ПРАШАЊА ЗА ТЕСТ КРИВИЧНО ПРАВО
(КАЗНЕНО МАТЕРИЈАЛНО И ПРОЦЕСНО ПРАВО)
1.

Што се подразбира под компјутерски систем

2.

Што преставуваат компјутерски податоци

3.

Кои податоци се лични податоци

4.

Што преставува злоупотреба на лични податоци

5.

Што преставува Детска порнографија

6.

Што преставува Оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем

7.

Што е компјутерска измама

8.

Што е компјутерски фалсификат

9.

Што преставува злоупотреба на платежна картичка

10.

Што преставува дигитален доказ

11.

Врз основа на каква наредба може да биде извршена анализа на компјутерска
опрема и мобилни уреди

12.

Која институција може да изврши анализа и вештачење на компјутерска опрема

13.

Кој може да наредни вештачење на компјутерска опрема

14.

Кои податоци најчесто можат да се обезбедат со анализа на компјутерска опрема

15.

Со дигиталната форензика кои анализи на податоци можат да бидат направени

16.

Што преставува Форензичка копија на компјутер

17.

Што преставуваат полициските евиденции

18.

Како можат да се обезбедат компјутерски податоци од национален понудувач на
интернет услуга

19.

Како можат да бидат обезбедени компјутерски податоци од Меѓународни
понудувачи на интернет услуги

20.

Кои се начините на обезбедување на компјутерски податоци од правно лице, без
одземање на компјутерската опрема

21.

Кој може да издаде наредба за претрес

22.

Кога може да се издаде наредба за претрес

23.

Кој е одговорен за спроведувањето на наредбата за претрес

24.

Кои се мерките за пронаоѓање и обезбедување на лица и предмети

25.

Што содржи наредбата за претрес

26.

Кои предмети не можат да бидат одземени со претрес

27.

Кој орган може да упати покана за присуство на обвинет

28.

Кои се мерките за обезбедување на присуство на обвинет

29.

Кои мерки за претпазливост можат да бидат одредени

30.

Кога може да се одреди гаранција како мерка

31.

Кога може да се нареди Приведување на лице

32.

Кога може да се издаде наредба за Приведување на лице

33.

Кога може да се изврши лишување од лобода без наредба од суд

34.

Кои се должностите на правосудната полиција

35.

Кои се задолжителните постапки со задржано лице

36.

Кој ја контролира законитоста на лишувањето од слобода

37.

Кога може да се изврши привремено одземање на компјутерски податоци

38.

Кои се доказни средства во текот на постапката

39.

Кои лица не можат да бидат сведоци

40.

Дејствијата на извршување наброени во ставот 1 од чл.394-б од КЗ се

41.
42.

За кривично дело тероризам по чл.394-б од КЗ која е правната последица
За подготвување на кривичното дело тероризам од чл.394-б дали се казнува

43.

Дали кривичното дело тероризам може да биде сторено од правно лице

44.

Финансирањето на тероризам од чл.394-в од КЗ дали се казнува и за поттикнување

45.

Регрутирањето во странска војска, полиција, паравоени или параполициски
формации од чл.322-а од КЗ, се врши со

46.

Врбувањето и поттикнувањето за извршување на кривичното дело учество во
странска војска, полиција, паравоени или параполициски формации по чл.322-а од
КЗ, може да се изврши

47.

За да се казни припадникот на терористичката организација кој докази се
потребни:

48.

Доказите во електронска форма се прибавуваат со

49.

Доказите во електронска форма се анализираат со наредба од страна на:

50.

Доказите во електронска форма се чуваат :

51.

При извршувањето на претрес и пребарување на компјутерски систем и
компјутерски податоци :

52.

Кривичното дело оштетување и неовластено влегување во комјутерски систем
може да се стори:

53.

Дали е казниво држењето на компјутерска лозинка код за пристап и сличен
податок со кој целината или дел од компјутерскиот систем се особува за пристап

54.

При употребата на лажна платежна картичка како вистинска потребно е

55.

Како утврдена казна кај условна осуда може да се појави

56.

Условната осуда поради ново казнено дело се отповикува секогаш кога

57.

Условна осуда со заштитен надзор може да се изрече ако е

58.

Кај условната осуда со заштитен надзор при определување на заштитниот
надзор, судот на осудениот може да му одреди

59.

Алтернативна мерка условно прекинување на кривична постапка се изрекува

60.

Судот изрекува алтернативна мерка условно прекинување на кривична постапка
по

61.

Алтернативна мерка општокорисна работа се изрекува

62.

За да се изрече алтернативна мерка општокорисна работа

63.

За да се изрече алтернативна мерка општокорисна работа потребно е

64.

Траењето на алтернативната мерка општокорисна работа се изрекува

65.

Алтернативната мерка општокорисна работа се состои во

66.

Сторител на кривично дело може казната да ја издржува во куќен затвор

67.

Условната осуда се брише од казнената евиденција

68.

Постапката за отповикување на условната осуда поради неисполнување на
определени обврски е предвидена со

69.

Постапката за отповикување на условната осуда поради неисполнување на
определени обврски ќе ја спроведе

70.

Со законот за пробација се уредуваат

71.

Пробациските работи ги извршуваат

72.

За извршување на пробациски работи месно надлежна е канцеларијата на
Управата за извршување на санкциите според

73.

Правосилната и извршна одлука со која е изречена условна осуда со заштитен
надзор судот ја доставува до надлежната пробациска канцеларија во рок од

74.

Правосилната и извршна одлука со која е изречена општокорисна работа судот ја
доставува до

75.

Изборот на правниот субјект кај кој осуденото лице ќе ја извршува
општокорисната работа го врши

76.

Општокорисна работа се извршува кај правен субјект според

77.

За извршување на општокорисната работа, осуденото лице

78.

За време на извршување на општокорисната работа
пробациска канцеларија поднесува извештај до

79.

Правосилната и извршна судска одлука со која е изречен куќен затвор се
доставува до

80.

Осудено лице на кое му е определен куќен затвор има право на престој надвор
од просториите на своето живеалиште во траење од најмногу

81.

Записникот за главна расправа го потпишува

месно надлежната

82.

Преиначувања, исправки и додатоци

83.

Претседателот на советот денот, часот и местото на одржување на главната
расправа го определува со

84.

Ако тужителот се откаже од обвинителниот акт пред да започне главната
расправа, претседателот на советот

85.

Отстапување од редовниот тек на расправањето на главната расправа определува

86.

За одржување на редот во судницата се грижи

87.

По завршување на испитувањето на сведокот

88.

По приговор на странките ќе забрани прашање и одговор на прашање кое веќе е
поставено ако го оцени како недопустливо

89.

По приговор на странките ќе забрани прашање и одговор на прашање кое веќе е
поставено ако го оцени како ирелевантно за предметот

90.

Ако поради исказот што го дава сведокот на главната расправа не може повеќе да
се смета како сведок на странката што го предложила, на предлог на странката
што го предложила сведокот, вкрстено испитување ќе одобри

91.

Пред испитување на сведокот на главната расправа за должноста да му изнесе на
судот се што му е познато за предметот ќе го опомене и ќе го предупреди дека
лажното сведочење е кривично дело

92.

На главната расправа, по завршните зборови на странките, претседателот на
советот

93.

Записници за дадени искази на доказното рочиште може да се изведат како
доказ
94. Со новиот Закон за кривична постапка се воведува модел на:
95. Претходната постапка се дели на:
96. Улога на судот во претходната постапка е:
97. Основно право и должност на јавниот обвинител е
98. Јавниот обвинител поведува посебни постапки и учествува во нив кога тоа е:
99. Судирот на надлежност меѓу јавните обвинители го решава
100. Заради остварување на функцијата на кривично гонење, јавниот обвинител
раководи со предистражната постапка и ја има на располагање:
101. Јавниот обвинител во случаи определени со закон може да се откаже од
кривичното гонење до:

102. За потребите на кривичната постапка, за подрачјето на едно или повеќе јавни
обвинителства се формираат
103. Правосудната полиција спроведува истражување и дејствија наложени или
доверени од
104. Овластувањата што со ЗКП и се дадени на правосудната полиција за определени
кривични дела ги имаат и :
105. За дисциплинска одговорност на припадниците на правосудната полиција во
врска со вршењето на функциите согласно со овој закон, надлежниот јавен
обвинител може да поднесе иницијатива за поведување дисциплинска постапка
до
106. За кривичните дела за кои се гони по предлог или по приватна тужба, предлогот
или тужбата се поднесуваат во рок од
107. За малолетници и лица кои се наполно лишени од деловна способност, предлог
за кривично гонење или приватна тужба поднесува
108. Приватниот тужител според одредбите на ЗКП ги има истите права што ги има
јавниот обвинител, освен оние:
109. Лицето лишено од слобода мора да биде изведено пред судија најдоцна во рок
од:
110. Објавувањето на фотографии или снимки на лица приведени или лишени од
слобода се врши со:
111. Доколку нема средства да плати бранител, обвинетиот има право да добие
бесплатен бранител кога тоа го бараат:
112. Бранител може да биде
113. Повеќе обвинети можат да имаат заеднички бранител само ако тоа
114. Ако обвинетиот е нем, глув или неспособен самиот успешно да се брани, или ако
против него се води кривична постапка за кривично дело за кое во законот е
пропишана казна доживотен затвор, мора да има бранител
115. По поднесениот обвинителен акт поради кривично дело за кое со закон е
пропишана казна затвор од десет години или потешка казна затвор, обвинетиот
мора да има бранител
116. За разрешувањето на назначениот бранителот заради неуредно или несовесно
вршење на должноста претседателот на судот ќе ја извести
117. Ако кривичната пријава се поднесува усно, пријавувачот ќе се предупреди за
118. Право и должност на постојана контрола врз полицијата при спроведување на
полициските извиди има
119. Ако е потребно да се утврди од кого потекнуваат трагите оставени врз определени
предмети, полицијата може да земе отпечаток од папиларни линии од прстите и
дланките, како и биолошки материјал за ДНК анализа од
120. Начинот на препознавање подетално го утврдува
121. Собирањето на известувањата од граѓани во полиција може да трае најдолго

122. Полицијата има право лицата затекнати на местото на извршување на
кривичното дело да ги задржи до неговото доаѓање, но најдолго
123. Решението за отфрлање на кривичната пријава му се доставува на оштетениот со
поука дека може во рок од осум дена да поднесе жалба до:
124. Лицето кое смета дека со преземањето на некое од дејствијата е повредено
некое негово право, може во рок од осум дена од дознавањето за преземањето
на дејствието да поднесе жалба до
125. Во истражната постапка се собираат докази и податоци што му се потребни на
јавниот обвинител за да може да одлучи
126. Ако судијата не се согласи со предлог на јавниот обвинител за претрес на дом,
ќе побара да донесе одлука за тоа:
127. Ако истражната постапка не се заврши во рок од шест месеци од денот на
донесување на наредба за спроведување на истражна постапка, јавниот
обвинител е должен за тоа да го извести
128. Во случај кога јавниот обвинител по барање на осомничениот или неговиот
бранител собира определени докази, е должен тоа да го заврши во рок
129. Кога лицето кое може да даде известувања корисни за одбраната не сака да даде
известувања, бранителот може да побара од јавниот обвинител:
130. Заради собирање на известувања, бранителот може да разговара со лица кои
можат да изнесат околности корисни за одбраната, освен со
131. Ако е потребно да се пристапи до приватни простории или во простори кои
не се отворени за јавноста, во дом и простории поврзани со домот, а
лицата што со нив располагаат не даваат дозвола за пристап, по барање на
бранителот, пристапот го одобрува

