ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРАВА ДИСТРИБУЦИЈЕ
1. Појам и значај дистрибуције
2. Економски аспекти
3. Дистрибуција и питање конкуренције
4. Појам уговора о ексклузивој дистрибуцији
5. Упоредно-правно регулисање
6. Разграничење од сродних послова
7. Извори права уговора о дистрибуцији
8. Национални извори
9. Право конкуренције ЕУ и уговори о дистрибуцији - забрана апсолутне
територијалне заштите
10. Право конкуренције ЕУ и уговори о дистрибуцији - обавеза ексклузивне
куповине
11. Право конкуренције Републике Србије и уговори о дистрибуцији
12. Ограничења слободе пословања дистрибутера - селективна дистрибуција и
утврђивање препродајних цена
13. Селективна дистрибуција и право конкуренције ЕУ
14. Утврђивање препродајних цена и право конкуренције ЕУ
15. Престанак уговора о дистрибуцији
16. Престанак уговора с неодређеним трајањем
17. Престанак уговора закљученог на одређено време
18. Последице престанка уговора о о дистрибуцији - накнада дистрибутеру након
престанка уговора и поштовање забране конкуренције
19. Структура уговора о ексклузивној дистрибуцији
20. Форма, дефиниције, начело ексклузивитета
21. Уговорна територија
22. Заштита произвођачевих интереса и обавеза поштовања његових налога,
уједначавање услова продаје дистрибутера, промоција продаје
23. Субдистрибутери
24. Обавеза куповине минималне количине робе, обавеза ексклузивне куповине,
обавеза чувања пословне тајне
25. Обавеза испоруке робе, пружање помоћи дистрибутеру, заштита ексклузивитета
и територије, коришћење дистинктивних знакова
26. Уговор о заступању
27. Извори права: национални и међународни извори
28. Врсте трговинског заступништва
29. Закључење уговора о заступништву
30. Престанак уговорног односа
31. Трговинско посредовање: појам и значај
32. Права и обавезе уговорних страна код уговора о посредовању
33. Комисион
34. Појам и врсте
35. Продајни, куповни и комисион star del credere
36. Обавезе и права комисионара

37. Односи изеђу комитента и трећег лица
38. Уговор о франшизингу
39. Појам и значај
40. Врсте уговора о франшизингу
41. Извори за регулисање уговора о франшизингу
42. Карактеристике франшизинг посла
43. Уговор о лизингу
44. Појам и значај
45. Извори права за регулисање уговора о лизингу
46. Уговорне стране уговора о лизингу
47. Предмет уговора о лизингу
48. Битни и небитни елементи уговора о лизингу
49. Права и обавезе уговорних страна код уговора о лизингу
50. Уговор о факторингу
51. Појам, порекло и значај
52. Врсте факторинг посла: отворени и скривени факторинг; старински и
факторинг о доспелости; прави и квази факторинг; факторинг са услугама и
факторинг са кредитирањем.
53. Права и обавезе уговорних страна код уговора о факторингу

