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 КОМПАНИЈСКО ПРАВО 

  (Испитна питања) 

- Школска 2018/2019 – 

 

I 

 

1. Одређење термина и појма компанијског права 

2. Компанијско право као грана права  

3. Однос компанијског права и сродних грана права 

4. Извори компанијског права  

5. Привредни (трговачки) и непривредни (грађански) субјекти 

6. Индивидуални трговац – предузетник 

7. Једночлано трговачко (привредно) друштво 

8. Појам трговачког ( привредног)  друштва 

9. Врсте привредних друштава 

10. Конститутивни елементи привредног друштва 

11. Предуговор, грађански ортаклук и преддруштво 

12. Правни субјективитет привредног друштва 

13. Пробијање правне личности 

14. Имовина привредног друштва (својина друштва) 

15. Правни статус огранка (део привредног друштва) и представништва 

16. Циљ привредног субјекта и правни појам предузећа 

17. Системи оснивања привредног субјекта 

18. Регистар привредних субјеката 

19. Одговорност за обавезе привредног субјекта 

20. Седиште и припадност привредног субјекта 

21. Пословно име (фирма) привредног субјекта 

22. Заступници  привредног субјекта 

23. Прокура 

24. Пуномоћници и врсте пуномоћја 

25. Заступање и прекорачење ограничења овлашћења заступника  

26. Заступање и правни посао изван циља (делатности) привредног друштва 

27. Пословне књиге и финансијски извештаји 

28. Лица са дужностима према привредном друштву 

29. Привредно друштво и повезани интереси 

30. Дужност пажње и правило пословне процене 

31. Обавеза лојалности привредном друштву код постојања личних интереса и интереса 

повезаних лица (клаузула сукоба интереса и избегавања сукоба интереса) 

32. Клаузула конкуренције и лица са дужностима према привредном друштву 

33. Пословна тајна 

34. Индивидуална тужба у компанијском праву 

35. Колективна тужба у компанијском праву 

36. Деривативна тужба у компанијском праву 

37. Заједничка правила информисања чланова друштва 



38. Опште карактеристике ортачког друштва 

39. Интерни односи  ортачког друштва и ортака 

40. Екстерни односи ортачког друштва и ортака 

41. Престанак орташтва и иступање ортака из друштва 

42. Престанак ортачког друштва 

43. Опште карактеристике командитног друштва 

44. Права и обавезе ортака командитног друштва – интерни односи друштва и ортака 

45. Располагање уделом у командитном друштву 

46. Екстерни односи командитног друштва и ортака 

47. Опште карактеристике друштва са ограниченом одговорношћу 

48. Оснивање и конститутивни акти друштва са ограниченом одговорношћу 

49. Обавезе чланова друштва с ограниченом одговорношћу 

50. Основни капитал и удели чланова друшва са ограниченом одговорношћу 

51. Пренос удела у друштву с ограниченом одговорношћу 

52. Права (статусна и имовинска) чанова друшва са ограниченом одговорношћу 

53. Спорови међу члановима друштва с ограниченом одговорношћу и права мањинских 

чланова 

54. Транспарентност друштва с ограниченом одговорношћу 

55. Скупштина друштва са ограниченом одговорношћу 

56. Директор/и друштва са ограниченом одговорношћу 

57. Надзорни одбор друштва са ограниченом одговорношћу 

58. Иступање и искључење члана друштва са ограниченом одговорношћу 

59. Тајно друштво 

60. Фактичко и de facto друштво 

 

II 

 

1. Опште карактеристике акционарског друштва 

2. Конститутивни акти акционарског друштва 

3. Улог у акционарско друштво 

4. Оснивање и карактеристике затвореног акционарског друштва  

5. Оснивање и карактеристике отвореног акционарског друштва  

6. Обичне акције и карактеристике акција 

7. Преференцијалне акције 

8. Остале врсте акција 

9. Вредност акција 

10. Именовани и стварни акционари 

11. Проспект за емисију акција 

12. Варанти 

13. Разлика и акција и обвезница 

14. Врсте обвезница 

15. Појам и врсте основног капитала акционарског друштва  

16. Одржавање основног капитала 

17. Реорганизација основног капитала акционарског друштва повећањем 

18. Реорганизација основног капитала акционарског друштва смањењем 

19. Реорганизација основног капитала акционарског друштва стицањем сопствених акција 



20. Реорганизација акција 

21. Начело равноправности (једнаког третмана) акционара 

22. Статусна (чланска) права акционара (право гласа, остваривање права гласа и др.) 

23. Право на дивиденду 

24. Право располагања акцијама 

25. Права несагласних акционара на излазак из друштва 

26. Права мањинских акционара на ликвидацију друштва 

27. Остала права мањинских акционара (сазивање скупштине, дневни ред, ревизија...) 

28. Принудна куповина и принудна продаја акција 

29. Стицање и располагање имовином велике вредности 

30. Принципи расподеле компанијске моћи у акционарском друштву 

31. Врсте скупштине акционарског друштва 

32. Поступак сазивања и одржавања скупштине акционарског друштва 

33. Делокруг скупштине акционарског друштва 

34. Кворум и одлучивање скупштине акционарског друштва 

35. Побијање/ништавост одлука скупштине акционарског друштва 

36. Системи управе акционарског друштва 

37. Једнодомно управљање и врсте директора 

38. Начин избора чланова одбора директора 

39. Делокруг извршних директора и делокруг одбора директора и начин рада 

40. Делокруг неизвршних и независних директора 

41. Председник одбора директора и генерални директор 

42. Накнада/награда члановима одбора директора 

43. Оставка и разрешење чланова одбора директора 

44. Имовинска одговорност чланова одбора директора 

45. Комисије одбора дирекотра 

46. Дводомно управљање – статусна питања 

47. Надлежност (делокруг) извршних директора и извршног одбора у дводомном 

управљању 

48. Надзорни одбор акционарског друштва 

49. Спољњи-независни ревизор 

50. Транспарентност акционарског друштва 

51. Извештавање отворених друштава  

52. Привилеговане информације и њихова злоупотреба 

53. Поступак преузимања отворених акционарских друштава 

54. Мере одбране акционарског друштва од преузимања 

 

III 

1. Пословне банке 

2. Берзе хартија од вредности 

3. Инвестициона друштва (брокерско-дилерска друштва) 

4. Централни регистар хартија од вредности 

5. Народна банка 

6. Инвестициона фондови и друштва за управљање фондовима 

7. Друштва за осигурање 

8. Разлика задружних друштава и привредних друштава 



9. Остала правила задружних  друшатва 

10. Друштва слободних професија 

11. Грађанска друштва 

12. Јавна предузећа и привредна друштва капитала са учешћем државе и 

теририторијалних јединица 

13. Промена правне форме привредних друштава 

14. Повезивање привредних друштава путем капитала и уговора 

15. Концерн и холдинг 

16. Релевантни прагови капитал учешћа 

17. Облици капитал учешћа и правила узајамних капитал учешћа 

18. Уговори о контроли и управљању 

19. Заједничко деловање 

20. Функционисање повезаних друштава 

21. Пословно удружење и конзорцијум 

22. Појам и врсте статусних промена привредних друштава – општа правила 

23. Редован поступак статусних промена привредних друштава 

24. Поједностављени поступак статусних промена привредних друштава 

25. Правна дејства статусних промена привредних друштава 

26. Посебна правила везана за спајање и припајање привредних друштава 

27. Посебна правила везана за поделу и издвајање привредних друштава 

28. Одговорност код статусних промена привредних друштава и заштита поверилаца 

29. Право на доплату и прво на исплату код статусних промена 

30. Привредне коморе 

31. Престанак солвентног привредног друштва – добровољна ликвидација 

32. Принудна ликвидација 

33. Реорганизација привредног друштва-алтернатива стечају (банкротству) 

34. Споразумно реорганизовање - реструктурирање 

35. Појам и основи престанка инсолвентног друштва од стране суда (стечај, банкрот) 

36. Органи стечајног поступка 

37. Поступак стечаја (претходни и стечајни) 

38. Правне  последице стечаја на статус стечајног дужника, органа и запослених 

39. Разлучни и заложни повериоци у стечају 

40. Излучни повериоци у стечају 

41. Побојна тужба у стечају 

42. Правне последице стечаја на правне послове 

43. Правне последице стечајног поступка на имовину  (стечајна маса) 

44. Стечајни-исплатни редови 

45. Секундарни стечај  

 

ОБАВЕЗНА ЛИТЕРАТУРА:  

 

Проф. Др Мирко Васиљевић, КОМПАНИЈСКО ПРАВО, једанаесто измењено и допуњено 

издање (издавач: Правни факултет Универзитета у Београду, 2019). 

НАПОМЕНА: упоредно право, као и петит штампа, у свим испитним питањима НИЈЕ 

ИСПИТНА ГРАЂА за редовни студиј.  


