
ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПРЕДМЕТ ПОСЛОВНО ПРАВО 

(за студенте Економског факултета) 

Прво питање 
 

1. Појам права и теорије у праву 

2. Физичка лица 

3. Правна лица 

4. Правне норме 

5. Тумачење у праву и попуњавање правних празнина 

6. Устав и међународни уговори као извори права 

7. Закон, подзаконски акти, обичаји и судска пракса као извори права 

8. Појам, врсте и организација судова 

9. Објекти индустријске својине 

10. Право својине 

11. Врсте својине 

12. Ручна залога и недржавинска залога 

13. Хипотека 

14. Поделе облигација 

15. Извори облигација 

16. Уговор и аутономија воље 

17. Поделе уговора 

18. Елементи уговора и модификације уговора 

19. Закључење уговора 

20. Поништење уговора 

21. Појам, врсте и накнада штете 

22. Одговорност за штету 

23. Цесија, преузимање дуга, уступање уговора и персонална суброгација 

24. Пребијање и застарелост 

25. Значај права ЕУ за пословно право у Србији 

26. Основи права заштите података о личности 

27. Основи права заштите потрошача 

28. Основи права конкуренције 

29. Хартије од вредности – појам, основне карактеристике и врсте 

30. Појам, основне карактеристике и врсте менице 

31. Менични елементи (битни, претпостављени и факултативни) 
 

Друго питање 
 

1. Појам и обележја привредног друштва 

2. Огранак и представништво привредног друштва 

3. Класификације привредних друштава 

4. Оснивачи, чланови, оснивачки акт, статут, имовина и улог у привредно друштво 

5. Оснивање привредног друштва 

6. Регистрација привредних субјеката 

7. Пословно име привредног друштва 

8. Делатност и седиште привредног друштва 

9. Заступници привредног друштва 

10. (Индивидуални) предузетник 

11. Ортачко друштво 

12. Командитно друштво 



13. Појам, значај, оснивање, основни капитал, улози и удели у друштву са 

ограниченом одговорношћу 

14. Појам и врсте акционарских друштава 

15. Појам, карактеристике, правна природа и вредност акција 

16. Врсте акција 

17. Обвезнице, варанти, депозитне потврде и финансијски инструменти 

18. Капитал акционарског друштва – основни капитал, поделе капитала и промене 

19. Статусна и имовинска права акционара 

20. Скупштина акционарског друштва 

21. Једнодомни и дводомни систем управљања акционарским друштвом 

22. Располагање имовином велике вредности и права несагласних акционара 

23. Преузимање акционарских друштава 

24. Правни третман привилегованих информација (insider trading) 

25. Јавна предузећа 

26. Банке 

27. Друштва за осигурање 

28. Инвестициона друштва 

29. Привредне коморе 

30. Берзе 

31. Комисија за хартије од вредности и Централни регистар хартија од вредности 

32. Повезивање привредних друштава 

33. Статусне промене 
 

Треће питање 
 

1. Појам, улога и врсте стечаја 

2. Стечајна начела и стечајни разлози 

3. Органи стечајног поступка 

4. Повериоци у стечају (стечајни, излучни, разлучни, заложни и повериоци 

стечајне масе) 

5. Претходни и главни стечајни поступак 

6. Појам, сврха и врсте реорганизације 

7. Ликвидација привредног друштва 

8. Појам уговора у привреди 

9. Посебна правила која важе за уговоре у привреди 

10. Уговор о продаји – појам, извори права и врсте 

11. Битни елементи уговора о продаји 

12. Обавеза продавца да испоручи робу и обавеза купца да плати цену 

13. Транспортне клаузуле 

14. Одговорност продавца  

15. Гаранција за исправно функционисање продате техничке ствари 

16. Уговор о ексклузивној дистрибуцији 

17. Уговор о посредовању 

18. Уговор о трговинском заступању 

19. Уговор о комисиону 

20. Уговор о ускладиштењу 

21. Уговор о шпедицији 

22. Уговор о лиценци 

23. Појам и значај банкарских послова, основне карактеристике и врсте 

24. Уговор о кредиту – појам, извори права и битниелементи 

25. Врсте, садржина и престанак уговора о кредиту 



26. Уговор о банкарском текућем рачуну 

27. Уговор о платним услугама 

28. Акредитив 

29. Уговор о осигурању 

30. Уговор о лизингу 

31. Уговор о факторингу 

32. Уговор о јавно-приватном партнерству и концесијама 

33. Уговор о франшизингу 

Напомена: ова испитна питања се примењују за све студенте од јуна 2021. године. 

 

ОБАВЕЗНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРЕДМЕТ ПОСЛОВНО ПРАВО 
 

Љубиша Дабић, Луција Спировић Јовановић, Пословно право, Економски факултет у 

Београду, последње издање 

Додатни материјали се налазе са сајту предмета Пословно право. 

 


