
КОМПАНИЈСКО ПРАВО 
Испитна питања за школску 2012/2013 годину 

 
Прво питање – Општи део компанијског права 

1) Појам и назив (термин) компанијског права 
2) Однос компанијског и сродних грана права 
3) Извори копанијског права 
4) Привредни и непривредни субјекти 
5) Предузетник 
6) Једночлано привредно друштво 
7) Појам привредног друштва 
8) Врсте привредних друштава 
9) Конститутивни елементи привредног друштва 
10) Преддруштво 
11) Правни субјективитет привредног друштва 
12) Пробијање правне личности 
13) Имовина привредног друштва 
14) Имовина власника привредног друштва  
15) Огранак и страно представништво 
16) Делатност и циљ привредног друштва 
17) Правни појам предузећа 
18) Системи оснивања привредног друштва 
19) Регистар привредних субјеката – надлежност, начела, врсте, субјекти и предмет уписа 
20) Поступак регистрације 
21) Поништај регистрације, ништавост друштва и одговорност за поништај регистрације 
22) Одговорност за обавезе привредног друштва 
23) Седиште и припадност привредног субјеката 
24) Пословно име- појам, елементи и употреба 
25) Заштита пословног имена 
26) Начела, промена, пренос, језик и резервација пословног имена 
27) Заступници и пуномоћници привредног друштва 
28) Врсте пуномоћја 
29) Прокура 
30) Пренос овлашћења на заступање, представљање и потписивање 
31) Прекорачење овлашћења заступника 
32) Правни посао изван делатности привредног субјекта 
33) Пословне књиге и финансијски извештаји 
34) Привредно друштво и повезани интереси 
35) Субјекти (носиоци) појачаних дужности према привредном друштву 
36) Дужност у пословима друштва с личним интересом носиоца 
37) Врсте појачаних дужности према привредном друштву 
38) Дужност пажљивог рада за друштво и пословна процена 
39) Дужност лојалности (избегавање сукоба интереса) 
40) Дужност уздржавања од конкурисања друштву 
41) Дужност чувања пословне тајне 
42) Индивидуална и колективна тужба 
43) Деривативна тужба 
44) Право на информисање чланова привредног друштва 
45) Појам и особине ортачког друштва 
46) Права и обавезе ортака у ортачком друштву  
47) Пословођење и заступање у ортачком друштву 
48) Одговорност ортака за обавезе ортачког друштва 
49) Пренос удела у ортачком друштву 
50) Престанак својства ортака у ортачком друштву 



51) Престанак ортачког друштва 
52) Појам и особине командитног друштва  
53) Оснивање командитног друштва  
54) Права и обавезе чланова у командитном друштву  
55) Располагање уделом у командитном друштву 
56) Одговорност ортака за обавезе командитног друштва 
57) Престанак командитног друштва и престанак чланства 
58) Појам и особине друштва с ограниченом одговорношћу 
59) Оснивање друштва с ограниченом одговорношћу  
60) Обавезе чланова чланова друштва с ограниченом одговорношћу 
61) Основни капитал друштва с ограниченом одговорношћу  
62) Удели у друштву с ограниченом одговорношћу  
63) Пренос удела у друштву с ограниченом одговорношћу  
64) Статусна и имовннска права чланова друштва с ограниченом одговорношћу  
65) Органи друштва с ограниченом одговорношћу – једнодомна и дводомна управа  
66) Скупштина друштва с ограниченом одговорношћу  
67) Директори друштва с ограниченом одговорношћу  
68) Надзорни одбор друштва с ограниченом одговорношћу  
69) Престанак чланства у друштву  с ограниченом одговорношћу  

 
Друго питање – Акционарско друштво 

1) Појам и особине акционарског друштва 
2) Конститутивни акти акционарског друштва 
3) Улог у акционарско друштво 
4) Врсте акционарског друштва – појам и основне разлике 
5) Обележја и оснивање нејавног (затвореног) акционарског друштва 
6) Обележја, оснивање и престанак својства јавног (отвореног) акционарског друштва 
7) Јавна понуда и проспект у емисији акција  
8) Емисија серијских хартија од вредности (јавна и нејавна)  
9) Појам и карактеристике акција  
10) Врсте акција 
11) Вредност акција и попуст у емисионој цени 
12) Појам и обележја обвезница, разлике од акција, употреба обвезница и заштита ималаца 

обвезница 
13) Врсте обвезница 
14) Варанти 
15) Благајнички, комерцијални и државни запис 
16) Депозитна потврда 
17) Финансијски деривати  
18) Основни капитал акционарског друштва – појам, врсте и одржавање 
19) Одобрени капитал акционарског друштва 
20) Повећање основног капитала акционарског друштва – право пречег стицања, одлука и 

начини 
21) Повећање основног капитала акционарског друштва новим улозима – одлука и 

поступак 
22) Условно повећање основног капитала акционарског друштва – случајеви, ограничења 

обима и поступак 
23) Повећање основног капитала акционарског друштва из нето имовине друштва  
24) Смањење основногкапитала акционарског друштва – појам, начини, редовно и 

поједностављено смањење  
25) Стицање сопствених акција  
26) Реорганизација акција  
27) Чланска права акционара – статусна и имовинска (набројати) 
28) Начело равноправности акционара  
29) Право учешћа у раду скупштине и право гласа акционара 



30) Право акционара на дивиденду  
31) Право располагања акцијама  
32) Право акционара на ликвидациони и стечајни вишак 
33) Права мањинских акционара на сазивање скупштине, у вези са дневним редом и на 

постављање питања 
34) Право несагласног акционара на продају акција друштву 
35) Право мањинских акционара да захтевају посебне и ванредне ревизије 
36) Право мањинских акционара да захтевају ликвидацију друштва 
37) Принудна продаја и куповина акција 
38) Стицање и располагање имовином велике вредности 
39) Принципи расподеле компанијске моћи у акционарском друштву  
40) Појам и врсте скупштине акционарског друштва 
41) Сазивање скупштине акционарског друштва 
42) Делокруг скупштине акционарског друштва 
43) Заступање акционара на седницама скупштине 
44) Одлучивање на скупшитни акционарског друштва – кворум, већина, тајно гласање 
45) Начини гласања акционара (преко пуномоћника, писмено, електронски) 
46) Уговори акционара о гласању 
47) Председник скупштине, комисија за гласање, резултат гласања и записник са седнице 

скупштине акционарског друштва 
48) Побијање одлука скупштине акционарског друштва 
49) Системи управљања акционарским друштвом 
50) Избор чланова одбора директора (надзорног одбора) акционарског друштва 
51) Кооптација и мандат чланова одбора директора (надзорног одбора) акционарског 

друштва 
52) Врсте чланова одбора директора и њихова надлежност  
53) Председник одбора директора, генерални директор, уговорни однос и награда 

члановима одбора директора (надзорног одбора) акционарског друштва 
54) Престанак својства члана одбора директора (надзорног одбора) 
55) Делокруг и начин рада (седнице) одбора директора (надзорног одбора) акционарског 

друштва 
56) Комисије одбора директора (надзорног одбора) акционарског друштва 
57) Имовинска одговорност директора акционарског друштва 
58) Дводомно управљање акционарским друштвом  
59) Унутрашњи и спољни надзор у акционарским друштвима  
60) Секретар акционарског друштва 
61) Приступ актима и долументима (транспаретност) акционарског друштва 
62) Извештавање јавног друштва 
63) Привилеговане информације 
64) Појам и принципи преузимања акционарског друштва 
65) Поступак преузимања акција јавном понудом 
66) Јавна понуда за преузимање акционарског друштва – појам, понудилац, понуђени, 

врсте, обавезност 
 
Треће питање – Посебна друштва, повезивање, промене и престанак друштва 

1) Пословне банке 
2) Регулисано тржиште финансијских инструмената и МТП (берзе) 
3) Инвестициона друштва (брокерско-дилерска друштва) 
4) Централни регистар хартија од вредности 
5) Народна банка Србије 
6) Комисија за хартије од вредности 
7) Друштва за за управљање инвестиционим фондовима 
8) Инвестициони фондови 
9) Друштва за осигурање 
10) Задруге – однос са привредним друштвима и начела задругарства 



11) Врсте задруга, оснивање и стицање и престанак својства задругара 
12) Органи задруге, улози, расподела вишке, одговорност, индивидуализација и престанак 

задруге 
13) Држава као предузетник – повлачење државе из привреде, начини обављања 

делатности, јавна предузећа, демонополизација и корпоративизација 
14) Промена правне форме привредног друштва 
15) Повезизвање привредних друштава - појам, извори, облици, циљеви и монополи 
16) Концерн 
17) Холдинг 
18) Прагови и облици капитал учешћа 
19) Узајамна капитал учешћа 
20) Заједнкчко деловање 
21) Уговори о контроли и управљању 
22) Функционисање повезаних друштава  
23) Пословно удружење 
24) Конзорцијум 
25) Појам статусне промене, врсте и предности и недостаци 
26) Редован поступак статусне промене 
27) Поједностављен поступак статусне промене 
28) Правне последице статусне промене  
29) Заштита учесника статусне промене и њихових поверилаца 
30) Привредне коморе 
31) Престанак привредног друштва – начини престанка и термини (појам ликвидације и 

однос са стечајем) 
32) Врсте ликвидације и ликвидациони разлози 
33) Добровољна ликвидација 
34) Принудна (судска) ликвидација 
35) Реорганизација друштва у стечају 
36) Појам и начела стечаја 
37) Стечајни разлози и формалниоправни услови за стечај 
38) Учесници стечаја (странке, дужник и други учесници) 
39) Органи стечајног поступка 
40) Стечајни повериоци и исплатни редови 
41) Излучни повериоци 
42) Разлучни повериоци 
43) Стечајни поступак – фазе и изостављање фаза 
44) Претходни стечајни поступак 
45) Главни стечајни поступак 
46) Правне последице стечаја на статус стечајног дужника и запослене, као и 

процесноправне последице 
47) Правне последице стечаја на потраживања 
48) Правне последице стечаја на правне послове 
49) Побијање правних радњи стечајног дужника 
50) Стечајна маса 
51) Продаја дужника као правног субјекта у стечају 
52) Стечај банака и друштава за осигурање 

 
Литература: Мирко Васиљевић, Компанијско право, Београд, 2012. 
Питања важе почев од новембарског испитног рока 2012. год. 


