
Питања из предмета Уставно и привредно право – III разред – економија, право и
администрација

1. Појам друштвене норме
2. Друштвене норме и природни закони, однос норме и стварности
3. Врсте друштвених норми
4. Морал, обичаји и њихов однос према праву
5. Појам права

6. Право и држава као друштвене појаве
7. Појам, елементи и функције државе. Држављанство
8. Улога државе у стварању и примени права и улога права у организовању и функционисању

државе
9. Државна организација – врсте државних органа
10. Облици владавине
11. Облици политичког режима
12. Облици државног уређења
13. Облици државне власти
14. Појам и елементи правне норам
15. Врсте правних норми
16. Појам правног акта
17. Доношење и облик правног акта
18. Врсте правних аката
19. Извори права
20. Законитост, правноснажност и извршност
21. Органи заштите уставности и законитости
22. Субјекти права
23. Објекти права
24. Правне чињенице
25. Застарелост
26. Примена права
27. Појам и значај тумачења права
28. Докази и врсте доказа
29. Тужба
30. Жалба
31. Правне установе, правне гране и правне области
32. Основни појмови о главним гранама правног система Србије
33. Облици демократије
34. Вишепартијски систем
35. Избори
36. Србија, њена државност и уставотворна власт
37. Органи Републике Србије
38. Облици аутономије
39. Локална самоуправа
40. Надлежност
41. Органи
42. Личне слободе и права грађана
43. Политичке слободе и права грађана
44. Економске слободе и права грађана
45. Остале слободе и права грађана



46. Уставне дужности
47. Заштита уставом загарантованих права и слобода

ЛИТЕРАТУРА:  Право за III економске школе, Невенка Суботић – Констатиновић и 
Босиљка Мијатовић, 2013.

Питања из предмета Уставно и привредно право – IV разред – економија, право и
администрација

1. Појам и предмет грађанског права
2. Подела грађанског права
3. Стварно право
4. Појам и подела ствари
5. Појам и врсте својине
6. Појам и елементи правног односа
7. Настанак, мењање и престанак правног односа
8. Правни послови – појам, услови, пуноважност, предмет и циљ
9. Врсте правних послова
10. Појам и предмет облигација
11. Извори облигација
12. Врсте облигација
13. Појам уговора
14. Садржина уговора
15. Закључивање уговра
16. Форма уговора
17. Дејство уговора
18. Одговорност за материјалне и правне недостатке ствари
19. Уступање уговора
20. Рокови
21. Доцња
22. Престанак уговора
23. Неважност уговора
24. Појам, закључивање и битни елементи уговора о куповини и продаји робе
25. Права и обавезе странака у уговору о куповини и продаји робе
26. Појам и закључивање уговора о трговинском заступништву
27. Права и обавезе странака код уговора о трговинском заступништву
28. Појам и закључивање о трговиском посредовању
29. Права и обавезе странака код уговора о трговинском посредовању
30. Појам и закључивање уговора о комсиону
31. Права и обавезе странака код уговора о комисиону
32. Појам и закључивање о ускладиштењу робе
33. Права и обавезе странака код уговора о ускладиштењу робе
34. Појам и закључивање уговора о шпедицији
35. Права и обавезе странака код уговора о шпедицији
36. Појам и закључивање уговора о превозу
37. Права и обавезе странака код уговора о превозу
38. Појам и врсте хартија од вредности
39. Меница
40. Чек



41. Деоница

ЛИТЕРАТУРА: Право за IV економске школе, Невенка Суботић – Констатиновић и 
Босиљка Мијатовић, 2012.

Питања из предмета ПРАВО – IV разред – трговина, угоститељство и туризам

1. Појам права и правног поретка
2. Појам права и врсте друштвених норми
3. Однос државе и права
4. Појам и врсте правних норми
5. Појам правног акта
6. Појам правног промета
7. Карактеристике правног промета
8. Појам објекта правног промета
9. Појам и подела ствари
10. Људске радње, лична добра и производи људских руку
11. Појам правног посла – правни посао и правна радња
12. Воља као битна правна чињеница. Циљ правног посла
13. Једнострани и двострани правни послови
14. Доброчини и теретни правни послови
15. Формални и неформални правни послови
16. Реални и консенсуални правни послови
17. Каузални и апстрактни правни послови
18. Неважност правних послова
19. Основна начела уговорног права.Врсте уговора
20. Општи услови за настанак уговора – сагласност воља, предмет и основ, Посебни услови – 

форма, дозвола и одобрење
21. Дејства уговора. Тумачење уговора
22. Престанак уговора- раскид и поништење
23. Послови платног промета и инструменти плаћања
24. Појам и битни елементи уговора о продаји
25. Предмет уговора и обавезе продавца и купца
26. Својства и закључивање. Дејство и обавезе уговорних страна
27. Одговорност странака у случају неиспуњења уговорних обавеза
28. Међународна купопродаја
29. Појам и значај уговора о превозу
30. Предаја ствари и товарни лист. Пошиљалац и превозник
31. Однос превозника и примаоца. Одговорност превозника
32. Појам и врсте ускладиштења
33. Потраживање ускладиштара и право залоге
34. Недостаци при пријему робе на ускладиштење
35. Складишница. Заложница
36. Појам и врсте уговора о отпремању
37. Обавезе организатора путовања и обавезе путника
38. Последице неизвршења уговора о отпремању
39. Појам, врсте и значај уговора о ангажовању угоститељских капацитета
40. Обавезе туристичких агенција. Обавезе угоститеља



41. Одустанак од уговора о нагажовању угоститељских капацитета
42. Појам уговора о осигурању, значај и осигурани случај
43. Закључење уговора. Обавезе осигураника и осигуравача
44. Трајање осигурања
45. Осигурање имовине. Осигурање лица и живота
46. Појам и врсте банкарског новчаног депозита
47. Права и обавезе уговорних страна. Улог на штедњу
48. Уговор о сефу. Приступ сефу. Предмети који се не смеју ставити у сеф
49. Појам, форма и садржај уговора о кредиту
50. Врсте и форма акредитива
51. Опозиви и неопозиви акредитиви
52. Дужност акредитивне банке
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