
КОМПАНИЈСКО ПРАВО 

Испитна питања за школску 2020/2021 годину 
 

Прво питање – Општи део компанијског права 

1) Појам и оправдање компанијског права 

2) Предмет, садржина и метод компанијског права 

3) Место компанијског права у систему права 

4) Извори компанијског права  

5) Појам, битни састојци, особине и врсте оргаклука 

6) Имовина оргаклука, управљање ортаклуком, одговорност и престанак ортаклука 

7) Привредни субјекти (Трговци) 

8) Разлика привредних и непривредних субјеката 

9) Предузеће и слобода предузетништва 

10) Настанак привредног субјекта (системи настанка) 

11) Регистрација привредних субјеката – појам, значај, функције, начела и предмет 

12) Регистрација привредних субјеката – поступак, врсте и дејства регистрације, 

публицитет регистра 

13) Предузетник 

14) Појам и облици привредног друштва 

15) Друштва лица и друштва капитала 

16) Вишечлана и једночлана друштва 

17) Општа и посебна друштва; јавно и нејавно друштво 

18) Трајно и привремено друштво; самостална и повезана друштва 

19) Чланови друштва 

20) Услови за постојање друштва (набројати) 

21) Улог у друштво – појам, врсте и уношење 

22) Капитал и удео у капиталу друштва 

23) Намера стварања друштва, добит, губитак и регистрација друштва 

24) Правни субјективитет друштва  

25) Пословна и деликтна способност друштва 

26) Огранак друштва 

27) Имовина друштва 

28) Одговорност друштва за обавезе и одговорност чланова друштва 

29) Пробијање правне личности и зајам уместо капитала 

30) Лична обележја друштва (набројати) 

31) Пословно име – појам, одређивање, врсте, начела, елементи, промена и пренос 

32) Заштита пословног имена 

33) Националност друштва 

34) Седиште и делатност друштва 

35) Појам, оданост и врсте заступника друштва 

36) Законски, статутарни и судски заступник друштва 

37) Пуномоћник друштва –појам, односи и престанак пуномоћја 

38) Неовлашћени заступник, прекорачење овлашћења, пренос и престанак пуномоћја 

39) Врсте пуномоћника – набројати врсте, општи, посебан и пословни пуномоћник 

40) Пуномоћник по запослењу, трговачки путник и конклудентни пуномоћник 

41) Прокуриста 

42) Потписивање и представљање друштва 

43) Појам и врсте посебних дужности 

44) Појам и врсте обвезника посебних дужности и повезана лица 

45) Дужност поступања у интересу друштва (дужност пажње) 

46) Дужност избегавања сукоба интереса 

47) Дужност уздржавања од конкурисања друштву 

48) Дужност чувања пословне тајне 

49) Индивидуална (лична) и скупна тужба 



50) Деривативна (изведена) тужба 

51) Обавештавање чланова друштва – појам, значај, права чланова  

52) Пословне књиге 

53) Финансијски извештаји 

54) Системи и поступак оснивања друштва; одговорност оснивача 

55) Општи акти друштва – обавезни и други акти, ништавост оснивачког акта и поништај 

оснивања друштва 

56) Појам и врсте реструктурирања 

57) Промена правне форме 

58) Статусне промене – појам, врсте и значај 

59) Учесници и услови статусне промене 

60) Редован поступак статусне промене 

61) Поједностављен поступак статусне промене 

62) Правне последице статусне промене 

63) Заштита чланова (акционара) у статусној промени 

64) Заштита поверилаца у статусној промени 

65) Пренос имовинске целине, као врсте реструктурирања 

66) Појам, разлози и врсте повезивања друштава; врсте чланова групе 

67) Правно уређење повезивања друштава 

68) Настанак групе друштава – начини настанка, заштита чланова, ограничења правом 

конкуренције 

69) Повезивање друштава капитал-учешћем  

70) Повезивање друштава уговором – уговор о контроли и остале врсте 

71) Последице повезивања привредних друштава 

72) Привредне коморе 

73) Пословна удружења 

 

Друго питање – престанак друштва, ортачко, командитно друштво, друштво с 

ограниченом одговорношћу и основе акционарског права 

 

74) Начини престанка друштва; однос ликвидације и стечаја 

75) Појам и врсте ликвидације 

76) Добровољна ликвидација  

77) Принудна ликвидација  

78) Стечај – појам, циљ, врсте, банкротство и реограницација, начела 

79) Услови за отварање стечаја – стечајни дужник, разлози, предлог за стечај и препреке 

80) Повериоци у стечају – појам, врсте (исплатни редови), повериоци стечајне масе 

81) Разлучни и заложни повериоци 

82) Излучни повериоци 

83) Органи стечајног поступка 

84) Стечајни управник 

85) Претходни стечајни поступак 

86) Главни стечајни поступак, посебно пријављивање и испитивање потраживања 

87) Стечајна маса 

88) Продаја стечајног дужника као правног лица 

89) Правне последице стечаја – време наступања и врсте 

90) Правне последице по статус дужника и запослене 

91) Правне последице по потраживања 

92) Правне последице по правне послове 

93) Процесноправне последице 

94) Побијање правних радњи стечајног дужника 

95) Реорганизација у стечају 

96) Ортачко друштво – појам, суштина, особине, слобода уговарања, општи акти 

97) Улози и удели у ортачком друштву 

98) Добит, губитак и накнада трошкова и рада 



99) Управљање, пословођење и заступање ортачког друштва 

100) Одговорност за обавезе ортачког друштва и намирење личног повериоца ортака 

101) Престанак чланства у ортачком друштву (појам, разлози, смрт, иступање, 

искључење) 

102) Престанак ортачког друштва – начини и особености 

103) Командитно друштво – појам, врсте чланова, погодност и мане, поређење са ОД 

104) Општи акти, улози и удели у командитном друштву 

105) Организовање командитног друштва (пословођење, заступање, обавештавање, надзор, 

трошкови и рад), добит и губитак, одговорност за обавезе 

106) Приступање члана, престанак чланства и престанак командитног друштва 

107) Основна разматрања о друштву с ограниченом одговорношћу и његови општи акти 

108) Основни капитал ДОО-а и његова промена (повећање и смањење) 

109) Улози и додатне уплате у ДОО 

110) Правни режим удела у ДОО 

111) Сувласнички и сопствени удео 

112) Поништај и пренос удела у ДОО 

113) Наслеђивање и оптерећивање удела у ДОО 

114) Стицање чланства у ДОО, права и обавезе чланова 

115) Право члана на исплате од ДОО 

116) Престанак чланства у ДОО – начини и време престанка 

117) Иступање из ДОО – појам и начини  

116) Искључење из ДОО  

118) Органи ДОО – системи управљања 

119) Скупштина ДОО  

120) Директор ДОО 

121) Надзорни одбор ДОО  

122) Посебне врсте надзора над ДОО и престанак ДОО 

123) Појам и карактеристике акционарских друштава 

124) Врсте акционарских друштава  

125) Конститутивни акти АД – оснивачки акт и статут 

126) Системи оснивања АД – симултано и сукцесивно 

127) Акције и други финансијски инструменти – набројати 

128) Појам, карактеристике и правна природа акција 

129) Врсте акција 

130) Вредност акција  

131) Акције са више власника; подела и спајање акција 

132) Појам и карактеристике обвезница 

133) Врсте обвезница 

134) Јавна емисија серијских хартија – појам, врсте, јавна и приватна емисија 

135) Проспект у јавној емисији  

136) Преузимање емисије 

137) Појам основног капитала АД и значај минималног основног капитала 

138) Поделе основног капитала АД  

139) Принцип одржавања основног капитала АД и ограничење плаћања акциноарима 

140) Повећање основног капитала АД – појам, врсте и одлука 

141) Повећање основног капитала АД новим улозима 

142) Условно повећање основног капитала АД 

143) Повећање основног капитала из нето имовине АД 

144) Смањење основног капитала АД  

145) Заштита поверилаца у смањењу основног капитала и поједностављено смањење 

капитала АД 

146) Сопствене акције и њихово стицање 

147) Финансијска подршка за стицање сопствених акција 

 

Треће питање – Акционарско друштво и особени привредни субјекти 



 

148) Појам и третман акционара 

149) Врсте права акционара – набројати 

150) Право гласа акционара  

151) Право на дивиденду  

152) Право располагања акцијама 

153) Право пречег уписа  

154) Обавезе акционара; посебно обавеза уношења улога 

155) Органи акционарског друштва 

156) Скупштина акционарског друштва – појам, састав и врсте седница 

157) Надлежности скупштине АД 

158) Сазивање седнице скупштине АД и дневни ред  

159) Право акционара на учешће у раду скупштине АД – право и ограничења 

160) Учешће акционара у раду скупштине АД без физичког присуства – начини 

161) Учешће у раду скупштине АД преко пуномоћника 

162) Гласање на скупштини АД писменим путем, електронско учешће на седници и гласа3е 

путем депозитара 

163) Право акционара да поставља питања и добија одговоре 

164) Кворум и већина за одлучивање на скупштини АД 

165) Поступак одвијања седнице скупштине АД 

166) Поништај одлука скупштине АД 

167) Системи управе АД и карактеристике једнодомног система, с освртом на Србију 

168) Карактеристике дводомног система управе АД с освртом на Србију 

169) Именовање и мандат директора АД  

170) Врсте директора и њихов однос са АД 

171) Надлежност органа управе АД  

172) Начин рада и одлучивања органа управе АД 

173) Комисије одбора директора (извшног одбора) АД  

174) Накнаде члановима управе  

175) Имовинска одговорност директора АД 

176) Престанак својства директора  

177) Унутрашњи надзор у АД 

178) Спољни надзор (екстерна ревизија) 

179) Посебна и ванредна ревизија 

180) Стицање и располагање имовином велике вредности 

181) Права несагласних акционара  

182) Принудан откуп акција – истискивање акционара 

183) Право акционара на продају акција друштву 

184) Престанак АД; посебно по одлуци суда (право на ликвидацију АД) 

185) Обавеза АД да извештава јавност и извештавање о великом учешћу у капиталу 

186) Трговина упућеног (злоупотреба повлашћених информација; инсајдер трејдинг) 

187) Преузимање АД – појам, владајуће учешће, начела и начини преузимања 

188) Учесници у послу преузимања АД и предмет стицања 

189) Понуда за преузимање АД – појам, врсте и услови 

190) Дужност понуде (обавезна понуда)  

191) Став управе АД према преузимању и одбрана од преузимања 

192) Поступак преузимања и конкурентска понуда 

193) Банке 

194) Осигуравајућа друштва 

195) Организатори тржишта (берза и МТП) 

196) Инвестициона друштва (брокерско-дилерска друштва) 

197) Инвестициони фондови – појам, врсте, форма, назив и делатност 

198) Инвестициони фондови – инвестиционе јединице и акције, проспект, оснивање, 

ограничења улагања, управљање, улога депозитара, престанак фонда и надзор 

199) Друштва за управљање инвестиционим фондовима 



200) Централни регистар хартија од вредности 

201) Јавна предузећа 

202) Задруге  

203) Народна банка Србије 

204) Комисија за хартије од вредности 

205) Комисија за заштиту конкуренције 

 

Литература: Небојша Јовановић, Вук Радовић, Мирјана Радовић, Компанијско право, Београд 

2020 или касније издање; Мирко Васиљевић, Компанијско право, Београд, 2017. или касније 

издање. Питања важе почев од јунског испитног рока школске 2020/21. 


