ПРАШАЊА ЗА ТЕСТ – КРИВИЧНО ПРАВО
1. Кај кривичното дело „Загадување на средина и природата“ од чл. 218 од КЗ се
казнува:
2. Кај кривичното дело „Загадување на вода за пиење“ од чл. 219 од КЗ
квалификуван облик на делото постои кога:
3. Кој е првичниот (основниот) начин на обезбедување присуство на обвинетиот во
текот на кривичната постапка:
4. Колку видови мерки на претпазливост се предвидени во чл 146 ст. 1 од ЗКП:
5. Постапката за издавање на казнен налог спага во :
6. 2.Постапката за издавање на казнен налог е во надлежност н
7. 3.Предлог за издавање на казнен налог дава
8. 4.Со предлогот за издавање казнен налог се предлага
9. 5.Судот до кого е поднесен предлог за казнен налог истиот
10. 6.Судот по приемот на предлогот за казнен налог закажува
11. 7.Со пресудата за издавање казнен налог секогаш се изрекува
12. 8.Со пресудата за издавање казнен налог се одлучува и за
13. 9.По прием на пресудата за казнен налог обвинетиот
14. 10.Рокот за поднесување на приговор може да биде
15. 11.Ако не се вложи приговор пресудата за казнен налог
16. 12.Со плаќање на изречена парична казна со пресудата за издавање казнен налог
пред истекот на рокот за приговор
17. 13.Доколку судијата поединец го отфрли приговорот како ненавремен
18. 14. Рокот за жалба на одлука за отфрлање на приговорот е
19. 15.Ако судијата не го отфрли приговорот
20. 16.Со закажување на главна расправа се смета
21. 17.Судот по одржана главна расправа ќе донесе одлука во однос на кривичната
санкција
22. 18.Пред да донесе пресуда за издавање на казнен налог
23. 19.Ако податоците во предлогот за издавање на казнен налог не се доволни за
издавање на казнен налог
24. 20.Ако обвинетиот од оправдани причини го пропушти рокот за поднесување
приговор
25. 1.Основно право и должност да ги гони сторителите на кривични дела има
26. 2.Во предмети за кривични дела за кои гонењето се презема по службена
должност, право и должност да поднесува и застапува обвиненија пред
надлежен суд има
27. 3.Обвинителен акт може да се поднесе
28. 4.Обвинителниот акт се доставува
29. 5. Вршењето на оцена на обвинителен акт за кривично дело за кое е предвидена
казна затвор од десет години и потешка казна е во надлежност на
30. 6.Со еден обвинителен акт може да се опфатат
31. 7.Ако осомничениот се наоѓа во притвор или куќен притвор, јавниот обвинител
при поднесување на обвинителен акт:
32. 8.Во прилог на обвинителниот акт јавниот обвинител

33. 9.По приемот на обвинителениот акт осомничениот
34. 10.По приемот на обвинителниот акт осомничениот
35. 11.На седница на советот за оцена на обвинителен акт
36. 12.Во текот на рочиштето за оцена на обвинителен акт осомничениот
37. 13.Во текот на рочиштето за оцена на обвинителен акт осомничениот
38. 14.Обвинителниот акт може да се одбие како неоснован
39. 15.Јавниот обвинител може
40. 16.Обвинителен предлог може да се поднесе за кривични дела
41. 17.Обвинителниот предлог е предвиден во одделот за
42. 18.Со обвинителен предлог јавниот обвинител
43. 19.Пред поднесување на обвинителен предлог притворот го определеува
44. 20.По поднесување на обвинителен предлог притворот може да трае најдолго
45. 21. Во која глава од КЗ се сместени кривичните дела Трговија со луѓе и
Криумчарење мигранти
46. 22.Сторителот кој свесно прифаќа и превезува мигранти
47. 23.За постоење на кривично дело Трговија со луѓе
48. 24.Предметите и превозните средства како и недвижностите употребени за
извршување на овие кривични дела
49. 25.Помеѓу кривичното дело Трговија со луѓе и Криумчарење мигранти
50. 29.При договарање на јавниот обвинител и обвинетиот во телот на истражната
постапка и во скратената постапка до поднесување на обвинителен предлог
51. 30.Во текот на главната расправа, по одржување на воведните говори на
странките, ако обвинетиот ја признае вината, судот

