
ТРГОВИНСКО ПРАВО 

(основне студије) 

Прво питање 
1. Појам, предмет, садржина и метод трговинског права 

2. Природа, особине и значај одређења трговинског права 

3. Извори трговинског права (врсте, закони, подзаконски акти и редослед примене 

правила) 

4. Општи услови пословања, формуларни уговори и трговачке клаузуле 

5. Обичаји и узансе као извор трговинског права 

6. Појам трговине и значај одређења трговинског посла 

7. Појам трговинског посла (значај, објективно и субјективно схватање) 

8. Уговори у привреди  

9. Трговац  

10. Особености слободе уговарања и начела савесности и поштења код уговора у 

привреди 

11. Мешање државе у трговину и појачана пажња у трговинским пословима 

12. Начело теретности трговинских послова 

13. Начело неформалности трговинских послова 

14. Особености закључења уговора у привреди (преговори, понуда и прихват 

понуде) 

15. Посебни начини закључења уговора – меморандум, савремена средства везе и 

електронске поруке 

16. Закључење уговора у привреди надметањем 

17. Залога као средство обезбеђења уговора у привреди 

18. Особености испуњења новчаних и неновчаних обавеза из уговора у привреди  

19. Уговорна одговорност у трговинским пословима 

20. Прекомерно оштећење, застарелост и приговори у трговинским пословима 

21. Појам и опште карактеристике уговора о продаји 

22. Врсте продаје 

23. Предмет главне обавезе продавца 

24. Предмет главне обавезе купца 

25. Обавезе продавца  

26. Обавезе купца  

27. Рачун (фактура) 

28. Преглед и пријем робе код уговора о продаји 

29. Заштита уговорника код уговора о продаји узајамношћу испуњења и њихова 

накнадна заштита 

30. Права купца у случају неиспоруке и лоше испоруке 

31. Права купца у случају физичких мана робе 

32. Права купца у случају мане дела робе, бољег квалитета и мање или веће 

количине, природа правила о заштити купца и застарелост 

33. Гаранција за исправност робе 

34. Израчунавање накнаде штете купцу  

35. Заштита продавца у случају да купац повреди уговор о продаји и право на 

накнаду штете 

36. Прелаз ризика и трошкова код уговора о продаји   

37. Уговор о посредовању 

38. Уговор о трговинском заступању – појам, карактеристике и врсте 



39. Права, обавезе и одговорност трговинског заступника и престанак уговора о 

трговинском заступању 

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

заступању 

41. Уговор о комисиону  – појам, карактеристике и врсте 

42. Права, обавезе и самостално иступање комисионара 

43. Уговор о контроли – појам и карактеристике  

44. Врсте уговора о контроли 

45. Обавезе вршиоца и наручиоца контроле 

46. Уговор о ускладиштењу – појам и карактеристике и врсте складишта 

47. Обавезе складиштара и оставодавца 

48. Одговорност складиштара и престанак уговора о ускладиштењу 

49. Уговор о отпремању (шпедицији) – појам, карактеристике и правни односи 

50. Врсте отпремања  

51. Права и обавезе отпремника 

52. Одговорност отпремника 

53. Уговор о грађењу – појам и основне карактеристике 

54. Врсте уговора о грађењу 

55. Обавезе извођача радова 

56. Обавезе наручиоца грађења 

57. Примопредаја и коначни обрачун 

58. Одговорност за штету код уговора о грађењу 

 

Друго питање 
1. Уговор о превозу уопште – појам, сврха, лица, правни извори, битни елементи, 

закључење уговора, превозне исправе 

2. Врсте и престанак уговора о превозу 

3. Обавезе превозиоца до отпочињања превоза код уговора о превозу ствари  

4. Обавезе превозиоца у превозу код уговора о превозу ствари  

5. Обавезе превозиоца након превоза код уговора о превозу ствари  

6. Обавезе пошиљаоца код уговора о превозу ствари 

7. Одговорност превозиоца робе – врсте одговорности, превозничка одговорност и 

штетни случајеви 

8. Основ одговорности превозиоца робе и ослобођење од одговорности 

9. Ограничење одговорности превозиоца робе 

10. Одговорност превозиоца за помоћнике и једнострана принудност режима 

одговорности 

11. Утврђивање штете, накнада штете и остваривање права на накнаду штете од 

превозиоца робе 

12. Уговор о тегљењу 

13. Заједничка хаварија 

14. Уговор о превозу путника  

15. Уговор о превозу пртљага 

16. Превоз са више превозилаца – збирни превоз, превоз путем стварног превозиоца 

и двојни превоз 

17. Узастопни и мешовити превоз 

18. Уговор о организовању путовања – појам и карактеристике 

19. Уговорне стране, предуговорно обавештавање, закључење, садржина и измене 

уговора о организовању путовања пре почетка путовања  

20. Обавезе уговорних страна и одговорност организатора путовања 



21. Посреднички уговор о путовању 

22. Уговор о алтоману – појам, карактеристике и врсте 

23. Обавезе уговорних страна код уговора о алотману 

24. Уговор о тајм-шерингу 

25. Појам, врсте и учесници у лизингу 

26. Уговор о финансијском лизингу 

27. Права и обавезе уговорних страна код уговора о финансијском лизингу 

28. Уговор о испоруци и однос испоручиоца и примаоца код уговора о 

финансијском лизингу  

29. Уговор о франшизингу – појам, карактеристике и врсте  

30. Обавезе даваоца и корисника франшизе 

31. Осигурање као делатност и уговор о осигурању  – појам, карактеристике и 

полиса осигурања 

32. Врсте осигурања 

33. Обавезе уговорника у осигурању и трајање осигурања 

34. Особености имовинског и личног осигурања 

35. Појам, значај, карактеристике и извори банкарских послова 

36. Врсте банкарских послова и њихови учесници 

37. Однос између банке и клијента 

38. Кредитни послови и кредити одговорности 

39. Уговор о кредиту – појам, значај, извори, карактеристике, елементи и правна 

природа 

40. Врсте уговора о кредиту 

41. Обавезе уговорника и престанак уговора о кредиту 

42. Ломбардни кредит 

43. Есконтни кредит 

44. Појам, општа питања и врсте факторинга 

45. Учесници посла факторинга и уговор о факторингу  

46. Уговор о форфетингу  

47. Уговор о новчаном депозиту 

48. Уговор о улогу на штедњу  

49. Уговор о банкарском неновчаном депозиту 

50. Уговор о депозиту хартија од вредности 

51. Уговор о банкарском текућем рачуну 

52. Уговор о платним услугама 

53. Уговор о сефу 

54. Акредитив – уводна разматрања  

55. Правни односи између учесника акредитива 

56. Врсте акредитива  

57. Банкарска гаранција – уводна разматрања 

58. Правни односи између учесника гарантног посла 

59. Врсте банкарске гаранције  

60. Наплатни (инкасо) посао 

 

Треће питање  
1. Хартије од вредности – уводна разматрања (појам, права, функције, значај) 

2. Особине хартија од вредности 

3. Хартије на име 

4. Хартије по наредби 

5. Хартије на доносиоца 



6. Врсте хартија од вредности  

7. Настанак и престанак хартија од вредности 

8. Амортизација хартија од вредности 

9. Промене код хартија од вредности 

10. Меница – појам, карактеристике, значај и извори права 

11. Правна природа менице  

12. Врсте менице 

13. Менична начела 

14. Битни и претпостављени менични елементи 

15. Факултативни менични елементи 

16. Појам и врсте меничних радњи 

17. Издавање менице 

18. Умножавање и препис менице 

19. Пренос менице  

20. Акцепт менице 

21. Презентација менице 

22. Исплата менице 

23. Протест менице 

24. Домицилирање менице 

25. Менични авал 

26. Менична интервенција 

27. Менична нотификација 

28. Менични регрес 

29. Принудна наплата менице 

30. Менични приговори 

31. Бланко меница 

32. Сопствена меница 

33. Амортизација менице 

34. Застарелост и неоправдано обогаћење код менице 

35. Чек – појам, значај, карактеристике, природа и извори права 

36. Сличности и разлике менице и чека 

37. Врсте чека 

38. Чековни елементи 

39. Издавање и умножавање чека 

40. Пренос, авал и интервенција код чека 

41. Презентација и исплата чека 

42. Опозив чека 

43. Протест, нотификација и регрес код чека 

44. Принудна наплата чековне своте и застарелост чековних потраживања 

45. Амортизација чека и ванчековне тужбе 

46. Складишница – појам, карактеристике, значај, издавање и елементи 

47. Пренос складишнице 

48. Робни запис 

49. Товарни лист 

50. Теретница – појам, карактеристике, значај, издавање и садржина 

51. Врсте, пренос и доказна снага теретнице 

52. Легитимациони папири и знаци 

53. Платне картице 
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