КВАЛИФИКАЦИСКИ ТЕСТ (СО АНГЛИСКИ ЈАЗИК) ЗА
ПРИЕМ ВО ПРОГРАМАТА ЗА ПОЧЕТНА ОБУКА НА
АКАДЕМИЈАТА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ И
НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2007/2008 ГОДИНА

ГРАЃАНСКО ПРАВО СО ТРГОВСКО ПРАВО
1)

Кога судот во текот на постапката ќе утврди дека за решавање на спорот не
е надлежен суд туку некој друг домашен орган:
А. ќе се огласи за ненадлежен
Б. ќе се огласи за ненадлежен и ќе ги укине спроведените дејствија во
постапката и ќе ја отфрли тужбата
В. ќе се огласи за ненадлежен и ќе го отстапи предметот на надлежниот
орган

2)

Судија поединец суди спорови за имотно-правни барања кога вредноста на
предметот на спорот не го надминува износот од:
А. 300.000 денари
Б. 600.000 денари
В. 500.000 денари

3)

Странка во постапката може да биде:
А. секое физичко лице
Б. секое физичко и правно лице
В. секое правно лице над кое не е отворена стечајна постапка

4)

До кога странката може да го отповика полномошното:
А. пред започнување на главната расправа
Б. во секое време
В. до заклучување на главната расправа

5)

Примерок од записникот за главна расправа судот им дава на странките:
А. задолжително
Б. во колку судот оцени дека има потреба
В. на барање на странките

6)

Кога доставувањето се врши со прикачување на писменото на огласната
табла на судот, доставувањето се смета за извршено по истекот на:
А. 15 дена од денот на прикачувањето на огласна табла
Б. 8 дена од денот на прикачувањето на огласна табла
В. 30 дена од денот на прикачувањето на огласна табла

7)

Преиначување на тужба е:
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А. промена на идентичноста на барањето
Б. промена на правниот основ
В. намалување на тужбеното барање
8)

До која фаза на постапката тужителот може да ја повлече тужбата, без
согласност на тужениот:
А. до припремно рочиште
Б. до заклучување на главната расправа
В. до впуштање на тужениот во расправање за главната работа

9)

Доколку тужителот не дојде на подготвителното рочиште, а е уредно
поканет, а изостанокот не го оправдал:
А. судот ќе го одложи подготвителното рочиште
Б. судот ќе закаже рочиште за главна расправа
В. тужбата ќе се смета за повлечена, ако со тоа се согласи тужениот

10) Суштествена повреда на одредбите од парничната постапка секогаш
постои (апсолутна повреда):
А. ако е одлучено за барање во спор што не спаѓа во судска надлежност
Б. кога судот не му дозволил на некое лице, кое не е странка во
постапката да ги препише списите од предметот
В. ако го одбие предлогот на трето лице како замешувач да учествува во
постапката на страна на една од странките
11) Кога Европскиот суд за човекови права ќе утврди повреда на човековите
права и слободи, па странката побарала измена на одлуката со која
настанала таа повреда, во постапката ќе се применуваат одредбите за:
А. жалба
Б. ревизија
В. повторување на постапката
12) Важењето на граѓанско - правниот закон се толкува од аспект на:
А. историскиот момент на донесување
Б. времето во кое бил во важност и територијата
В. законодавецот што го донел
13) Во граѓанското право често се употребува поимот имот на правните
субјекти. Што се подразбира под имот, како граѓанско-правна категорија:
А. збир на граѓански субјективни права (актива) и обврски (пасива) кои
припаѓаат на еден субјект што може да се изразат во пари
Б. збир на граѓанските субјективни права на субјектот
В. збир на граѓанско - правните обврски на субјектот
14) Сосопствениците имаат право да бараат делба на сосопственичката ствар:
А. во секое време
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Б. во секое време, освен во време во кое таа делба би била на штета на
другите сосопственици, ако поинаку не е определено со закон
В. немаат право ако едногласно се спогодиле определено време да не
може да бараат делба
15) Градителот на градежниот објект изграден на туѓо земјиште стекнува
сопственост врз објектот под условите:
А. ако самиот бил инвеститор при градбата на објектот
Б. ако имал согласност од сопственикот на земјиштето градбата да е
извршена согласно градежните прописи
В. со запишување на правото во јавните книги за запишување права на
недвижности
16) Со одржувачка се стекнува право на сопственост на ствар на која друг има
право на сопственост по протек на време:
А. совесен и законит држател на подвижна ствар со истек на време од три
години
Б. совесен држател на подвижна ствар по истек на време од петнаесет
години
В. совесен држател на недвижна ствар по протек на време од дваесет и пет
години
17) Со одлука на судот или друг државен орган право на сопственост се
стекнува:
А. со донесување на одлуката
Б. со доставување до странките
В. во моментот на правосилност на судската одлука, односно со
конечноста на одлуката на друг државен орган
18) Владението на ствар престанува под условите:
А. со смртта на владетелот на стварта
Б. со пропаѓање на стварта
В. ако владението го одзело друго лице
19) Ништовни договори се оние кои не се во согласност со Уставот, законите и
добрите обичаи. Кој може да се повикува на ништовност и дали постои
временско ограничување:
А. судот внимава на ништовност само по приговор на договорните страни
Б. секое лице кое има правен интерес и тоа право не се гаси
В. правото се гаси по истек на три години
20) Со застареноста престанува правото да се бара присилно исполнување на
обврската. Кога застареноста почнува да тече:
А. денот кога доверителот дознал дека должникот постои
Б. првиот ден кога доверителот имал право да бара исполнување на
обврската
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В. ако побарувањето е досудено со судска одлука од денот на приемот на
одлуката
21) Преминување на оставината на наследниците настапува:
А. со правосилноста на решението за наследување
Б. со смртта на оставителот се отвора негово наследство
В. од давање изјава за прифаќање на наследството
22) Оспорување дека мажот е татко на детето, кој според законот се смета за
негов татко, може да го иницира:
А. детето да поднесе тужба за оспорување на татковство до навршување
21 година од животот, а мајката во рок од три месеци од раѓање на
детето
Б. оспорување на татковство може со тужба да иницира и старателот
В. татковството не може да се оспорува со тужба до надлежниот суд
23) Трговецот поединец може да биде:
А. правно способно правно лице;
Б. деловно способно физичко лице;
В. збир на две или повеќе правни и/или физички лица.
24) Командиторите кај командитното друштво, за обврските на друштвото
А. воопшто не одговараат;
Б. одговараат само во висина на својот влог;
В. одговараат солидарно и неограничено со сиот свој имот.
25) Друштво со ограничена одговорност може да основаат:
А. само физички лица;
Б. само правни лица;
В. физички и/или правни лица.
26) Најважните одлуки во друштвото со ограничена одговорност,
содружниците ги донесуваат во следниот орган:
А. собранието на друштвото;
Б. собирот на содружници;
В. неформални средби, без посебен дневен ред.
27) Друштвото со ограничена одговорност, по правило, престанува со:
А. со невршење на дејностите од регистрираниот предмет на работење
подолго од 3 (три) месеци, поради заминување во војска на
единствениот основач, односно содружник;
Б. со смрт или стечај на повеќето, но не сите содружници;
В. стечај или ликвидација.
28) Содружникот кај друштвото со ограничена одговорност поседува:
А. само еден удел , без оглед на неговата номинална големина;
Б. повеќе удели со различен номинален износ;
В. една или повеќе акции.

4

29) Основен услов за отворање на стечајна постапка е:
А. неспособност за плаќање (инсолвентност) на стечајниот должник;
Б. солвентност на на стечајниот должник;
В. желбата на содружниците да го згаснат друштвото и намерно да ги
изиграат доверителите.
30) Меницата како хартија од вредност првенствено е уредена во:
А. Законот за хартии од вредност;
Б. Законот за меница;
В. Законот за облигационите односи.
КРИВИЧНО ПРАВО
31) Условот: стореното зло да не е поголемо од злото што се заканувало се
бара да е исполнет кај институтот:
А. нужна одбрана;
Б. крајна нужда
В. должна помош.
32) Кога сторителот ќе се обиде да изврши казнено дело со неподобно
средство или кон неподобен објект претставува:
А. подобен обид;
Б. неподобен обид;
В. невозможен обид.
33) Реален стек постои :
А. кога за примена во една криминална ситуација конкурираат повеќе
законски одредби за казнени дела, но се применува само една,
Б. кога сторителот со едно дејствие повеќекратно го остварил законското
битие на едно исто дело,
В. кога сторителот со повеќе дејствија ги остварил законските битија на
повеќе казнени дела.
34) Која од наведените санкции не е казна според КЗМ:
А. забрана за управување со моторно возило,
Б. условно прекинување на казнената постапка,
В. забрана за вршење професија, дејност или должност.
35) Посебната казненоправна мерка со чиешто изрекување присилно се одзема
посредната или непосредната имотна корист прибавена со казненото дело
е
А. Конфискацијата на имот и на имотна корист
Б. Одземање предмети
В. ниту еден од понудените одговори не е точен
36) Кај кражбата како посебен субјективен елемент на противправноста се
јавува:
А. мотивот за присвојување на предметот
Б. намерата за присвојување на предметот
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В. умислата за присвојување на предметот
37) Разбојништво е сложено дело кое се состои од:
А. присилба и кражба
Б. присилба и послужување
В. кражба и присилба
38) Кривичното дело загрозување на животната средина во поглед на
субјективната страна може да биде извршено:
А. со умисла или од небрежност
Б. само со умисла
В. само од небрежност
39) Извршител на кривичното дело создавање монополска положба и
предизвикување растројство на пазарот е лице што:
А. во свое име и за своја сметка склучува спогодби во прометот со стоки и
услуги
Б. во свое име и за сметка на правно лице склучува спогодби во прометот
со стоки и услуги
В. во име и за сметка на правното лице склучува спогодби во прометот со
стоки и услуги
40) Со одредбата од чл. 378 на делото фалсификување исправа не е
инкриминиран:
А. материјален фалсификат
Б. интелектуален фалсификат
В. ниеден од наведените
41) Кое од наведените дејствија е во надлежност на јавниот обвинител:
А. да бара спроведување на истрага
Б. да донесува решение за спроведување на истрага
В. да изрекува пресуда во постапката.
42) Заокружи го точното тврдење:
А. за преземените дејствија во казнената постапка се составува записник
кој ги содржи суштествените податоци за текот и содржината на
дејствието
Б. за преземените дејствија во казнената постапка се составува записник,
но неговата содржина не е пропишана со закон.
В. за преземените дејствија во казнената постапка не се составува
записник.
43) Поканата за првото испитување во истрагата и поканата за главниот
претрес на обвинетиот ќе му се достави:
А. лично
Б. по пошта
В. ниту едно од наведените не е точно.
44) Визуелно-тонското снимање на лица во кривичната постапка:
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А. е посебна истражна мерка, што се применува само во случаи и под
услови определени со закон
Б. е процесно дејствие кое вообичаено се превзема во кривичната
постапка
В. визуелно-тонското снимање во ниту еден случај и под никакви услови
не смее да се примени во кривичната постапка.
45) Приведувањето како мерка за обезбедување може да се одреди ако:
А. е донесено решение за притвор
Б. ако уредно повикан обвинетиот не дојде, а својот изостанок го оправда
В. во ниту еден од наведените случаи
46) Мерка куќен притвор може да се определи во кривичната постапка:
А. само доколку постои основан страв дека лицето ќе ги уништи трагите
на кривичното дело
Б. во истите случаи кога може да се определи и мерката притвор
В. ЗКП воопшто не предвидува мерка куќен притвор.
47) Главниот претрес мора да одново да почне и сите докази да се изведат
повторно:
А. само во случај кога одлагањето траело подолго од 60 дена
Б. само во случај кога главниот претрес се одржува пред друг претседател
на советот
В. и во случај кога одлагањето траело подолго од 60 дена и во случај кога
главниот претрес се одржува пред друг претседател на советот
48) Доколку судот при донесувањето на првостепената пресуда не го решил
наполно предметот на обвинението, тогаш тоа претставува:
А. повреда на материјалниот закон
Б. суштествена повреда на одредбите на кривичната постапка
В. не претставува повреда
49) За барањето за вонредно ублажување на казната решава:
А. надлежниот основен суд
Б. надлежниот апелационен суд
В. Врховниот суд на РМ
50) Предметите што според Кривичниот законик мора да се одземат, ќе се
одземат:
А. и кога кривичната постапка нема да заврши со пресуда со која
обвинетиот се огласува за виновен
Б. само ако кривичната постапка заврши со донесување на пресуда со која
обвинетиот се огласува за виновен
В. дали предметите ќе се одземат зависи од тежината на делото.
УСТАВНО ПРАВО
51) Според член 8, став 1 алинеја (точка) 6 темелна вредност на уставниот
поредок на РМ е:
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А. приватната сопственост
Б. државната сопственост
В. правната заштита на сопственоста
52) Според Уставот на Република Македонија
А. животот на човекот е неприкосновен и смртна казна не може да се
изрече по ниту еден основ
Б. животот на човекот е неприкосновен и смртна казна може да се изрече
само за најтешки кривични дела
В. животот на човекот е неприкосновен, но смртна казна може да се
изрече за тероризам
53) Уставот ја гарантира неповредливоста на домот. Ова право може да биде
ограничено:
А. со акт на министерството за внатрешни работи
Б. со судска одлука заради откривање или спречување на кривични дела
или заштита на здравјето на луѓето
В. со судска одлука заради откривање или спречување на кривични дела,
заради заштита на здравјето и моралот на луѓето
54) Уставот не го дозволува формирањето на здруженија на граѓани и
политички партии чиишто програми и дејствување се насочени кон:
А. насилно уривање на уставниот поредок на Републиката, кон
поттикнување или повикување на воена агресија или разгорување на
национална, верска или расна омраза или нетрпеливост
Б. насилно уривање на уставниот поредок на Републиката, кон
поттикнување или повикување на воена состојба или разгорување на
национална, верска, полова или расна дискриминација или
нетрпеливост
В. насилно уривање на политичко-правниот поредок на Републиката, кон
поттикнување или повикување на воена агресија или разгорување на
национална, верска или расна омраза
55) Во Република Македонија притворот и неговото траење го утврдува:
А. Министерството за внатрешни работи
Б. надлежниот суд
В. јавниот обвинител
56) Собранието на Република Македонија е:
А. претставнички орган на граѓаните и највисок носител на власта
Б. претставнички орган на граѓаните и носител на законодавната власт
В. највисок претставнички орган и највисок носител на власта
57) Судиите во Република Македонија уживаат имунитет што значи:
А. судија не може да биде повикан на правна одговорност за искажано
мислење при донесувањето на судските одлуки, како и не може да биде
обвинет без одобрување на Судскиот совет на РМ, освен ако е затечен
во вршење на кривично дело за кое е пропишана казна затвор во траење
од најмалку две години
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Б. судија не може да биде повикан на кривична одговорност за искажано
мислење и одлучување при донесувањето на судските одлуки, не може
да биде притворен без одобрување на Судскиот совет на РМ, освен ако
е затечен во вршење на кривично дело за кое е пропишана казна затвор
во траење од најмалку пет години
В. судија не може да биде повикан на политичка одговорност при
донесувањето на судските одлуки, како и не може да биде осуден без
одобрување на Собранието на РМ, освен ако е затечен во вршење на
кривично дело за кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку
пет години
58) Јавните обвинители ги избира:
А. Судскиот совет и Советот на јавни обвинители без ограничување на
траење на мандатот
Б. Советот на јавни обвинители и Собранието на РМ со мнозинство
гласови од вкупниот број пратеници, без ограничување на траење на
мандатот
В. Советот на јавни обвинители без ограничување на траење на мандатот
без ограничување на траење на мандатот
59) На судија на Уставниот суд на РМ функцијата му престанува:
А. ако биде осуден за кривично дело на безусловна казна затвор од
најмалку две години или ако трајно ја загуби способноста да ја врши
функцијата, што се утврдува од страна на Собранието на РМ
Б. ако биде осуден за кривично дело на безусловна казна затвор од
најмалку шест месеци или ако трајно ја загуби способноста да ја врши
функцијата, што се утврдува од страна на Уставниот суд и ако поднесе
оставка
В. ако биде осуден за кривично дело на безусловна казна затвор од
најмалку една година или ако трајно ја загуби способноста да ја врши
функцијата, што се утврдува од страна на Судскиот совет на РМ
60) Според Уставот на РМ, правото на претставки и поплаки
А. предвидува обврска на органите и службите до кои се поднесени
претставките, поплаките и предлозите да имаат еден активен однос кон
нив
Б. не предвидува обврска на органите и службите до кои се поднесени
претставките, поплаките и предлозите да имаат еден активен однос кон
нив
В. се поднесуваат против првостепените судски пресуди
УПРАВНО ПРАВО
61) Државните инспекторати имаат својство на:
А. Самостојни органи;
Б. Органи во состав;
В. Управни организации.
62) Со работата на самостојниот орган на државната управа раководи:
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А. Министерот на министерството што е надлежно за управната област за
која е основан, самостојниот орган;
Б. Директор, именуван и разрешуван од Владата;
В. Генерален секретар именуван и разрешуван од Собранието на РМ.
63) Правни средства (овластувања) за вршење на инспекциски надзор се:
А. Укажување;
Б. Изрекување управно-правни мерки;
В. Вршење на управно-прави дејствија.
64) Конечно решение во управната постпака:
А. Може да се поништи, укине или измени;
Б. Не може да се поништи, укине или измени;
В. Може да се поништи, укине или измени само во случаи утврдени со
закон.
65) Против правосилно решение во управен спор:
А. Може да се изјави жалба и да се поведе управен спор;
Б. Не може да се изјави жалба и да се поведе управен спор;
В. Не може да се изјавни жалба, но може да се поведе управен спор.
66) Вонредно правно средство во управно-правна постапка е:
А. Менување и укинување на решение во врска со управен спор;
Б. Жалба против решение донесено во првостепена постапка;
В. Тужба против решение донесено во второстепена постапка.
67) Управен спор се поведува со:
А. Тужба;
Б. Молба;
В. Поднесок.
68) Судски одлуки во управен спор се:
А. Наредби;
Б. Укази;
В. Решенија, односно пресуди.
69) По правило, управниот суд го решава спорот врз основа на:
А. Фактите што се утврдени во управната постапка;
Б. Фактите што сам ќе ги утврди;
В. Фактите што се утврдени во управната постапка или фактите што сам
ќе ги утврди.
70) Пресудата, односно решението им се издава на странките во:
А. Оригинал;
Б. Заверен препис;
В. Им се соопштува усно.
МЕЃУНАРОДНО ПРАВО
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71) Препораките на државите членки на Советот на Европа ги донесува:
А. Парламентарното собрание
Б. Комитетот на министри
В. Европскиот совет
72) Единствена држава од Европа која не е членка на Советот на Европа е:
А. Турција
Б. Белорусија
В. Грузија
73) Кој од наведените акти не претставува акт на Советот на Европа:
А. Препораки
Б. Закони
В. Конвенции
74) Главниот судски орган на Обединетите нации е:
А. Меѓународниот суд на правдата
Б. Ревизорскиот суд од прва инстанца
В. Европскиот суд за човекови права
75) Согласно Римскиот статут, Меѓународниот кривичен суд е надлежен за
следниве кривични дела:
А. Кривични дела против човештвото, геноцид, агресија и воени
злосторства
Б. Воени злосторства
В. Геноцид и воени злосторства
76) Забраната за ропство утврдена во Европската конвенција за заштита на
човековите права и осовните слободи предвидув дека:
А. Никој не може да биде држен во ропство или ропска зависност
Б. Никој не може да биде држен во ропство или ропска зависност освен со
одлука на национален суд
В. Никој не може да биде држен во ропство или ропска зависност освен со
одлука на меѓународен суд
77) Една од гаранците од членот 6 на Европската конвенција за заштита на
човековите права и осовните слободи е дека:
А. Секој кривично обвинет е виновен сé додека не се докаже спротивното
Б. Секој кривично обвинет ќе се смета за невин сé додека не се докаже
дека е виновен во согласност со законот, но само доклу тоа е
пропишано во националниот устав
В. Секој кривично обвинет ќе се смета за невин сé додека не се докаже
дека е виновен во согласност со законот
78) Кој од одговорите претставува едно од минималните права на секој
кривично обвинет, утврдени во Европската конвенција за заштита на
човековите права и осовните слободи:
А. да биде веднаш детално известен, на еден од работните јазици на
Советот на Европа, за природата и основата на обвинението против
него
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Б. да биде веднаш детално известен, на еден од официјалните јазици на
Советот на Европа, за природата и основата на обвинението против
него
В. бесплатно да добие преведувач доколку не го разбира или не го зборува
службениот јазик на судот
79) Европскиот суд за човекови прав функционира на:
А. Перманентна основа
Б. Ad hoc основа
В. Е осован за период од 8 години
80) Кога Судот ќе оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на
протоколите, и доколку внатрешното право на засегнатата Висока
договорна страна овозможува само делумна репарација на штетата, тогаш
доколку е тоа неопходно,:
А. Судот ќе му додели правична отштета на оштетениот
Б. Судот нема надлежност да му додели правична отштета на оштетениот
В. Судот ќе му додели правична отштета на оштетениот, но таа мора да
биде потврдена од Комитетот на министри
ПРАВО НА ЕВРОПСКА УНИЈА
81) Првиот креатор на идејата за потпишување на ЕЗЈЧ е:
А. Жан Моне
Б. Винснтон Черчил
В. Алтиеро Спинери
82) Предлогот за создавање на ЕЗЈЧ го дале:
А. Белгија и Франција
Б. Италија и Холандија
В. Германија и Франција
83) Основата за потпишување на Договорот за формирање на Европската
Економска Заедница е:
А. формирање на заеднички пазар
Б. заедничка надворешна политика
В. заедничка политика во овласта на внатрешните работи
84) Договорот за Европската Економска Заедница:
А. дозволува државите да им даваат приоритет на нивните грагани при
вработувањата
Б. забранува секаква дискриминација на работниците од државите членки
зависно од државјанството
В. ова прашање не е регулирано со договорот за ЕЕЗ
85) Договорот за Европската Унија се нарекува:
А. договорот од Амстердам
Б. единствениот европски акт
В. договорот од Мастрихт
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86) Седиштето на Советот на Министри и Комисијата е:
А. Луксембург
Б. Брисел
В. Парис
87) Европратениците гласаат:
А. според директивите од своите национални парламенти
Б. според свое лично убедување
В. според волјата на мегувладините институции
88) Европарламентот има наголем надзор врз работата на:
А. европската комисија
Б. советот на министри
В. финансискиот суд
89) Правото на Европската Унија:
А. има предимство пред националното право на државите членки
Б. нема предимство пред националното право на државите членки
В. има предимство, освен во државите основачи на Унијата
90) Дали постои директна применливост на правото на ЕУ:
А. да
Б. не
В. само кај некои држави членки
АКТУЕЛНИ ОПШТЕСТВЕНИ СОСТОЈБИ
91) Како е насловот на новиот филм на Милчо Манчевски
А. Прашина
Б. Сенки
В. Дождови
92) Гренланд спаѓа во територијата на државата
А. Шведска
Б. Данска
В. Канада
93) Големото тениско првенство на Франција е
А. Вимблдон
Б. Ролан Гарос
В. Австралија Опен
94) Највисок врв во Република Македонија со висина од 2764 метри е
А. Пелистер
Б. Солунска Глава
В. Голем Кораб
95) Претседателството на ЕУ од 1 јули оваа година го превзема
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А. Шпанија
Б. Португалија
В. Германија
АНГЛИСКИ ЈАЗИК
96) ________________ asked you to come?
А. Which
Б. Who
В. When
97) When ________________ he phone yesterday?
А. Do
Б. Did
В. Does
98) What has she ________________?
А. Do
Б. Does
В. Done
99) Sex discrimination is against ________________
А. By law
Б. A law
В. The law
100) All people have the right to a ___________ trial.
А. Government
Б. Fair
В. Lawfully
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