
ОБЛАСТ ПРИВРЕДНОГ ПРАВА  

1. Како се спроводи стечајни поступак?  

2. Где се, одмах по пријему, објављују сви поднесци стечајног 

управника?  

3. Кад постоји претећа неспособност плаћања?  

4. Када се постојање трајније неспособности плаћања претпоставља?  

5. На основу чега се одређује месна надлежност суда за спровођење 

стечајног поступка?  

6. Ко именује стечајног управника?  

7. Где излучни повериоци могу остваривати своје потраживање?  

8. Шта представља кредит или зајам, без обезбеђења или уз 

обезбеђење, који узме стечајни управник?  

9. Којим актом се одређује обим послова стечајног управника 

именованог у претходном стечајном поступку?  

10. Чиме се покреће стечајни поступак?  

11. У ком случају не наступају правне последице отварања стечајног 

поступка?  

12. Када се у стечајном поступку сматра да раскидни услов није ни 

постојао?  

13. Када се у стечајном поступку гаси одложни услов?   

14. Да ли се од дана отварања стечајног поступка против стечајног 

дужника може спровести извршење?  

15. Брише се. 

16. Које право има давалац лизинга ако се стечајни поступак отвори над 

примаоцем лизинга?  

17. Који орган стечајног поступка мора унапред одобрити продају 

имовине стечајног дужника непосредном погодбом?  

18. У ком року се мора одржати испитно рочиште?  

19. Шта представља потраживање друге уговорне стране ако стечајни 

управник остане при испуњењу двострано-теретног уговора, али га 

не изврши?  

20. Неблаговремено поднете пријаве потраживања ће бити?  
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21. На који начин се повериоцу чије је потраживање стечајни управник 

оспорио доставља обавештење?  

22. У ком року је поверилац који је оспорио потраживање другог 

повериоца дужан да  покрене парницу?  

23. Ко све може поднети предлог за покретање стечајног поступка?   

24.За кога је обавезујућа коначна листа о утврђењу потраживања и 

исплатног реда?  

25. Према ком званичном средњем курсу НБС се израчунава динарска 

противвредност девизног потраживања пријављеног у стечајном 

поступку?  

26. Ко одобрава обрачунавање и плаћање камате уколико по намирењу 

поверилаца преостану расположива средства за исплату?  

27. Ко у стечајном поступку одређује висину зарада запослених којима 

није дат отказ уговора о раду?   

28. Које потраживање престаје пребојем у стечајном поступку?  

29. Обавезе стечајног дужника према даваоцу лизинга, које доспевају 

после отварања стечаја, су:  

30. Која права по основу рада имају лица која је ангажовао стечајни 

управник за рад у току стечаја?  

31. У ком року се морају поднети пријаве потраживања у стечајном 

поступку?  

32. Да ли стечајни управник може оспорити потраживање пријављено на 

основу извршне исправе?  

33. Како се спроводи реорганизација у стечајном поступку?  

34. Ако се план реорганизације подноси истовремено са предлогом за 

покретање стечајног поступка његов назив се мења у:  

35. У ком року стечајни судија доноси решење о покретању претходног 

поступка за испитивање испуњености услова за отварање поступка 

стечаја у складу са унапред припремљеним планом реорганизације?  

36. Да ли је стечајни дужник уз предлог за покретање стечајног 

поступка у складу са унапред припремљеним планом 
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реорганизације, дужан да поднесе доказ о постојању стечајног 

разлога?  

37. Стечајни судија ће по службеној дужности или по примедби 

заинтересованог лица одбацити предлог за покретање стечајног 

поступка и предлог унапред припремљеног плана реорганизације 

ако:  

38. Ко сноси трошкове сачињавања и подношења плана реорганизације?  

39. Да ли планом реорганизације могу бити умањена права заложних 

поверилаца који нису разлучни повериоци?  

40.Какву ће одлуку донети стечајни судија у случају да унапред 

припремљен план реорганизације садржи отклоњиве недостатке или 

техничке грешке?  

41. Којим редоследом се гласа, уколико је поднето више од једног плана 

реорганизације?  

42. Брише се. 

43. Да ли повериоци обухваћени усвојеним планом реорганизације, као 

и повериоци чија су потраживања настала пре усвајања плана а нису 

обухваћени планом, могу поднети предлог за покретање стечајног 

поступка?  

44. Када се прекида застарелост потраживања према стечајном 

дужнику?  

45. Да ли се неновчана потраживања стечајног дужника од трећих лица 

уносе у стечајну масу?  

46. Да ли стечајни управник има обавезу да за потребе одржавања 

завршног рочишта достави завршни рачун?  

47. Коме стечајни управник има обавезу да доставља тромесечне 

извештаје (кварталне) о току стечајног поступка и стању стечајне 

масе до 20. у месецу за претходни квартал?  

48. Ко се упућује на парницу ако је стечајни управник оспорио 

потраживање по извршној исправи?  

49. Који орган стечајног поступка даје сагласност стечајном управнику 

да ангажује стручна страна или домаћа правна или физичка лица?   



ОБЛАСТ ПРИВРЕДНОГ ПРАВА  

  

50. У ком органу стечајног поступка заложни поверилац не може бити 

члан?  

51. Колико најдуже може трајати претходни стечајни поступак?  

52. У ком року се најкасније одржава прво поверилачко рочиште?  

53. Да ли отварање стечајног поступка утиче на уговоре о раду 

запослених?  

54. Брише се.  

55. У ком року, од дана отварања стечаја, је заложни поверилац дужан 

да о свом заложном праву обавести суд?  

56. Коме стечајни повериоци подносе пријаве потраживања?  

57.Да ли пуномоћја која се односе на имовину која улази у стечајну 

масу, које је издало правно лице, престају отварањем поступка 

стечаја?  

58. Шта је стечајни управник дужан да уради пре продаје стечајног 

дужника као правног лица?  

59. Према Закону о привредним друштвима, привредно друштво је?  

60. Када привредно друштво стиче својство правног лица?  

61. Који пропис уређује регистрацију привредних субјеката?  

62. Колико правних форми привредних друштава је предвиђено Законом 

о привредним друштвима?  

63. Ко може бити члан привредног друштва?  

64. Ко одговара за обавезе друштва, због пробијања правне личности?  

65. Ко може поднети тужбу због пробијања правне личности?  

66. Ко може бити законски заступник привредног друштва?  

67. Шта је прокура?  

68. Који је обим прокуре?  

69. Који уговор прокуриста не може да закључи без посебног 

овлашћења?  

70. Шта, према Закону о привредним друштвима, чини укупну имовину 

друштва?  

71. Шта је, према Закону о привредним друштвима, основни капитал 

друштва?  
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72. Према Закону о привредним друштвима какви могу бити улози у 

друштво?  

73. Да ли уплаћени, односно унети улози у друштво постају имовина 

друштва?  

74. Ко може поднети тужбу због повреде дужности пажње?  

75. Значајно учешће у основном капиталу постоји ако једно лице, 

самостално или са другим лицима која са њим делују заједно, 

поседује:   

76. Ко има посебне дужности према друштву са ограниченом 

одговорношћу?  

77. У чије име и за чији рачун члан друштва подноси деривативну 

тужбу?  

78. Ко има право на информисање и приступ актима друштва?  

79. У којој врсти поступка пред судом се остварује право на приступ 

актима друштва?  

80.Према Закону о привредним друштвима, предузетник је?  

81. Ко врши регистрацију предузетника?  

82. Да ли након губитка својства предузетника, то физичко лице 

одговара за све обавезе настале у вези са обављањем 

делатности предузетника?  

83. Да ли је, према Закону о привредним друштвима, ортачко друштво 

друштво капитала или друштво лица?  

84. Како чланови командитног друштва одговарају за обавезе друштва?  

85. Да ли чланови друштва са ограниченом одговорношћу одговарају за 

обавезе друштва?  

86. Колико удела у друштву са ограниченом одговорношћу може имати 

члан друштва са ограниченом одговорношћу?  

87. Сопственим уделом друштва сматра се удео или део удела који 

друштво стекне:  

88. Да ли чланови друштва имају право прече куповине у односу на 

удео који је предмет преноса трећем лицу?  
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89. Да ли искључени члан друштва тужбом против друштва може 

тражити накнаду вредности свог удела?  

90. Према Закону о привредним друштвима, који су органи друштва у 

случају једнодомног управљања?  

91. Према Закону о привредним друштвима, који су органи друштва у 

случају дводомног управљања?  

92. Који орган друштва доноси одлуку о расподели добити?  

93. Када почиње мандат директора друштва?  

94. Које се лице сматра акционаром у односу према акционарском 

друштву и трећим лицима?  

95. Које врсте акција може издавати акционарско друштво?  

96. Ко има право на побијање одлука скупштине акционарског 

друштва?  

97. Какву ће одлуку донети суд ако током поступка по тужби за 

побијање одлука скупштине тужилац престане да буде 

акционар друштва?  

98. Ко, према Закону о привредним друштвима, може поднети предлог 

за спровођење посебне или ванредне ревизије?  

99. Сматра се да друштво стиче, односно располаже имовином велике 

вредности, ако њена вредност представља:  

100. Кад акционар може да тражи од друштва да откупи његове 

акције?  

101. После које спроведене статусне промене друштво не престаје 

да постоји?  

102. На предлог ког акционара скупштина акционарског друштва 

доноси одлуку о принудном откупу свих акција преосталих 

акционара друштва уз исплату цене?  

103. Да ли огранак привредног друштва има својство правног лица?  

104. Према Закону о приватизацији, приватизација је:  

105. Који су све модели приватизације?  

106. Ко све може бити купац у поступку приватизације?  
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107. Акције које стиче купац из нових емисија по основу повећања 

капитала субјекта приватизације за време извршења уговорних 

обавеза сматрају се:  

108. Ко доноси одлуку о моделу и методу приватизације 

друштвених предузећа?  

109. Коме се све врши  пренос капитала без накнаде?  

110. Како  се  спроводи  стратешко  партнерство,  као 

 метод приватизације?   

111. У привредним споровима, спорови мале вредности су спорови 

у којима се тужбени захтев односи на потраживање у новцу 

које не прелази динарску противвредност од:  

112. Који је рок за жалбу у привредним споровима?  

113. Који је рок за жалбу у привредним споровима мале вредности?  

114. Који је објективни рок за подношење предлога за враћање у 

пређашње стање у привредним споровима?  

115. Ревизија у привредним споровима није дозвољена ако 

вредност предмета спора побијаног дела правноснажне 

пресуде не прелази динарску противвредност од:  

116. Какав је састав суда у привредним споровима у првом 

степену?  

117. Да ли превозилац има право залоге на стварима које су му 

предате ради превоза, ради обезбеђења  наплате накнаде за 

превоз и нужних трошкова у вези са превозом?  

118. Да ли уговор о лиценци мора бити закључен у писаној форми?  

119. Код уговора о грађењу по систему „кључ у руке“ да ли извођач 

има право да наплати цену за накнадно изведене радове?  

120. Ако се јемац обавезао као јемац платац, под којим условима 

поверилац може од њега захтевати испуњење обавезе главног 

дужника?  

121. Како смањење обавезе главног дужника у стечајном поступку 

утиче на јемчеву обавезу?  
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122. Које приговоре банка не може истицати кориснику гаранције, 

ако банкарска гаранција садржи речи „без приговора“,  „на 

први позив“ или друге речи које имају исто значење?  

123. Које су последице истека рока важности банкарске гаранције?  

124. Ако уговором о грађењу у погледу измене цене није 

предвиђено нешто друго, извођач који је своју обавезу испунио 

у року, може захтевати повећање цене радова ако су се у 

времену од закључења уговора до његовог испуњења повећале 

цене елемената на основу којих је одређена цена за:  

125. Ко може издавати складишницу?  

126. Може ли  комитент ступити у директан однос са трећим лицем 

(купцем робе)?  

127. Да ли посредник може да посредује у име обе уговорне стране?  

128. У чије име и за чији рачун, код уговора о комисиону, ради 

комисионар?  

129. У чије име и за чији рачун, код уговора о посредовању, ради 

посредник?  

130. У чије име и за чији рачун, код уговора о трговинском 

заступању, ради заступник?  

131. У ком року извођач одговара за солидност грађевине?  

132. Које потраживање се сматра утврђеним у поступку стечаја? 

133. Када наступају правне последице отварања  стечаја?  

134. Ако решење о отварању поступка стечаја буде укинуто,  а у 

поновном поступку  стечајни поступак буде отворен, правне 

последице   отварања стечаја наступају? 

135. Заложни повериоци  у поступку стечаја су?  

136. Када стечајни судија може одредити мере обезбеђења?  

137. Правни послови и правне радње стечајног дужника могу се 

побијати?  

138. Када се може вршити побијање  правних послова и правних 

радњи стечајног дужника?  
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139. Противник побијања, након што врати  имовинску корист 

стечену на основу побијеног  правног посла или радње, своја 

права остварује као? 

140. Своја права противник побијања остварује? 

  


