
ПРАВО  

Трећи разред - економски техничар 

(питања за ванредне ученике) 

 

 

1. Појам, елементи и функције државе 
2. Улога државе у друштву 
3. Појам и обележја државне организације 
4.  Врсте државних органа 
5.  Појам поделе власти (законодавна, извршна и судска власт) 
6.  Надлежност Скупштине, Владe и органa правосуђа 
7.  Појам права 
8.  Правни поредак 
9.  Појам и елементи правне норме 
10.  Врсте правних норми 
11.  Појам и врсте правних акта 
12.  Извори права: Домаћи и међународни извори 
13.  Правна снага правног акта 
14.  Субјекти права, правно овлашћење и правна обавеза 
15.  Заступници – пуномоћје 
16.  Појам и врсте објеката права 
17.  Настанак, престанак и мењање правног односа 
18.  Правне чињенице 
19.  Примена права 
20.  Уставност и законитост 
21.  Правноснажност и извршност 
22.  Појам, својства и дејства жалбе 
23. Појам и врсте привредних субјеката 
24.  Предузетници 
25.  Атрибути привредног субјекта 
26.  Обележја и врсте привредних друштава 
27.  Промена правне форме привредног друштва 
28.  Статусне промене привредног друштва 
29.  Банке, берзе и осигуравајућа друштва 
30.  Јавна предузећа 
31.  Органи, оснивачки акт и заступање привредног друштва 
32.  Правилници друштава  
33.  Престанак привредног друштва – стечај и ликвидација 

  



ПРАВО  

Четврти разред - економски техничар 

(питања за ванредне ученике) 

 

1. Појам облигација ( особине, извори и подела облигација) 
2. Уговор ( појам, закључивање уговора, правна дејства, врсте уговора) 
3. Уговори облигационог и уговори привредног права 
4. Услов и рок у уговору 
5. Појам и врсте доцње 
6. Обезбеђење уговорних облигација 
7. Престанак уговора (раскид, ништави и рушљиви уговори) 
8. Уговор о продаји 
9. Обавезе продавца и купца 
10. Посебне врсте уговора о продаји 
11. Транспортне клаузуле (Е, Ф, Ц и Д) 
12. Уговор о осигурању 
13. Уговор о заступању 
14. Уговор о комисиону 
15. Уговор о ускладиштењу 
16. Уговор о шпедицији 
17. Уговор о превозу 
18. Уговор о цесији 
19. Уговор о асигнацији 
20. Уговор о компензацији 
21. Уговор о закупу 
22. Уговор о лизингу 
23. Уговор о кредиту 
24. Уговор о изградњи 
25. Уговор о лиценци 
26. Уговор о факторингу 
27. Уговор о пословно-техничкој сарадњи 
28. Управни поступак (појам, врсте, основна начела и надлежни орган) 
29. Учесници у управном поступку 
30. Општење државног органа и странака (поднесци, позивање и достављање) 
31. Фазе управног поступка 
32. Пореска обавеза 
33. Права и обавезе пореских обвезника 
34. Начела пореског поступка 
35. Пореска пријава 
36. Утврђивање пореза 
37. Порески акти: решење о утврђивању порескеобавезе, решење о наплати пореза, 

закључак и записник 
38. Санкције за неблаговремено и нетачно утврђивање пореза 



39. Пореска контрола 
40. Пореска кривична дела и порески прекршаји 
41. Појам и врсте јавних набавки 
42. Процедуре јавних набавки 
43. Заштита слободне конкуренције 
44. Инспекцијски надзор 
45. Инспекцијски поступак 
46. Надзирани субјект 
47. Овлашћења инспектора 
48. Врсте мера инспекцијског надзора 

  



ПРАВО  

трећи разред – пословни администратор 

(питања за ванредне ученике) 

 

1. Појам облигација (субјекти, садржина, предмет) 
2. Врсте облигација 
3. Уговор (појам, врсте, дејство, елементи) 
4. Услови за закључивање уговора 
5. Рок и рачунање рокова у уговорном односу 
6. Појам и врсте доцње 
7. Обезбеђење уговорних облигација 
8. Престанак уговора 
9. Појам, својства и елементи уговора о продаји 
10. Закључивање уговора о продаји – понуда и прихват понуде 
11. Обавезе продавца и купца 
12. Транспортне клаузуле 
13. Уговор о комисиону 
14. Уговор о лизингу 
15. Уговор о заступању 
16. Уговор о превозу 
17. Уговор о шпедицији 
18. Уговор о ускладиштењу 
19. Уговор о осигурању имовине 
20. Уговор о закупу 
21. Појам и врсте банкарских послова 
22. Банкарски и новчани депозит 
23. Уговор о кредиту 
24. Уговор о текућем рачуну 
25. Појам и врсте платних и кредитних картица 
26. Менице 
27. Чек 
28. Акције 
29. Обвезнице 
30. Благајнички записи 
31. Комерцијални записи 
32. Државни записи 

  



ПРАВО  

четврти разред – пословни администратор 

(питања за ванредне ученике) 

 

1. Законска обавеза вођења евиденције 
2. Појам и врсте јавних књига 
3. Матичне књиге 
4. Земљишне књиге 
5. Главна земљишна књига 
6. Врсте уписа у земљишне књиге 
7. Захтев за извод из земљишних књига 
8. Појам и врсте јавних регистара 
9. Појам и врсте јавних исправа 
10. Садржина и форма уверења 
11. Појам, садржина и форма потврде 
12. Појам и врсте управног поступка 
13. Орган надлежан за вођење управног поступка 
14. Странка у управном поступку 
15. Странка која подноси захтев за признавање права 
16. Странка против које се води поступак ради утврђивања обавеза 
17. Врсте надлежности 
18. Заступање странке у управном поступку 
19. Елементи и врсте поднеска 
20. Позивање странака у управном поступку 
21. Сведоци и вештаци у управном поступку 
22. Достављање и доставница 
23. Појам и врсте рокова 
24. Изузеће службеног лица 
25. Фазе управног поступка 
26. Записник и забелешка на спису 
27. Појам и форма закључка у управном поступку 
28. Појам и форма решења у управном поступку 
29. Жалба и жалбени захтев у управном поступку 
30. Садржина и предаја жалбе 
31. Дејство жалбе 
32. Повраћај у пређашње стање 
33. Појам и врсте принудног извршења у управном поступку 


