
ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПРЕДМЕТ ТРГОВИНСКО ПРАВО 

Прво питање 
1. Извори компанијског права  
2. Карактеристике Закона о привредним друштвима 
3. Предузетник 
4. Једночлано привредно друштво 
5. Појам привредног друштва 
6. Класификације привредних друштава 
7. Друштва лица и друштва капитала  
8. Конститутивни елементи привредног друштва 
9. Преддруштво 
10. Правни субјективитет привредних друштава 
11. Пробијање правне личности 
12. Имовина привредног друштва и имовина власника привредног друштва 
13. Огранак привредног друштва и представништво страног привредног 

друштва 
14. Делатност и циљ привредног друштва 
15. Системи оснивања привредних друштава 
16. Начела и врсте регистрације, субјекти и предмет уписа 
17. Поступак регистрације 
18. Оснивачки акт и други акти привредног друштва 
19. Одговорност за обавезе привредног друштва 
20. Седиште и припадност привредног друштва 
21. Појам, елементи и употреба пословног имена 
22. Заштита пословног имена 
23. Начела, промена, пренос, језик и резервација пословног имена 
24. Заступање привредног друштва 
25. Врсте пуномоћја 
26. Прокура 
27. Прекорачење овлашћења заступника и пуномоћника 
28. Пословне књиге и финансијски извештаји 
29. Привредно друштво и повезани интереси 
30. Субјекти дужности према привредном друштву 
31. Дужност пажње и правило пословне процене 
32. Дужност пријављивања послова и радњи у којима постоји лични интерес 
33. Дужност лојалности (избегавања сукоба интереса) 
34. Дужност поштовања забране конкуренције 
35. Дужност чувања пословне тајне 
36. Индивидуална и колективна тужба 
37. Деривативна тужба  
38. Право на информисање чланова привредног друштва 
39. Појам и основне карактеристике ортачког друштва 
40. Права и обавезе ортака у ортачком друштву (принцип слободе уговарања) 
41. Пословођење и заступање у ортачком друштву 
42. Одговорност ортака за обавезе ортачког друштва 
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43. Пренос удела у ортачком друштву 
44. Престанак својства ортака у ортачком друштву 
45. Престанак ортачког друштва 
46. Појам и основне карактеристике командитног друштва 
47. Оснивање командитног друштва 
48. Права и обавезе ортака командитног друштва 
49. Располагање уделом у командитном друштву 
50. Одговорност ортака за обавезе командитног друштва 
51. Престанак командитног друштва и престанак својства комплементара и 

командитора 
52. Тајно (тихо) 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. Пренос удела члана друштва са ограниченом одговорношћу 
58. Статусна и имовинска права чланова друштва са ограниченом 

одговорношћу 
59. Скупштина друштва са ограниченом одговорношћу 
60. Органи управљања друштва са ограниченом одговорношћу 
61. Иступање и искључење члана друштва са ограниченом одговорношћу 
62. Појам и опште карактеристике акционарског друштва 
63. Конститутивни акти акционарског друштва 
64. Улог у акционарско друштво 
65. Оснивање и обележја затвореног (нејавног) акционарског друштва 
66. Оснивање и обележја отвореног (јавног) акционарског друштва 
67. Проспект за јавну емисију 
68. Појам и основне карактеристике акција 
69. Врсте акција 
70. Преференцијалне акција 
71. Вредност акција 
72. Појам и основна обележја обвезница 
73. Разлике акција и обвезница 
74. Врсте обвезница 
75. Варанти 
76. Основни капитал акционарског друштва и принцип његовог одржавања 
77. Одобрен капитал акционарског друштва 
78. Повећање основног капитала акционарског друштва новим улозима 
79. Условно повећање основног капитала акционарског друштва  
80. Повећање основног капитала акционарског друштва из нето имовине 

друштва 
81. Редовно смањење основног капитала акционарског друштва 
82. Смањење основног капитала акционарског друштва у поједностављеном 

поступку 
83. Стицање сопствених акција 
84. Право учешћа у раду скупштине и право гласа акционара 
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85. Право акционара на дивиденду 
86. Право располагања акцијама 
87. Право пречег уписа акција 
88. Право акционара на ликвидациони и стечајни вишак 
89. Права мањинских акционара на сазивање седнице скупштине, у вези са 

дневним редом и на постављање питања и добијање одговора 
90. Права несагласних акционара 
91. Право мањинских акционара да захтевају посебне или ванредне ревизије 
92. Право мањинских акционара на покретање поступка ливидације 
93. Принудна куповина и принудна продаја акција 
94. Стицање и располагање имовином велике вредности 
95. Принципи расподеле компанијске моћи у акционарском друштву 
96. Врсте скупштине акционарског друштва 
97. Сазивање седнице скупштине акционарског друштва 
98. Делокруг скупштине акционарског друштва 
99. Заступање акционара на седницама скупштине 
100. Кворум, већина за одлучивање и тајно гласање на седницама скупштине 
акционарског друштва 
101. Начин гласања акционара (гласање преко пуномоћника, гласање писаним 
путем и учешће у седницама електронским средствима) 
102. Председник скупштине, комисија за гласање, резултат гласања и записник 
са седнице скупштине акционарског друштва 
103. Побијање одлука скупштине акционарског друштва 
104. Системи управљања акционарским друштвом 
105. Избор чланова одбора директора (надзорног одбора) акционарског друштва 
106. Кооптација и мандат чланова одбора директора (надзорног одбора)  
акционарског друштва 
107. Извршни, неизвршни и независни чланови одбора директора 
108. Председник одбора директора, генерални директор, уговорни однос и 
награда члановима одбора директора (надзорног одбора) акционарског друштва 
109. Престанак својства члана одбора директора (надзорног одбора) 
110. Делокруг и начин рада одбора директора (надзорног одбора) акционарског 
друштва 
111. Комисије одбора директора (надзорног одбора) акционарског друштва 
112. Имовинска одговорност директора 
113. Дводомно управљање  
114. Правни третман привилегованих информација 
115. Преузимање акционарских друштава 

Друго питање 
1. Пословне банке 
2. Регулисано тржиште финансијских инструмената и МТП (берзе) 
3. Инвестициона друштва (брокерско-дилерска друштва) 
4. Централни регистар хартија од вредности 
5. Комисија за хартије од вредности 
6. Инвестициони фондови и друштво за управљање инвестиционим фондовима 
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7. Друштва за осигурање 
8. Задруге 
9. Друштва слободних професија 
10. Јавна предузећа и учешће државе у друштвима капитала 
11. Промена правне форме привредног друштва 
12. Облици и циљеви повезивања привредних друштава путем капитал-учешћа 
13. Концерн 
14. Холдинг 
15. Прагови и облици капитал-учешћа 
16. Узајамна капитал-учешће 
17. Уговори о контроли и управљању 
18. Функционисање повезаних друштава 
19. Пословно удружење 
20. Конзорцијум 
21. Појам и врсте статусних промена 
22. Редован поступак статусне промене 
23. Поједностављени поступак спровођења статусне промене 
24. Правне последице регистрације статусне промене 
25. Заштита чланова учесника статусне промене 
26. Заштита поверилаца у поступку спровођења статусне промене 
27. Привредне коморе 
28. Појам ликвидације и однос са стечајем 
29. Врсте ликвидације и ликвидациони разлози 
30. Добровољна ликвидација 
31. Принудна ликвидација 
32. Реорганизација у стечајном поступку 
33. Стечајна начела 
34. Материјалноправни и формалноправни услови за отварање стечајног 

поступка 
35. Органи стечајног поступка 
36. Стечајни дужник (субјекти стечаја) 
37. Стечајни повериоци и стечајни исплатни редови 
38. Излучни повериоци 
39. Разлучни повериоци 
40. Претходни стечајни поступак 
41. Главни стечајни поступак 
42. Правне последице отварања стечајног поступка на статус стечајног 

дужника, органе и запослене 
43. Правне последице отварања стечајног поступка на потраживања поверилаца 
44. Правне последице отварања стечајног поступка на правне послове 
45. Побијање правних радњи стечајног дужника 
46. Стечајна маса и уновчење имовине стечајног дужника  
47. Продаја дужника као правног лица у стечајном поступку 
48. Обичаји и узансе као извори трговинског права 
49. Општи услови пословања као извор трговинског права 
50. Хијерархија извора трговинског права 
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51. Појам уговора у привреди 
52. Начела и особености које претежно карактеришу уговоре у привреди 
53. Преговори за закључење уговора у привреди 
54. Специфичности закључења уговора у привреди 
55. Обезбеђење уговора у привреди 
56. Одговорност из уговора у привреди 
57. Друге специфичности уговора у привреди (застарелост, камата, прекомерно 

оштећење, решавање спорова, рокови) 
58. Појам, опште карактеристике, извори, елементи и дејства уговора о продаји 
59. Предмет обавезе продавца 
60. Предмет обавезе купца 
61. Обавеза продавца да испоручи робу 
62. Друге обавезе продавца 
63. Обавезе купца 
64. Претпоставке одговорности продавца за квантитативне и квалитативне 

недостатке робе 
65. Права купца по основу испоруке робе лошијег и бољег квалитета 
66. Права купца по основу неизвршења испоруке робе 
67. Права купца по основу испоруке веће и мање количине робе и права код 

сукцесивних испорука 
68. Права купца по основу испоруке робе друге врсте 
69. Одговорност купца – права продавца 
70. Одговорност продавца за рефлексну штету 
71. Накнада штете у случају раскида уговора о продаји 
72. Гаранције за исправно функционисање продате ствари 
73. Транспортне клаузуле 
74. Уговор о посредовању 
75. Опште карактеристике, врсте и правни односи код уговора о трговинском 

заступању 
76. Обавезе уговорних страна и посебни начини престанка уговора о 

трговинском заступању 
77. Основне разлике између уговора о посредовању и уговора о трговинском 

заступању 
78. Опште карактеристике уговора о комисиону 
79. Врсте уговора о комисиону 
80. Права и обавезе комисионара 
81. Самостално иступање комисионара 
82. Појам и основне карактеристике уговора о контроли 
83. Врсте уговора о контроли 
84. Права, обавезе и одговорност вршиоца контроле 
85. Појам и основне карактеристике уговора о ускладиштењу и врсте складишта 
86. Права и обавезе складиштара 
87. Одговорност складиштара 
88. Појам уговора о осигурању и лица код уговора о осигурању 
89. Основне карактеристике и закључење уговора о осигурању 
90. Врсте осигурања 
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91. Обавезе осигуравача и осигураника 
92. Осигурање имовине 
93. Осигурање од одговорности и осигурање потраживања 
94. Осигурање лица 
95. Реосигурање и саосигурање 
96. Опште карактеристике уговора о туристичким услугама 
97. Уговор о организовању путовања 
98. Посреднички уговор о путовању 
99. Уговор о алотману 

Треће питање 
1. Уговор о шпедицији – опште карактеристике, права и обавезе шпедитера 
2. Одговорност шпедитера 
3. Посебни облици шпедиције 
4. Опште карактеристике уговора о грађењу 
5. Обавезе извођача радова 
6. Обавезе наручиоца радова 
7. Одговорност код уговора о грађењу 
8. Посебне врсте уговора о грађењу 
9. Опште карактеристике и врсте уговора о превозу робе морем 
10. Права и обавезе код уговора о превозу робе морем 
11. Одговорност и ослобођење бродара од одговорности код превоза робе 

морем 
12. Заједничка хаварија 
13. Уговор о превозу робе у унутрашњој пловидби 
14. Уговор о тегљењу 
15. Уговор о превозу робе ваздушним путем (опште карактеристике, права и 

обавезе ваздушног превозиоца)  
16. Одговорност и ослобођење од одговорности ваздушног превозиоца код 

уговора о превозу робе 
17. Опште карактеристике и врсте уговора о превозу робе железницом 
18. Права и обавезе железнице код уговора о превозу робе 
19. Одговорност и ослобођење од одговорности железнице код уговора о 

превозу робе 
20. Уговор о превозу робе друмом – опште карактеристике, права и обавезе 

друмског превозиоца 
21. Одговорност и ослобођење од одговорности друмског превозиоца код 

уговора о превозу робе 
22. Уговор о комбинованом превозу робе 
23. Уговор о трансферу технологије 
24. Уговор о франшизингу 
25. Општа правила о банкарским пословима 
26. Уговор о кредиту – опште карактеристике  
27. Права и обавезе уговорних страна и специфични начини престанка уговора 

о кредиту 
28. Врсте уговора о кредиту 
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29. Уговор о ломбарду (ломбардни кредит) 
30. Уговор о есконту (есконтни кредит) 
31. Уговор о факторингу 
32. Уговор о форфетингу 
33. Уговор о финансијском лизингу 
34. Уговор о новчаном депозиту 
35. Уговор о улогу на штедњу 
36. Уговор о текућем рачуну 
37. Неновчани депозит и депозит хартија од вредности 
38. Уговор о сефу 
39. Појам и значај акредитива 
40. Врсте обичног акредитива 
41. Правни односи код документарног акредитива 
42. Начела документарног акредитива и робна документа 
43. Врсте документарног акредитива 
44. Појам, опште карактеристике и правна природа банкарске гаранције 
45. Правни односи код банкарске гаранције 
46. Елементи банкарске гаранције, пренос гаранције и измене основног уговора 
47. Врсте банкарске гаранције 
48. Документарни инкасо 
49. Појам и опште карактеристике хартија од вредности 
50. Сличности и разлике хартија од вредности и других писмених исправа 
51. Улога и значај хартија од вредности 
52. Класификације хартија од вредности 
53. Хартије од вредности на име 
54. Хартије од вредности по наредби 
55. Хартије од вредности на доносиоца 
56. Залагање и пренос хартија од вредности ради пуномоћја 
57. Промене код хартија од вредности (конверзија, винкулација, дељење и 

сједињавање) 
58. Замена и амортизација хартија од вредности 
59. Правна природа односа у вези са хартијама од вредности 
60. Појам и особине менице 
61. Правна природа менице 
62. Врсте менице 
63. Основна менична начела 
64. Битни менични елементи 
65. Претпостављени менични елементи 
66. Факултативни менични елементи 
67. Издавање менице 
68. Умножавање менице 
69. Пренос менице (цесија и индосамент) 
70. Редовни менични акцепт 
71. Акцепт и исплата менице интервенцијом 
72. Менични авал 
73. Презентација менице 
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74. Исплата менице 
75. Менични протест 
76. Менична нотификација 
77. Менични регрес 
78. Меничне тужбе и приговори 
79. Амортизација менице 
80. Домицилирана меница 
81. Бланко меница 
82. Сопствена меница 
83. Неосновано обогаћење у меничном праву 
84. Застарелост у меничном праву 
85. Појам, извори, значај и правна природа чека 
86. Врсте чека 
87. Елементи чека 
88. Издавање и умножавање чека 
89. Пренос чека 
90. Авал и интервенција код чека 
91. Презентација чека на исплату и исплата чека 
92. Опозив чека 
93. Протест код чека 
94. Нотификација и регрес код чека 
95. Чековне тужбе и приговори 
96. Амортизација и застарелост код чека 
97. Основне разлике менице и чека 
98. Складишница – појам, значај, издавање, садржина и врсте 
99. Пренос складишнице 
100. Товарни лист 
101. Коносман (теретница) – појам, значај, издавање, садржина, врсте и пренос 
102. Доказна снага коносмана 
103. Легитимациони папири и знаци 
104. Полиса осигурања 
105. Кредитна карта 

 
Напомене: 
1. Ова испитна питања се примењују само за оне студенте који Трговинско право 
полажу по старом статуту, тј. који полажу заједно Компанијско и Трговинско 
право. 
2. Студенти који су положили Компанијско право као опциони предмет су 
ослобођени првог испитног питања и првих 47 испитних питања у оквиру другог 
испитног питања. 
3. Студенти који су положили Саобраћајно право су ослобођени следећих питања у 
оквиру трећег испитног питања: 9-14, 100-102. 
4. Дељење предмета је забрањено, што значи да се мора полагати цео предмет.  
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