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                                    ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПОСЛОВНОГ ПРАВА 

 I 

1. Термин, појам и предмет Компанијског права
2. Извори Компанијског права
3. Правни субјективитет привредних друштава
4. Имовина и имовински односи у привредним друштвима
5. Заједничка обележја: циљеви привредних друштава
6. Регисрација привредних субјеката
7. Одговорност за обавезе привредних субјеката
8. Пробијање правне личности
9. Пословно име (фирма) привредних субјеката
10. Заступници и пуномоћници
11. Пословне књиге и финансијски извештаји
12. Дужности према привредном друштву - лица која имају посебне дужности
према друштву
13. Привредна друштва и тужбе - индивидуална и деривативна тужба
14. Индивидуалне форме привредних субјеката: предузетник и једночлано
привредно друштво
15. Ортачко друштво (опште карактеристике и интерни односи између ортака и
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ортака са друштвом) 
16. Командитно друштво (опште карактеристике, оснивање)
17. Друштво са ограниченом одговорношћу (опште карактеристике и оснивање)
18. Акционарско друштво - појам, конститутивни акти и улог
19. Врсте акционарских друштава
20. Акције, друге хартије од вредности
21. Специјализована привредна друштва (банке, берзе, инвестициони фондови,
друштва за осигурање, задруге, јавна предузећа)
22. Повезивање привредних друштава
23. Привредне коморе
24. Реорганизација привредног друштва
25. Престанак привредног друштва - ликвидација и стечај.

II 

26. Извори Трговачког права и њихова хијерархија
27. Општа правила трговинских послова - појам трговца и одређење уговора у
привреди
28. Преговори и предуговорна одговорност
29. Понуда за закључење уговора
30. Обезбеђење уговора у привреди
31. Одговорност по основу уговора у привреди
32. Камата, прекомерно оштећење, застарелост, судови и арбитраже
33. Појам и опште карактеристике уговора о продаји
34. Обавезе продавца
35. Обавезе купца
36. Одговорност продавца и купца
37. Заједничка правила за обавезе продавца и купца
38. Одговорност произвођача по гаранцији и продавца за материјалне недостатке
39. Прелаз ризика и трошкова са продавца на купца
40. Уговор о трговачком посредовању
41. Уговор о трговачком заступању
42. Уговор о комисиону
43. Уговор о контроли робе
44. Уговор о ускладиштењу
45. Уговор о осигурању
46. Уговори о туристичким услугама
47. Уговор о шпедицији
48. Уговор о грађењу - појам, особине, закључење
49. Уговор о грађењу - права и обавезе уговорних страна
50. Уговор о грађењу - правила о одговорности
51. Опште карактеристике уговора о превозу робе морем
52. 0бавезе, права и одговорност бродара
53. Уговор о превозу робе ваздушним путем
54. Одговорност превозиоца робе ваздушним путем и поступак накнаде штете
55. Уговор о превозу железницом (опште карактеристике, обавезе и права
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уговорних страна) 
56. Одговорност и ослобођење од одговорности железнице из уговора о превозу
57. Појам, карактеристике, обавезе и права превозиоца из уговора о превозу робе
друмом
58. Одворност друмског превозиоца робе
59. Уговор о комбинованом превозу
60. Уговори о превозу путника и пртљага
61. Уговори о дугорочној производној кооперацији
62. Уговор о франшизингу
63. Уговор о лиценци
64. Појам, особине и врсте банкарских послова
65. Одговорност банке и правила о заштити корисника банкарских услуга
66. Уговори о кредиту (опште карактеристике, права и обавезе уговорних страна)
67. Врсте уговора о кредиту
68. Уговор о факторингу
69. Уговор о форфетирању
70. Уговор о финансијском лизингу
71. Банкарски новчани депозит
72. Улог на штедњу
73. Уговор о сефу

# 

74. Акредитив - опште карактеристике и обични акредитив
75. Правни односи код документарног акредитива
76. Акредитив - начела и робна документа
77. Врсте документарних акредитива
78. Документарни инкасо
79. Банкарска гаранција - појам, правни односи, елементи
80. Банкарска гаранција - правна природа и разграничења од сродних института
81. Платни промет- појам, врсте и организација за платни лромет
82. Хартије од вредности (опште карактеристике)
83. Класификација хартија од вредности
84. Појам, особине и врсте менице
85. Основна менична начела
86. Битни менични елементи
87. Меничне радње
88. Домицилирана меница
89. Бланко меница
90. Сопствена меница
91. Застарелост у меничном праву
92. Појам, значај и правна природа чека
93. Врсте чека
94. Чековне радње
95. Чековне тужбе и чековни приговори
96. Амортизација и застарелост кодчека
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97. Складишница - појам, значај, издавање, садржина и пренос
98. Товарни лист
99. Коносман (теретница)
100. Легитимациони папири и легитимациони знаци
101. Платне картице

                                                      А/ Обавезна литература:
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