
ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПРЕДМЕТ КОМПАНИЈСКО ПРАВО 
на основним академским студијама 

 
Прво питање 

1. Појам и оправдање компанијског права 
2. Предмет, садржина и метод компанијског права 
3. Место компанијског права у систему права 
4. Извори компанијског права 
5. Привредни субјекти (трговци) – појам и разграничење од грађанскоправних 

субјеката 
6. Разлика привредних и непривредних субјеката 
7. Предузеће и слобода предузетништва 
8. Системи оснивања привредног друштва 
9. Регистрација привредних субјеката – појам, значај, функције, начела и 

предмет 
10. Регистрација привредних субјеката – поступак и врсте  
11. Дејства регистрације – позитиван и негативан публицитет регистра 
12. Предузетник 
13. Појам привредног друштва 
14. Друштва лица и друштва капитала 
15. Вишечлана и једночлана друштва; општа и посебна друштва 
16. Јавно и нејавно друштво; трајно и привремено друштво; самостална и 

повезана друштва 
17. Чланови друштва – појам, чланска права и обавезе, стицање и престанак 

чланства 
18. Оснивачки акт и други општи акти привредног друштва 
19. Улог у друштво – појам, врсте и уношење 
20. Капитал и удео у капиталу друштва; намера стварања друштва, добит и 

губитак 
21. Правни субјективитет друштва, пословна и деликтна способност друштва 
22. Огранак и представништво 
23. Имовина друштва, одговорност друштва за обавезе и одговорност чланова 

друштва 
24. Пробијање правне личности и зајам уместо капитала 
25. Пословно име – појам, врсте, начела, елементи, употреба, промена и пренос 
26. Заштита пословног имена 
27. Седиште и националност привредног друштва 
28. Делатност привредног друштва 
29. Законски, статутарни и судски заступници друштва 
30. Пуномоћник друштва – појам, односи, престанак пуномоћја, неовлашћени 

заступник, прекорачење овлашћења, пренос и престанак пуномоћја 
31. Врсте пуномоћника – општи, посебан и пословни пуномоћник, пуномоћник 

по запослењу, трговачки путник, конклудентни пуномоћник 
32. Прокура 
33. Појам и врсте лица са посебним дужностима и повезана лица 
34. Дужност пажње и правило пословне процене 
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35. Дужност избегавања сукоба интереса 
36. Дужност уздржавања од конкурисања друштву 
37. Дужност чувања пословне тајне 
38. Индивидуална (лична) и скупна тужба 
39. Деривативна тужба 
40. Обавештавање чланова друштва 
41. Пословне књиге 
42. Финансијски извештаји 
43. Уговори у име будућег друштва (предрегистрациони уговори) 
44. Ништавост оснивачког акта и поништај оснивања друштва 
45. Промена правне форме 
46. Статусне промене – појам, врсте и значај 
47. Учесници и услови за спровођење статусне промене 
48. Редован поступак статусне промене 
49. Поједностављен поступак статусне промене 
50. Правне последице статусне промене 
51. Заштита чланова (акционара) у статусној промени 
52. Заштита поверилаца у статусној промени 
53. Пренос имовинске целине као врста реструктурирања 
54. Појам и разлози повезивања привредних друштава, врсте повезивања и 

врсте чланова групе 
55. Правно уређење повезивања друштава и настанак групе друштава  
56. Повезивање друштава капитал-учешћем 
57. Повезивање друштава уговором  
58. Уговор о контроли и управљању 
59. Последице повезивања привредних друштава 
60. Привредне коморе  
61. Пословно удружење 

Друго питање 
1. Појам ликвидације и однос са стечајем 
2. Врсте ликвидације и ликвидациони разлози 
3. Добровољна ликвидација 
4. Принудна ликвидација 
5. Стечај – појам, извори права, врсте, стечајна начела 
6. Услови за отварање стечајног поступка (стечајни дужник, стечајни разлог, 

предлог за покретање стечаја и стечајне препреке) 
7. Стечајни повериоци и стечајни исплатни редови 
8. Излучни повериоци и повериоци стечајне масе 
9. Разлучни и заложни повериоци 
10. Органи стечајног поступка 
11. Претходни стечајни поступак 
12. Пријављивање и испитивање потраживања у стечајном поступку 
13. Стечајна маса и уновчење имовине стечајног дужника  
14. Правне последице отварања стечајног поступка на статус стечајног 

дужника, запослене и потраживања 

 2 



15. Правне последице отварања стечајног поступка на правне послове и 
процесноправне последице 

16. Побијање правних радњи стечајног дужника 
17. Реорганизација у стечајном поступку 
18. Ортачко друштво – појам и основне карактеристике 
19. Улози и удели у ортачком друштву, добит, губитак и накнада трошкова 
20. Управљање, пословођење и заступање ортачког друштва 
21. Одговорност за обавезе ортачког друштва и намирење личног повериоца 

ортака 
22. Престанак чланства у ортачком друштву и престанак ортачког друштва 
23. Командитно друштво – појам, врсте чланова, погодности и мане, поређење 

са ортачким друштвом, општи акти, улози и удели у командитном друштву 
24. Организовање командитног друштва (пословођење, заступање, 

обавештавање, надзор, трошкови и рад), добит и губитак, одговорност за 
обавезе 

25. Приступање члана, престанак чланства и престанак командитног друштва 
26. Друштво са ограниченом одговорношћу – појам и основне карактеристике 
27. Основни капитал друштва са ограниченом одговорношћу и његова промена 
28. Улози, додатне уплате и правни режим удела у друштву са ограниченом 

одговорношћу;  
29. Пренос, поништај, наслеђивање и оптерећивање удела у друштву са 

ограниченом одговорношћу 
30. Стицање чланства у друштву са ограниченом одговорношћу, права и 

обавезе чланова 
31. Престанак чланства у друштву са ограниченом одговорношћу – иступање и 

искључење 
32. Скупштина друштва са ограниченом одговорношћу 
33. Органи управе друштва са ограниченом одговорношћу 
34. Појам и опште карактеристике акционарског друштва 
35. Врсте акционарских друштава 
36. Агенцијски проблеми 
37. Конститутивни акти акционарског друштва 
38. Системи оснивања акционарског друштва 
39. Појам, карактеристике и правна природа акција 
40. Обичне и повлашћене акције 
41. Специфичне категорије акција 
42. Вредност акција 
43. Акције са више власника, подела и спајање акција 
44. Појам и карактеристике обвезница 
45. Разлике акција и обвезница 
46. Посебне врсте обвезница 
47. Варанти и депозитне потврде 
48. Финансијски деривати 
49. Појам и врсте емисија серијских хартија од вредности 
50. Проспект за јавну емисију 
51. Преузимање емисије 
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52. Појам и значај минималног основног капитала акционарског друштва 
53. Поделе капитала акционарског друштва 
54. Принцип одржавања основног капитала и ограничење плаћања акционарима 
55. Повећање основног капитала акционарског друштва новим улозима 
56. Условно повећање основног капитала акционарског друштва  
57. Повећање основног капитала акционарског друштва из нето имовине 

друштва 
58. Редовно смањење основног капитала акционарског друштва – појам, 

поступци, технике, одлука, једнак третман акционара, регистрација, доња 
граница 

59. Заштита поверилаца у поступку смањења основног капитала и 
поједностављено смањење 

Треће питање 
1. Стицање сопствених акција 
2. Пружање финансијске подршке за стицање својих акција 
3. Појам акционара и начело једнаког третмана 
4. Право гласа акционара 
5. Уговори о гласању 
6. Право акционара на дивиденду 
7. Право располагања акцијама и правима из акција 
8. Право пречег уписа акција 
9. Обавеза уплате, односно уношења улога у акционарско друштво 
10. Уговори са оснивачима након оснивања акционарског друштва 
11. Појам и састав скупштине и врсте седница 
12. Надлежности скупштине акционарског друштва 
13. Информисање акционара о сазивању седнице 
14. Дневни ред 
15. Ограничења права акционара да учествују у раду скупштине 
16. Учешће у раду скупштине преко пуномоћника 
17. Гласање писаним путем, право учешћа у раду скупштине електронским 

путем и гласање преко депозитара 
18. Право акционара на постављање питања и добијања одговора 
19. Кворум и већина за одлучивање на седницама скупштине акционарског 

друштва 
20. Поступак одвијања скупштинских седница (пословник о раду скупштине, 

председник скупштине, јавно и тајно гласање, комисија за гласање, резултат 
гласања и записник са седнице) 

21. Поништај одлука скупштине акционарског друштва 
22. Једнодомни систем управе 
23. Дводомни систем управе 
24. Услови за именовање директора, број директора и предлагање кандидата за 

директоре 
25. Кумулативно гласање 
26. Попуњавање упражњених места у управи, мандат директора и 

класификована управа 
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27. Извршни, неизвршни и независни директори 
28. Председник одбора директора (надзорног одбора), генерални директор и  

правни однос директора и акционарског друштва  
29. Надлежности органа управе акционарског друштва 
30. Начин рада и доношење одлука органа управе акционарског друштва 
31. Комисије одбора директора (надзорног одбора) 
32. Накнаде члановима управе  
33. Имовинска одговорност директора 
34. Престанак својства директора 
35. Унутрашњи и спољни надзор (екстерна ревизија) у акционарским 

друштвима 
36. Посебна и ванредна ревизија 
37. Стицање и располагање имовином велике вредности 
38. Права несагласних акционара 
39. Принудни откуп ација и право на продају ација 
40. Престанак акционарског друштва по одлуци суда 
41. Извештавање јавних друштава 
42. Правни третман привилегованих информација (insider dealing) 
43. Принципи и правни извори преузимања акционарских друштава јавном 

понудом и начини преузимања 
44. Учесници, предмет стицања и понуда за преузимање (појам, врсте и услови) 
45. Обавезна јавна понуда за куповину акција циљног друштва 
46. Став управе акционарског друштва и одбрана од преузимања 
47. Поступак преузимања и конкурентска понуда 
48. Bанке 
49. Осигуравајућа друштва 
50. Организатори тржишта (берзе и МТП) 
51. Инвестициона друштва (брокерско-дилерска друштва) 
52. Инвестициони фондови 
53. Друштва за управљање инвестиционим фондовима 
54. Централни регистар хартија од вредности 
55. Јавна предузећа 
56. Друштва слободних професија 
57. Задруге  
58. Народна банка Србије 
59. Комисија за хартије од вредности 
60. Комисија за заштиту конкуренције 
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Напомена: ова испитна питања важе од јунског испитног рока 2020. године. До 
септембра 2020. године ће се паралелно користити и стара испитна питања (по 
жељи студента).  
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