КВАЛИФИКАЦИСКИ ТЕСТ ЗА
ПРИЕМ ВО ПРОГРАМАТА ЗА ПОЧЕТНА ОБУКА НА
АКАДЕМИЈАТА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2009/2010 ГОДИНА

ГРАЃАНСКО ПРАВО СО ТРГОВСКО ПРАВО
1)

Странката може да го отповика полномошното:
А) во секое време
Б) пред започнување на главната расправа
В) до заклучување на главната расправа

2)

Кога странката има законски застапник односно полномошник
доставувањето се врши:
А) лично до странката ,законскиот застапник, односно полномошник
Б) до законскиот застапник , односно полномошник
В) лично до странката

3)

Со поканата со која се доставува тужбата до тужениот судот:
А) е должен да го предупреди тужениот на правните последици од
недавање на писмен одговор на тужбата во определен рок
Б) не е должен да го предупреди тужениот на правните последици од
недавање на писмен одговор на тужбата
В) во зависност од тежината на случајот го предупредува тужениот на
правните последици од недавање на одговор на тужбата во определен рок

4)

Повикувањето на сведок се врши:
А) со доставување на покана
Б) со повикување од странката што го предложила
В) со приведување

5)

Обезбедување на докази може да се бара:
А) пред поведување на постапката
Б) во текот на постапката
В) во текот на постапката , пред поведување на постапката , како и по
правосилноста на одлуката со која се завршува постапката

6)

Ако тужениот ги оспорил и основот и износот на тужбеното барање а,
работата узреала само во поглед на основот судот може да донесе:
А) делумна пресуда
Б) меѓупресуда
В) пресуда без одржување на расправа

7)

Судот е врзан за својата пресуда:
А) од моментот на објавувањето
Б) од моментот на изготвувањето
В) од моментот на приемот од странките
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8)

Првостепениот суд чија одлука е укината од страна на второстепениот
суд , по приемот на истата должен е:
А) да одржи рочиште за главна расправа во рок од 30 дена
Б) да закаже рочиште за главна расправа во рок од 15 дена
В) да закаже рочиште за главна расправа во рок од 8 дена, а рочиштето
да го одржи во рок од 45 дена

9)

Ревизија секогаш е дозволена во спорови:
А) од работни односи
Б) од авторското право
В) за надомест на штета

10)

Судот на кого предметот му е вратен на повторно судење:
А) не е врзан за тој предмет со правното сваќање врз основа на кое се
заснова решението на ревизискиот суд
Б) е врзан за тој предмет со правното сваќање врз основа на кое се
заснива решението на ревизискиот суд
В) делумно е врзан за тој предмет со правното сваќање врз основа на
кое се заснива решението на ревизискиот суд

11)

Во постапката за одземање на деловна способност и за враќање на
деловната способност:
А) е дозволена ревизија
Б) не е дозволена ревизија
В) е дозволена во зависност од околностите на случајот

12)

При спроведување на делба на имот судот настојува:
А) да ги задоволи оправданите барања на учесниците
Б) само да ја спроведе делбата на имотот
В) само да не бидат повредени присилните прописи

13)

Против заклучокот донесен во постапка за обезбедување на
побарувањето:
А) е дозволена жалба
Б) не е дозволена жалба
В) не е дозволена жалба , освен ако со законот за обезбедување на
побарувањата поинаку не е определено

14)

Договорот е ништовен кога:
А) не е во согласност со Уставот
Б) не е во согласност со законите и добрите обичаи
В) не е во согласност со Уставот , законите и добрите обичаи

15)

Кога на доверителската страна има повеќе лица тие се:
А) секогаш солидарни доверители
Б) солидарни доверители само кога солидарноста е договорена или
определена со закон

2

В) солидарноста се претпоставува
16)

Правото за истекување на атмосферска и друга вода низ соседовото
земјиште преставува:
А) куќна службеност
Б) комунално-техничка службеност
В) полска службеност

17)

Изјавата за откажување од наследство или за примање на наследство:
А) може да се отповика
Б) не може да се отповика
В) може под одредени услови

18)

Бракот може да се разведе со заемна согласност на брачните другари:
А) ако судот утврди дека тие согласноста ја донеле слободно, сериозно
и непоколебливо
Б) ако брачните односи се до таа мера нарушени што заедничкиот
живот станал неподнослив
В) ако брачната заедница фактички престанала подолго од една година

19)

Во случаите на дискриминација , кандидатот за вработување или
работникот има право да бара надомест на штета:
А) во висина од пет месечни просечни плати во Р.М.
Б) согласно со Законот за облигациони односи
В) во висина од пет нето плати во Р.М.

20)

Субјекти на правата од индустриската сопственост се:
А) само физички лица
Б) само правни лица
В) домашни и странски правни и физички лица

21)

Во персоналните друштва спаѓа:
А) јавното претпријатие
Б) командитно друштво
В) друштво со ограничена одговорност

22)

Странско трговско друштво за да врши дејност во Р.Македонија мора да:
А) основа престаништво
Б) основа пордужница
В) склучи договор со домашно физичко лице

23)

Командиторите во Комаднитното друштво:
А) имаат право да управуваат со друштвото со согласност на сите
комплеметари
Б) немаат право на водење на работи и застапување на фирмата
В) имаат право на водење на работи и застапување на фирмата само со
согласност на барем еден комплементар

24)

Содружник во однос на имотот на друштвото со ограничена одговорност:
А) е сопственик на имотот на друштвото
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Б) е сопственик на имот на друштвото само до висината на неговиот
влог
В) не е сопственик на имотот на друштвото
25)

Во имотните права на акционерот спаѓа и:
А) правото на глас во собранието
Б) правото на дивиденда и правото на располагање со акциите
В) правото на поставување прашања на органите на друштвото

26)

Еден од органите на стечајната постапка е:
А) собранието на акционери
Б) собранието на доверители
В) комисија на доверители

27)

Сладишницата е исправа, односно хартија од вредност, што ја издава
А) шпедитерот, односно отпремникот
Б) железницата
В) складиштарот

28)

Прокура може да се даде:
А) на секое правно и физичко лице
Б) на секое физичко лице кое е полнолетно и деловно способно, без
разлика на работите и должностите што ги врши
В) само на правно лице

29)

Друштво со ограничена одговорност може да:
А) основаат само домашни физички и правни лица
Б) основаат само правни лица, додека физички лица не може да
основаат друштво со ограничена одговорност
В) основаат две или повеќе, физички или правни лица, домашни и
странски

30)

Договорот за продажба е двострано товарен што значи дека:
А) двете страни со неговото склучување имаат права и обврски
Б) страната на должникот има само права, страната на доверителот има
само обврски
В) страната на должникот има само обврски, страната на доверителот
има само права
КРИВИЧНО ПРАВО

31)

Вината се јавува во два облика и тоа:
А) свесна и несвесна небрежност
Б) правна и стварна заблуда
В) умисла и небрежност

32)

Умисленото создавање или зацврстување одлука кај друг за извршување
на казнено дело се нарекува:
А) поттикнување
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Б) соизвршителство
В) посредно извршителство
33)

Казната затвор:
А) може да се изрече само како главна казна
Б) може да се изрече и како главна и како споредна казна
В) не може да се изрече како главна казна

34)

Општиот законски минимум и максимум за казната затвор, според КЗМ
се:
А) од 30 дена до 15 години
Б) од 15 дена до 30 години
В) од 15 дена до 20 години

35)

Конфискација може да биде:
А) реална и вредносна
Б) само реална
В) само вредносна

36)

Убиството од благородни побуди е:
А) привилегирано убиство
Б) квалифицирано убиство
В) основно дело на убиство

37)

Што е објект на дејствието кај делото кражба?
А) туѓа недвижност
Б) туѓи права
В) туѓ подвижен предмет

38)

Објект на дејствие кај перењето пари и друга противправна имотна
корист се:
А) само пари
Б) само имот, предмети од вредност или други добра
В) пари, имот, предмети од вредност или други добра

39)

Кога е довршено кривичното дело злоупотреба на службената положба и
овластување?
А) кога е преземено дејствието на извршување
Б) кога е прибавена некоја корист или е нанесена некоја штета
В) и во двата случаи

40)

Во која група на кривични дела според систематиката спаѓа делото
фалсификување службена исправа?
А) кривични дела против службената должност
Б) кривични дела против правниот сообраќај
В) може да се подведе во двете групи

41)

Поставувањето на бранител на обвинетиот за кој е донесено решение за
судење во отсуство е:
А) облигаторно
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Б) факултативно
В) дали ќе биде облигаторна или факултативна одбраната зависи од
висината на казната пропишана за делото за кое лицето се обвинува
42)

Во кривичната постапка одлуките се донесуваат во форма:
А) само на пресуда
Б) само на пресуда и решение
В) во форма на пресуда, решение и наредба

43)

Решение за спроведување истрага донесува:
А) истражниот судија
Б) јавниот обвинител
В) ниту еден од наведените субјекти

44)

Доколку против обвинетиот е определена мерка притвор поради
постоење основан страв дека ќе ги уништи трагите на кривичното дело,
тогаш притворот може да се замени со:
А) гаранција
Б) ветување на обвинетиот дека нема да го напушти живеалиштето,
односно престојувалиштето
В) не може да се замени со ниту една друга мерка за обезбедување

45)

Рокот за поднесување приговор против обвинителниот акт изнесува:
А) три дена
Б) петнаесет дена
В) осум дена

46)

Доколку постојат околности кои ја исклучуваат кривичната
одговорност судот ќе донесе:
А) осудителна пресуда
Б) пресуда со која се одбива обвинението
В) ослободителна пресуда

47)

Доколку судот при донесувањето на првостепената пресуда истата ја
направил нејасна или противречна, тогаш тоа претставува:
А) повреда на материјалниот закон
Б) суштествена повреда на одредбите на кривичната постапка
В) не претставува повреда

48)

Во кој од следниве случаи е дозволена жалба на пресуда на
второстепениот суд?
А) кога второстепениот суд изрекол казна затвор доживотно
Б) ако осудителната пресуда на првостепениот суд ја преиначил во
ослободителната пресуда
В) во ниту еден од наведените

49)

Субјекти и рок на барањето се заштита на законитоста се:
А) јавниот обвинител, а поднесувањето не е временски ограничено
Б) обвинетиот, во рок од три месеци
В) ниту едно од наведените
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50)

Во постапката за давање на меѓународна кривично-правна помош,
молбите за правна помош се доставуваат:
А) само преку Министерството за правда
Б) само директно до надлежниот суд
В) преку Министерството за правда или директно до надлежниот суд, а
во итни случаи ако постои заемност и преку Министерството за
внатрешни работи
УСТАВНО ПРАВО

51)

Согласно Уставот, одбраната на РМ е:
А) должност и чест на секој граѓанин
Б) право на секој граѓанин
В) право и должност на секој граѓанин

52)

Кое од следниве начела не спаѓа во темелните вредности определени со
членот 8 од Уставот на Република Македонија од 1991 година?
А) правна заштита на сопственоста
Б) основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во
меѓународното право и утвредни со Уставот
В) националниот суверенитет

53)

За утврдување на одговорноста на Претседателот на РМ одлучува:
А) Уставниот суд
Б) Собранието
В) Владата

54)

Собранието на РМ со гласање одлучува за одземање на мандатот на
пратеникот ако:
А) тој е осуден за кривично дело за кое е пропишана казна затвор во
траење од најмалку 5 години
Б) тој е осуден за кривично дело или друго казниво дело што го прави
недостоен за вршење на функцијата пратеник
В) тој е осуден за кривично дело за кое е пропишана казна затвор во
траење од најмалку 3 години

55)

Автентично толкување на законите во РМ дава:
А) Собранието на РМ
Б) Министерството за правда
В) Уставниот суд

56)

Кој, според Уставот на РМ, ја претставува Републиката?
А) Собранието на РМ
Б) Претседателот на РМ
В) Владата на РМ

57)

Помилување во РМ дава:
А) Собранието на РМ
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Б) Претседателот на РМ
В) Владата на РМ
58)

Јавното обвинителство е:
А) државен орган кој ги гони сторителите на кривични, граѓански и
други со закон утврдени казниви дела и врши други работи утврдени со
закон
Б) единствен и самостоен државен орган кој ги гони сторителите на
кривични и други со закон утврдени казниви дела и врши други работи
утврдени со закон
В) единствен и самостоен државен орган кој ги гони сторителите на
казнивите дела и врши други работи утврдени со закон

59)

Уставот на РМ воспоставува:
А) едностепена локална самоуправа
Б) децентрализирана локална самоуправа
В) двостепена локална самоуправа

60)

Република Македонија им ја гарантира заштитата:
А) на етничкиот, културниот, јазичниот и верскиот идентитет на сите
заедници
Б) само на етничкиот, јазичниот и верскиот идентитет на сите заедници
В) само на етничкиот, културниот и верскиот идентитет на сите
заедници
УПРАВНО ПРАВО

61)

Бирото за судски вештачења при Министерството за правда има својство
на:
А) Правно лице
Б) Орган во состав
В) Самостоен орган на државна управа

62)

Работите кои се однесуваат на премерот, катастарот, и запишувањето на
правата на недвижностите ги врши:
А) Државниот завод за геодетски работи;
Б) Министерството за животна средина и просторно планирање;
В) Бирото за урбанизам и градежништво при Министерството за
транспорт и врски

63)

Директорот кој раководи со самостоен орган, односно управна
организација, може да овласти државен службеник да:
А) Донесува решенија во управните работи;
Б) Да врши работи кои во согласност со закон се во надлежност на
директорот;
В) Извршува дејности кои во согласност со закон се во надлежност на
директорот

64)

Синдикална организација може да биде тужител во управен спор:

8

А) Може;
Б) Не може;
В) Може доколку оцени дека на нејзин член со управниот акт му е
повредено правото или непосреден интерес определен со закон
65)

Кога судот ќе поништи акт против кој бил поведен управен спор, а според
природата на работата што била предмет на спорот место поништениот
акт треба да се донесе друг, надлежниот орган е должен да го донесе
актот:
А) Без одлагање а најдоцна во рок од 7 дена од доставуањето на
пресудата;
Б) Без одлагање а најдоцна во рок од 30 дена од доставуањето на
пресудата;
В) Без одлагање а најдоцна во рок од 15 дена од доставувањето на
пресудата

66)

Општ рок за поднесување на тужба е:
А) 15 дена;
Б) 30 дена;
В) 7 дена

67)

За управните спорови, Управниот суд по правило решава на:
А) Отворена;
Б) Јавна седница;
В) Нејавна седница

68)

Тужутел во управна постапка, може да се откаже од тужбата:
А) Сé до донесувањето на одлуката;
Б) Во определен рок пред донесувањето на одлуката
В) Од донесувањето на одлуката, пред да стапи на сила

69)

Доколку физичко лице во име на правно лице, стори прекршочно дело,
кој ја сноси одговорноста?
А) Физичкото лице сторител;
Б) Правното лице;
В) Правното лице и сторителот на делото

70)

Против конечна одлука на прекршочен орган...
А) Не е предвидена правна заштита;
Б) Можна е судска заштита;
В) Се гарантира судска заштита
МЕЃУНАРОДНО ПРАВО

71)

Според бројот на договорните страни договорите се делат на:
А) Билатерални и мултилатерални договори
Б) Договори закони и договори спогодби
В) Отворени и затворени договори
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72)

Уставот на Република Македонија наведува дека:
А) Меѓународните договори што се ратификувани во согласност со
Уставот се дел од внатрешниот правен поредок и не можат да се менуваат
со закон
Б) Меѓународните договори може да се усвојат само доколку не се во
спротивност со внатрешното право на Република Македонија
В) Законодавниот дом со своја одлука одлучува кој меѓународен
договор може да се смета за дел од внатрешното право

73)

Резерва на меѓународен договор е:
А) Изјави на одделни држави, дадени во фазата на потпишување или
ратификација на меѓународен договор, кои ја исклучуваат примената на
одделни одредби, не преземаат никакви обврски од договорот, или на
поинаков начин толкуваат одделни одредби.
Б) Не прифаќање на целата содржина на меѓународниот договор од
страна на некои држави потписнички на меѓународен договор
В) Изјава според која меѓународниот договор ќе има одредена
временско значење и одредена територијална примена

74)

Десетте привремени членки на Советот за безбедност ги избира:
А) Советот за безбедност
Б) Меѓународниот суд на правдата
В) Генералното собрание

75)

Европската конвенција за човекови права:
А) Нема правно – обврзувачки карактер за државите потписнички
Б) Има целосно правно–обврзувачки карактер за државите потписнички
В) Има делумно правно–обврзувачки карактер за државите потписнички

76)

Пресудите на Европскиот суд за човекови права:
А) Не се задолжителни за државите странки во споровите
Б) Задолжителни се за државите странки во споровите
В) Задолжителни се како за државите странки во споровите, така и за
трети страни

77)

Според член 34 од Европската конвенција за човекови права Судот за
човекови права може да прима жалби од:
А) Индивидуи
Б) Држави договорни страни
В) Индивидуи, невладини организации и групи на индивидуи

78)

Со признавањето и извршувањето:
А) Странската судска одлука има поголема важност од домашната
одлука и нема потреба од нејзино признавање од суд на република
Македонија
Б) Странската судска одлука се изедначува со одлука на домашен суд и
има правно дејство само ако ја признае суд на Република Македонија
В) Странската судска одлука има помала важност од одлука на домашен
суд
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79)

Судиите на Меѓународниот суд на правдата ги избира:
А) Генералното собрание и Генералниот секретар
Б) Генералното собрание и Советот за безбедност
В) Советот за безбедност и Секретаријатот

80)

Изречената казна затвор од Меѓународниот кривичен суд за поранешна
Југославија:
А) Се издржува во државата чиј граѓанин е осудениот на казна затвор
Б) Се издржува во државата во која се наоѓа седиштето на Судот (Хаг,
Холандија)
В) Се издржува во државата која Меѓународниот суд ја одредил од
листата на држави кои изразиле спремност пред Советот за безбедност да
примат осудени лица
ПРАВО НА ЕВРОПСКА УНИЈА

81)

Идејата за креирање на Европските заедници ја дал:
А) Винстон Черчил
Б) Жан Моне
В) Франклин Рузвелт

82)

Двете држави - иницијатори за формирањето на првата меѓународна
наддржавна организација се:
А) Франција и Белгија
Б) Холандија и Луксембург
В) Франција и Германија

83)

Основата за потпишување на Договорот за формирање на Европска
Економска Заедница е:
А) формирање на заеднички пазар
Б) заедничка надворешна политика
В) соработка во областа на внатрешните работи

84)

Примарната задача на Европската Економска Заедница беше
формирањето на:
А) заеднички пазар
Б) заедничко државјанство
В) заедничка надворешна и безбедносна политика

85)

Заедничкиот пазар се протега на:
А) земјоделството и трговијата со земјоделски производи
Б) електричната енергија
В) ниту едно од наведените

86)

Официјалното седиште на Европскиот парламент се наоѓа во:
А) Стразбур
Б) Брисел
В) Париз
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87)

Европската Комисија е:
А) законодавен орган на Унијата
Б) извршен орган на Унијата
В) судски орган на Унијата

88)

Правото на Европската унија:
А) Има предност во однос на националното право на државите членки
Б) нема предност во однос на националното право на државите членки
В) не ги обврзува државите членки

89)

Република Македонија стана земја кандидат за членство во ЕУ во:
А) 2003 година
Б) 2005 година
В) 2006 година

90)

Спогодбите за стабилизација и асоцијација се дел од:
А) пактот за стабилност
Б) процесот за стабилизација и асоцијација
В) критериумите за членство во Унијата
АКТУЕЛНИ ОПШТЕСТВЕНИ СОСТОЈБИ

91)

Дејството на Шекспировата драма Ромео и Јулија се одвива во:
А) Фиренца
Б) Верона
В) Наполи

92)

Од колку ѕвезди се состои Европското знаме?
А) 12
Б) 15
В) 25

93)

Познатиот изгубен град на Инките, Мачу Пикчу се наоѓа во:
А) Перу
Б) Мексико
В) Канада

94)

Автор на книгата „За македонцките работи“ е:
А) Кочо Рацин
Б) Крсте Петков Мисирков
В) Ацо Шопов

95)

Која година Република Македонија доби статус на земја кандидат за
членство во ЕУ?
А) 2002
Б) 2004
В) 2005
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АНГЛИСКИ ЈАЗИК
96)

Sex discrimination is against ________________.
А) by law
Б) law
В) the law

97)

The prisoner ________________ away last night.
А) run
Б) runs
В) ran

98)

The power and authority of a court to hear and determine judicial proceedings
is called a ______________.
А) jurisdiction
Б) authority
В) competence

99)

A collection or system of laws is called a ________________.
А) code
Б) rule
В) justice

100) Each citizen must ________________ the law.
А) pass
Б) obey
В) enforce
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