15. Предмет обавезе продавца

16. Предмет обавезе купца

17. Обавеза продавца да испоручи робу

18. Друге обавезе продавца

19. Обавезе купца

20. Фактура

21. Претпоставке одговорности продавца за квантитативне и квалитативне

недостатке робе 

22. Права купца по основу испоруке робе лошијег и бољег квалитета

23. Права купца по основу неизвршења испоруке робе

24. Права купца по основу испоруке веће и мање количине робе и права код

сукцесивних испорука 

25. Права купца по основу испоруке робе друге врсте

26. Одговорност купца – права продавца

27. Одговорност продавца за рефлексну штету

28. Накнада штете у случају раскида уговора о продаји

29. Апстрактна штета и куповина ради покрића

30. Гаранције за исправно функционисање продате ствари

31. Транспортне клаузуле

32. Уговор о посредовању

33. Одговорност посредника

34. Основне особине, врсте и правни односи код уговора о трговинском

заступању 

35. Обавезе уговорних страна и посебни начини престанка уговора о

трговинском заступању 



36. Основне разлике између уговора о посредовању и уговора о трговинском 

заступању 

37. Основне особине уговора о комисиону 

38. Врсте уговора о комисиону 

39. Права и обавезе комисионара 

40. Самостално иступање комисионара 

41. Појам и основне особине уговора о контроли 

42. Врсте уговора о контроли 

43. Права, обавезе и одговорност вршиоца контроле 

44. Појам и основне особине уговора о ускладиштењу 

45. Врсте складишта 

46. Права и обавезе складиштара 

47. Одговорност складиштара 

48. Појам уговора о осигурању и лица код уговора о осигурању 

49. Основне особине и закључење уговора о осигурању 

50. Врсте осигурања 

51. Обавезе осигуравача и осигураника 

52. Осигурање имовине 

53. Осигурање од одговорности и осигурање потраживања 

54. Транспортно осигурање 

55. Осигурање лица 

56. Реосигурање и саосигурање 

57. Трајање осигурања 

58. Основне особине уговора о туристичким услугама 

59. Уговор о организовању путовања (појам, предмет и закључивање уговора) 

60. Уговор о организовању путовања – права и обавезе уговорних страна 

61. Одговорност организатора путовања код уговора о организовању путовања 

62. Посреднички уговор о путовању 

63. Појам, значај, особине и права и обавезе уговорних страна код уговора о 

алотману 

64. Врсте уговора о алотману 

65. Уговор о шпедицији – основне особине, права и обавезе шпедитера 

66. Одговорност шпедитера 

67. Посебни облици шпедиције 

 

 

 

Друго испитно питање: 
 

1. Основне особине уговора о грађењу 

2. Обавезе извођача радова 

3. Обавезе наручиоца радова 

4. Примопредаја грађевине и радова 

5. Одговорност код уговора о грађењу 



6. Посебне врсте уговора о грађењу 

7. Основне особине и врсте уговора о превозу робе морем 

8. Права и обавезе код уговора о превозу робе морем 

9. Одговорност и ослобођење бродара од одговорности код превоза робе морем 

10. Заједничка хаварија 

11. Уговор о превозу робе у унутрашњој пловидби 

12. Уговор о тегљењу 

13. Уговор о превозу робе ваздушним путем (основне особине, права и обавезе 

ваздушног превозиоца) 

14. Одговорност и ослобођење од одговорности ваздушног превозиоца код 

уговора о превозу робе 

15. Основне особине и врсте уговора о превозу робе железницом 

16. Права и обавезе железнице код уговора о превозу робе 

17. Одговорност и ослобођење од одговорности железнице код уговора о превозу 

робе 

18. Уговор о превозу робе друмом – основне особине, права и обавезе друмског 

превозиоца 

19. Одговорност и ослобођење од одговорности друмског превозиоца код уговора 

о превозу робе 

20. Уговор о комбинованом превозу робе 

21. Уговор о превозу путника 

22. Уговор о превозу пртљага 

23. Уговор о трансферу технологије 

24. Уговор о дугорочној производној кооперацији 

25. Основне особине и врсте уговора о франшизингу 

26. Права и обавезе уговорних страна код уговора о франшизингу и правна 

природа овог уговора 

27. Општа правила о банкарским пословима 

28. Уговор о кредиту – основне особине 

29. Права и обавезе уговорних страна и особени начини престанка уговора о 

кредиту 

30. Врсте уговора о кредиту 

31. Уговор о ломбарду 

32. Уговор о есконту 

33. Уговор о факторингу 

34. Уговор о форфетингу 

35. Уговор о финансијском лизингу – основне особине 

36. Врсте уговора о финансијском лизингу и разграничења 

37. Уговор о новчаном депозиту 

38. Уговор о улогу на штедњу 

39. Уговор о текућем рачуну 

40. Неновчани депозит и депозит хартија од вредности 

41. Уговор о сефу 

42. Појам и значај акредитива 



43. Врсте обичног акредитива 

44. Правни односи код документарног акредитива 

45. Начела документарног акредитива и робна документа 

46. Врсте документарног акредитива 

47. Појам, основне особине и правна природа банкарске гаранције 

48. Правни односи код банкарске гаранције 

49. Елементи банкарске гаранције, пренос гаранције и измене основног уговора 

50. Врсте банкарске гаранције 

51. Платни промет  

52. Документарни инкасо 

 

 

 

Треће испитно питање: 
 

1. Појам и опште карактеристике хартија од вредности 

2. Сличности и разлике хартија од вредности и других писмених исправа  

3. Улога и значај хартија од вредности 

4. Класификације хартија од вредности  

5. Хартије од вредности на име  

6. Хартије од вредности по наредби  

7. Хартије од вредности на доносиоца  

8. Залагање и пренос хартија од вредности ради пуномоћја  

9. Промене код хартија од вредности (конверзија, винкулација, дељење и 

сједињавање)  

10. Замена и амортизација хартија од вредности  

11. Правна природа односа у вези са хартијама од вредности  

12. Појам и особине менице  

13. Правна природа менице  

14. Врсте менице  

15. Основна менична начела  

16. Битни менични елементи  

17. Претпостављени менични елементи  

18. Факултативни менични елементи  

19. Издавање менице  

20. Умножавање менице  

21. Пренос менице (цесија и индосамент)  

22. Редовни менични акцепт  

23. Акцепт и исплата менице интервенцијом  

24. Менични авал  

25. Презентација менице  

26. Исплата менице  

27. Менични протест  

28. Менична нотификација  



29. Менични регрес  

30. Меничне тужбе и приговори  

31. Амортизација менице  

32. Домицилирана меница  

33. Бланко меница  

34. Сопствена меница  

35. Неосновано обогаћење у меничном праву  

36. Застарелост у меничном праву  

37. Појам, извори, значај и правна природа чека  

38. Врсте чека  

39. Елементи чека  

40. Издавање и умножавање чека  

41. Пренос чека  

42. Авал и интервенција код чека  

43. Презентација чека на исплату и исплата чека  

44. Опозив чека  

45. Протест код чека  

46. Нотификација и регрес код чека  

47. Чековне тужбе и приговори  

48. Амортизација и застарелост код чека  

49. Основне разлике менице и чека  

50. Складишница – појам, значај, издавање, садржина и врсте  

51. Пренос складишнице  

52. Робни запис  

53. Товарни лист  

54. Коносман (теретница) – појам, значај, издавање, садржина, врсте и пренос  

55. Доказна снага коносмана  

56. Легитимациони папири  

57. Легитимациони знаци  

58. Полиса осигурања  

59. Кредитна карта 

 

 

 


