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ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПРЕДМЕТ ПОСЛОВНО ПРАВО
(Географски факултет – смер туризмологија)

Прво питање
1. Појам и ближе одређење права
2. Правна норма
3. Врсте правних норми
4. Тумачење права
5. Врсте тумачења
6. Попуњавање правних празнина
7. Подела извора права и њихова хијерарија
8. Устав као извор права
9. Међународни уговор као извор права
10. Закон као извор права
11. Подзаконски акти и аутономно право као извор права
12. Обичаји као извор права
13. Судска пракса и правна наука као извори права
14. Правни институти и правне гране
15. Правне области (јавно и приватно право, материјално и процесно право,

национално и међународно право)
16. Правна, пословна и деликтна способност физичких лица
17. Индивидуализација физичких лица
18. Појам и основне карактеристике правног лица
19. Системи оснивања правних лица
20. Врсте правних лица
21. Привредни субјекти у српском праву
22. Врсте привредних друштава
23. Конститутивни елементи привредног друштва
24. Регистар привредних субјеката
25. Регистар туризма
26. Предузетник
27. Ортачко друштво
28. Командитно друштво
29. Друштво са ограниченом одговорношћу
30. Акционарско друштво

Друго питање
1. Појам, врсте и делатности туристичких агенција
2. Услови за обављање делатности туристичких агенција
3. Обављање угоститељске делатности (угоститељ)
4. Обављање наутичке делатности (пружалац наутичких услуга)
5. Обављање ловнотуристичке делатности (пружалац ловнотуристичких

услуга)
6. Таксе и пенали у туризму
7. Туристички инспектор
8. Државина – појам, врсте и заштита



2

9. Право својине – појам и значај
10. Стицање права својине
11. Заштита права својине
12. Сусвојина
13. Појам и основне карактеристике заложног права
14. Ручна залога
15. Заложно право на покретним стварима уписаним у регистар
16. Хипотека
17. Појам и правне особине облигације
18. Цивилне и натуралне облигације
19. Облигације циља и облигације средства
20. Новчане и неновчане облигације
21. Дељиве и солидарне облигације
22. Појам уговора
23. Именовани и неименовани уговори
24. Двострано обавезни и једнострано обавезни уговори
25. Формални и неформални уговори
26. Уговори по приступу
27. Подела уговора према значају личности уговорника за закључење уговора
28. Предуговор и главни уговор
29. Аутономија воље као основни принцип уговорног права
30. Способност уговарања уговорних страна
31. Сагласност воља
32. Предмет, кауза и форма уговора
33. Преговори
34. Понуда
35. Прихват понуде
36. Време и место закључења уговора
37. Дејства уговора

Треће питање
1. Ништави уговори
2. Рушљиви уговори
3. Појам и врсте штете
4. Уговорна и деликтна одговорност
5. Субјективна одговорност
6. Одговорност правних лица за штету према трећим лицима
7. Објективна одговорност
8. Неосновано обогаћење
9. Појам и основне карактеристике хартија од вредности
10. Врсте хартија од вредности
11. Компензација
12. Застарелост
13. Појам уговора у привреди
14. Посебна правила која важе за уговоре у привреди
15. Уговор о продаји – појам, карактеристике, уговорне стране, извори
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16. Битни елементи уговора о продаји
17. Права и обавезе уговорних страна код уговора о продаји
18. Уговор о посредовању
19. Уговор о трговинском заступању
20. Уговор о комисиону
21. Уговор о осигурању
22. Полиса осигурања
23. Опште карактеристике уговора о туристичким услугама
24. Уговор о организовању путовања (појам, предмет и закључивање уговора)
25. Уговор о организовању путовања – права и обавезе уговорних страна
26. Одговорност организатора путовања код уговора о организовању путовања
27. Посреднички уговор о путовању
28. Уговор о алотману
29. Уговор о тајмшерингу
30. Уговор о трајним олакшицама за одмор
31. Уговор о помоћи приликом препродаје и уговор о омогућавању размене

тајмшеринга
32. Уговор о угоститељској остави
33. Уговор о угоститељским услугама (уговор о смештају и пансиону)
34. Уговор о услуживању хране и точењу пића

ОБАВЕЗНА ЛИТЕРАТУРА

1. Јелена Перовић, Међународно привредно право, Центар за издавачку
делатност Економског факултета у Београду (било које издање)

ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

1. Закон о туризму, Службени гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 и
93/2012

2. Закон о заштити потрошача, Службени гласник РС, бр. 73/2010
3. Посебне узансе у туризму, Службени гласник РС, бр. 33/2001

Основна литература потребна за припрему испита је студентима доступна у
фотокопирници Правног факултета Универзитета у Београду.

Допунска литература потребна за припрему испита, презентације и законски и
подзаконски акти су студентима доступни на:
http://www.ius.bg.ac.rs/prof/Materijali/radvuk/nastava.htm.
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