ИНТЕРЕН ИСПИТ
ПРАВО : ПРАШАЊА ЗА ДРЖАВНА МАТУРА - 2020/21
Прашања по право за матура
1.Дефиниција за државта и право?
2.Материјални претпоставки за настанок на државата?
3.Дефинирај ја првобитната заедница?
4.дефинирај ај власта?
5.Наброј ги белезите на државата?
6.Димензии на територијата?
7.Ектериторијалност или...
8.Начела или начини за стекнување на државјанство?
9.Начини на губење на државјанство?
10.Обележја на монархијата и републиката?
11.Начело на поделба на власта?
12.Како се определува обликот на владеење?
13.Видови облици на владеење?
14.На кое прашање дава одговор политичкиот режим?
15.Видови политички режими?
16.Поимот демократија?
17.Видови демократија?
18.Облици на непосредна демократија?
19.Дефинирај државно уредување?
20.Според обликот на државно уредување државите ги делиме на :
21.Дефинирај општество?
22.Дефинирај обичај?
23.Дефинирај морал?
24.Што претставува правниот поредок?
25.Наброј ги елементите на правниот поредок?
26.Составни делови на нормативниот елемент на праввниот поредок?
27.Составни делови на фактичкиот елемент на правниот поредок?
28.Дефинирај аја правната норма?
29.Елементи на правната норма?
30.Хипотеза?
31.Диспозиција?
32.Како ги делиме диспозициите според содржината?
33.Како ги делиме правните норми според опфатот?
34.Како ги делиме правните норми според степенот на одреденоста?
35.Дефинирај ја санкцијата?
36.Дефинирај прекршок/деликт?
37.Дефинирај правен акт?
38.Највисок правен акт?
39.Дефинирај го законот?
40.Кој орган во каква постапка ги донесува законите?
41.Кој органи се надлежни за донесување на подзаконските правни акти?
42.За што служат подзаконските правни акти?
43.Општествениот однос регулиран со правана норма се нарекува?
44.Елементи на правниот однос?
45.Дефинирај го субјектот на правото?
46.Видови субјекти на правото?
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47.физичко лице или секој...
48.Што претставува правното лице?
49.Од што се состои правниот субјективитет на физичкото лице?
50.Од што се состои правниот субјективитет на правното лице?
52 .Правно дело?
53.Кој може да се јави како како трговец поединец?
54.Што претставува товарниот лист?
55.Обележја на договорот за трговско застапување?
56.Видови правни дела според критериумите број на дтрани,карактерот на обврските и
временскиот и формата ?
57.Кои трговски друштва се формираат како капитални?
58.Дефинирај го АД?
59.Како се нарекуваат членовите на одборот на директори на АД?
60.Надлежности на членовите на одборот на директори на АД?
61.Кој неможе да се појави како член на надзорниот одбор кај ДОО?
62.Кои документи се поднесуваат заедно со пријавата за основање на Доо?
63.Договор за посредување?
64.трговско застапување?
65.Договор за комисион?
66.Основачки акти кај различните фотрми на ТД?
67.Органи на ДОО?
68.Битни елементи кај договорот за продажба?
69.Начини на основање на АД?
70.Кoи услови треба да ги исполни поединеcот за да се стекне со атрибутот физичко лице?
Наставник, Наталија Проданоска Ристеска и Гордана Тошеска

Прилеп, мај 2021
Училишна предметна комисија:
1.Тошеска Гордана
2. Татјана Талеска
3. Наталија П.Ристеска
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