ПРАШАЊА ЗА ТЕСТ – КРИВИЧНО ПРАВО
- КАЗНЕНО МАТЕРИЈАЛНО И ПРОЦЕСНО ПРАВО –

1. Како може да се изврши кривично дело – начин на извршување на кривично дело?
2. Време на извршување на кривично дело?
3. . Кога постои кривична одговорност?
4. Место на извршување на кривично дело?
5. Во кои случаи постои дело од мало значење?
6. Кои се основи за исклучување на противправноста?
7. На сторител на кривично дело чија пресметливост е битно намалена и кој е осуден на казна
затвор, времето поминато на задолжително психијатриско лекување на слобода
8. Кај сторителот на кривичното дело ќе постои одговорност за потешка последица:
9. Соучесништво во извршување на кривичното дело опфаќа
10. Според објектот на заштита, согласно систематизацијата на кривичните дела, во која глава од
Кривичниот законик спаѓа кривичното дело Фалсификување исправа по член 378 од КЗ?
11. Сторители на кривичното дело Фалсификување исправа по член 378 од КЗ може да бидат?
12. Кривичното дело Тешка телесна повреда од член 131 од КЗ може да се изврши?
13. Кривичното дело Неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги,
психотропни сусптанци и прекурсори од член 215 од КЗ спаѓа во групата на:
14. Кривичното дело Неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги,
психотропни сусптанци и прекурсори од член 215 од КЗ може да се изврши и од страна на
повеќе лица. Под повеќе лица согласно значењето на изразите во Кривичниот законик се
подразбира?
15. Кривичното дело Неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги,
психотропни сусптанци и прекурсори од член 215 од КЗ може да биде сторено
16. Според објектот на заштита согласно систематизацијата во КЗ, кривичното дело Тешка телесна
повреда од член 131 од КЗ спаѓа во групата на:
17. Според објектот на заштита согласно систематизацијата во КЗ, кривичното дело Недозволено
изработување, држење, посредување и тргување со оружје или распрскувачки материи од
член 396 од КЗ, спаѓа во групата на:
18. Кривичното дело Недозволено изработување, држење, посредување и тргување со оружје
или распрскувачки материи од член 396 од КЗ може да се изврши во група, банда или друго
злосторничко здружение. Под група, банда или друго злосторничко здружение се
подразбира?
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19. Кривичното дело Полов напад врз дете од член 188 од КЗ спаѓа во групата на:
20. Под дете како жртва на кривично дело се подразбира?
21. Барање за остварувањена имотно-правно барање што настанало поради извршување на
кривично дело, овластеното лице може да поднесе најдоцна до?
22. Решение за привремени мерки за обезбедување на имотно-правното барање што настанало
поради извршување на кривично дело во текот на истражната постапка донесува:
23. Жалбата на решението за привремени мерки:
24. Доколку доставата се врши по електорнски пат во електронско сандаче, електронската пошта
мора да биде превземена најдоцна
25. Ако лицето на кое му е испратено писменото не се затече на местото каде што треба да се
изврши доставувањето, доставувачот ќе го предаде на некој од членовите на неговото
домаќинство кои се должни да го примат писменото, а кои се:
26. Во кои случаи спрема лицето лишено од слобода јавниот обвинител може да бара од судијата
на претходна постапка определување на краткотраен притвор
27. Ако истражната постапка се води за кривично дело за кое според законот може да се изрече
казна затвор од најмалку 4 години, од страна на повисокиот суд притвор по образложен
предлог на јавниот обвинител може да се продолжи најмногу уште за
28. Вкупното траење на притворот во истражната постапка, сметајќи го и времето на траење на
лишување од слобода, не може да биде подолго од?
29. Пред поднесување на обвинителен предлог притворот не може да трае подолго од?
30. Притворот од поднесување на обвинителниот предлог до завршување на главната расправа,
може да трае најдолго?
31. Кога судот по обвинителен предлог ќе спроведе постапка и во пресудата ќе изрече казна
затвор, може да определи обвинетиот да се стави во притвор, односно да остане во притвор
ако постојат причини за тоа. Во таков случај, притворот може да трае?
32. По правосилноста на обвинението за кривични дела за кои може да се изрече казна
доживотен затвор, притворот може да трае најмногу?
33. Ако судот не е во можност да ја изрече пресудата истиот ден по завршување на главната
расправа, ќе го одложи објавувањето на пресудата најмногу за?
34. Против пресудата донесена во прв степен во редовна постапка, овластените лица од денот на
доставување на пресудата можат да изјават жалба во рок од?
35. Против пресудата донесена врз основа на признание на вина на обвинетиот во текот на
главната расправа, обвинетиот не може да поднесе жалба?
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36. По спроведена постапка, првостепениот суд утврдил дека обвинетиот НН го сторил
кривичното дело што му се става на товар и одлучи да му изрече алтернативна мерка – Судска
опомена. Судската опомена се изрекува со?
37. Под условите предвидени во Кривичниот законик, кривично се одговорни сите правни лица
со исклучок на?
38. Конфискацијата на имот и имотна корист, согласно КЗ претставува?
39. Ако обвинетиот сторил кривично дело во состојба на непресметливост, јавниот обвинител ќе
поднесе предлог до судот да се изрече мерка на безбедност согласно КЗ. По ставањето на
наведениот предлог, обвинетиот:
40. Ако е изјавена жалба самово корист на обвинетиот, пресудата не смее да се измени на негова
штета:
41. Приговор на обвинителе акт може да поднесе :
42. Рочиште за оцена на обвинителен акт се одржува :
43. Седница на совет за обвинителен акт се одржува :

44. На рочиште за оцена на обвинителен акт може да се реплицира на наводите на спротивната
страна
45. Кога судијата или советот за оцена на обвинителен акт утврди дека во списите се наоѓаат
незаконито прибавени докази :
46. Кога нема доволно докази во прилог на обвинението судијата односно советот за оцена на
обвинителен акт :
47. Против Решение за раздвојување или спојување на постапка на судија односно совет за оцена
на обвинителен акт дозволена е жалба :
48. При донесување на Решение за одобрување на обвинителен акт судијата односно советот за
оцена на обвинителен акт:
49. Против решението со кое оценува обвинителниот акт како неоснован дозволена е жалба :
50. По одобрување на обвинителниот акт до надлежниот суд се доставуваат :
51. Обвинителниот акт влегува во правна сила :
52. Кога на рочиште за оцена на обвинителен акт даде изјава за признание на вина,а обвинетиот
има бранител судијата или советот за оцена на обвинителен акт ќе провери:
53. При дадена изјава за признание на вина и даден предлог за одлагање на рочиштето заради
обид за постигнување спогодба , рочиштето се одлага за период од :
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54. Ако дадената изјава на рочиште за оцена на обвинителен акт судијата или советот за оцена на
обвинителен акт не ја прифати :
55. Ако на рочиште за поднесување на предлог спогодба јавниот обвинител, осомничениот и
неговиот бранител поднесат предлог-спогодба со елементите предивдени во член 485,
судијата или советот за оцена на обвинителен акт :
56. Ако не ја прифати предлог спогодбата поднесена на рочиште за поднесување на предлог
спогодба во постапка за оцена на обвинителен акт, судијата или советот за оцена на
обвинителен акт :
57. После воведниот говор на јавниот обвинител :
58. Испитување на обвинетиот
59. Доколку обвинетиот не даде исказ на главната расправа
60. При испитување на првиот обвинет, сообвинетите :
61. При секое испитување во јавното обвинителство обвинетиот се поучува:
62. Кога обвинетиот се испитува во јавното обвинителство во фаза на истрага:
63. Во постапката за спогодување осомничениот мора да има бранител :
64. По прием на предлог спогодба во судот, судијата на претходна постапка закажува рочиште за
оцена на предлог спогодбата во рок од :
65. На рочиштето по предлог спогодба странките :
66. Странките можат да се откажат од предлог спогодба до :
67. Доколку судијата на претходна постапка утврди дека обвинетиот не бил застапуван од адвокат
во текот на целата постапка на спогодување
68. Пресудата по предлог спогодба се објавува :
69. Ако судијата на претходна постапка донесе решение за одбивање на предлог спогодбата:
70. По донесување на Решение со кое се одбива предлог спогодба од страна
претходна постапка, доставената спогодба до судот :

на судијата на

71. Против Решението со кое се одбива предлог спогодбата :
72. За отпочнување на постапка за спогодување :
73. Постигнатата спогодба кај медијатор пред да се достави до судот
заверува :
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задолжително се

74. Медијаторот постапката за медијација помеѓу осомничен и оштетен во
ја води :

кривична постапка

75. Медијацијата во кривична постапка е дозволена :
76. Странки во постапката за медијација од аспект на Законот за кривична

постапка се :

77. Постапката за медијација може да трае најдолго :
78. Решение за запирање на постапка ,по доставување на потпишана
судијата носи :

спогодба за медијација

79. Прашања со понудени три одговори од кои само еден е точен на теми:
80. Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраЌај
81. Кривични дела против бракот, семејството и малдината
82. Разграничување граганско правен однос и кривично дело ,,Измама,,
83. Директно, вкрстено и дополнително испитување
84. Објект на заштита кај кривичните дела против безбедноста на јавниот сообраќај е
85. Место на сторување на кривичното дело ,,Загрозување на безбедноста на сообраќајот,, од
чл.297 од КЗ,може да биде на:
86. Сторител н кривичното дело,,Загрозување н абезбедноста н асообраќајот,, може да биде:
87. Кривичното дело ,,Загрозување на безбедноста на сообраЌајот,, од чл.297 од КЗ,може да биде
сторено:
88. Дали непридржувањето кон прописите во сообраЌајот ќе претставува прекршок или кривично
дело зависи од тоа:
89. На сторителот на кривичното дело,,Загрозување набезбедноста на сообраЌајот,, може да му
биде изречена:
90. На возач на патничко моторно возило кој управувал под дејство на алкохол и поради тоа
предизвикал сообраЌајна незгода( со Што сторил кривичнодело)мора да му се исрече казна
забрана за управување со патничко моторно возило, доколку концентарцијата на алкохол во
крв била:
91. Возилото со кое сторителот на кривичното дело управувал кога се случила сообраЌајната
незгода, со пресудата со која е огласен виновен :
92. Дали судот Ќе изрече казна забрана за управување на моторно возило на сторител
накривично дело против безбедноста во јавниот сообраЌај,пред се зависи од:
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93. Казната ,,Забрана на врШење провесија, дејност или должност може да му биде изречена на
сторител на кривижно дело ,,Загрозување н абезбедноста н асообраЌајот,, од чл.297 од КЗ ,
кога сторителот е:
94. Сторител на кривичното дело ,,Неукажување помоШ на лице повредено во сообраЌајна
незгода,, може да биде:
95. Со инкриминирање на дејствија кои се предвидени како кривични дела против бракот ,
семејството и малдината во КЗ , се Штити:
96. Сторител на кривичното дело ,,Овозможување да се склучи недозволен брак,, може да биде:
97. Сторител на кривичното дело ,,НеплаЌање издрШка,, може да биде
98. Од субјективен аспект, кривичното дело ,,НеплаЌање издрШка,, може да биде сторено:
99. Оштетено лице од сторено кривично дело ,,НеплаЌање издрШка,, може да биде
100. Кривичното дело ,,Точење алкохолни пијалоци на деца,, постои само кога е точен алкохол на
деца кои се на возраст:
101. Место на изврШување на кривичното дело ,,Точење алкохолни пијалоци на деца,, може да
биде:

102. За кривичното дело ,,Точење алкохолни пијалоци на деца,, во КЗ е предвидена одговорност:
103. Кривичното дело ,,Вонбрачен живот со дете,, е сторено кога полнолетно лице Ќе живее во
вонбрачна заедница со дете кое:
104. Родител , посвоител или старател кој на дете кое наврШило 14 год. а не наврШило 16 години
Ќе му допуШти да живее во вонбрачна заедница со друга лице
105. Родител , посвоител , старател или друго лице кое со грубо запоставување на должноста за
грижа и воспитување Ќе го запуШти детето или Ќе го малтретира, Ќе одговара за кривично
дело ,,ЗапуШтање и малтретирање на дете,, ако запуштеното/малтретиреаното дете е на
возраст:
106. Гонењето за кривичните дела од главата на Кривични дела против бракот , семејството и
младината се превзема исклучиво по:
107. Со инкриминирање на дејствија кои се предвидени како кривично дело ,,Измама,,
пропишано во КЗ , се штити:
108. Од субјективен аспект, кривичното дело ,,Измама,, може да биде сторено:
109. Сторител на основното кривично дело ,,Измама,, од чл.247 од КЗ може да биде:
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110. За да постои кривичното дело ,,Измама,, потребно е сторителот да превзел дејствија (на
извршување) со кои:
111. За да постои доврШено кривично дело ,,Измама,, неопходно е да настапи последица и тоа:
112. Гонењето за кривично дело ,,Измама,, се превзема по службена должност и по приватна
тужба во зависност од:
113. За разграничување на граганско правен однос од кривично дело ,,Измама,, потребно е да се
утврди :
114. Дали може кривичното дело ,,Имзма,, да биде сторено во стек со други кривични дела
пропишани во КЗ
115. Во доказана постапка пред суд , сведоците кои ги предложил јавниот обвинител ќе бидат
испитувани директно од:
116. Вкрстеното испитување на сведоци го врши:
117. При директното испитување по правило се поставуваат:
118. Сведокот кој се испитува пред судот на главна расправа најпривин ќе биде испитен:
119. ВеШтите лица и техничките советници на главна расправа се ипитуваат според правила :
120. Соочување на сведоци со спротивставени изјави дадени на главна расправа:

121. За приговорите изнесени усно на главната расправа во фазата на испитување на сведоците,
вештите лица или оштетениот , судијата одлучува:
122. Дополнително испитување на сведок или вешто лице на главна расправа го врши:
123. Дополнително испитување на сведок или вешто лице на главна расправа хронолоШки следи
после:
124. Претседателот на судечкиот совет може по приговор од странките да забрани поставување на
прашања кои во себе содржат и одговор,
125. Претседателот и членовите на судечкиот совет мое да поставуваат прашања на сведокот,
односно вештакот
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