Прашања за тест – ТРГОВСКО ПРАВО
1. Хартии од вредност можат да издаваат
2. Хартиите од вредност се издаваат
3.
4.
5.
6.

Номиналната вредност на хартиите од вредност може да биде изразена
Издавањето на хартии од вредност без номинална вредност
При секое издавање на хартии од вредност, издавачот е должен
Кога издавач е акционерско друштво или командитно друштво со акции,
друштвото може да издава нови акции
7. Вкупната номинална вредност на една емисија на обврзници или
комерцијални записи
8. Во случај кога емисијата на обврзници е обезбедена со недвижен имот,
најголемата вредност на емисијата
9. Издавањето на хартии од вредност на примарниот пазар, може
10. Издавач на потврда за странска хартија од вредност може да биде
11. Издавањето, понудата и продажбата на хартии од вредност по пат на јавна
понуда се врши
12. Комисијата донесува решение за одобрување или одбивање на барањето за
издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда
13. Издавачот е должен да ја започне постапката на запишување и уплата на
понудените хартии од вредност
14. Во текот на јавната понуда издавачот
15. Секое лице кое запишало или уплатило хартии од вредност врз основа на
оригиналниот Проспект, може во рок од 15 календарски дена од денот на
приемот на изменетиот Проспект да го откаже запишувањето на хартиите од
вредност, при што
16. За време на запишувањето, сите уплати од купувачите за понудените хартии од
вредност се чуваат на посебна сметка во банка, која
17. Во случај кога издавачот ќе стане несолвентен или над него ќе биде отворена
стечајна постапка, јавната понуда
18. Рокот за реализација на јавната понуда
19. Доколку јавната понуда не се реализира, истата се смета за неуспешна, а сите
запишувања на хартии од вредност се поништуваат, при што
20. По завршувањето на јавната понуда, сите хартии од вредност кои не се
уплатени

21. Одобрение од Комисијата за издавање на хартии од вредност не е потребно за
издавање на хартии од вредност по пат на јавна или приватна понуда, чијшто
вкупен износ
22. Хартиите од вредност кои се предмет на приватна понуда се уплатуваат во рок
од
23. Доколку идентитетот на некој од купувачите се промени за времетраење на
приватната понуда
24. Централниот депозитар на хартии од вредност
25. ЦДХВ мора во секое време да поседува и одржува основна главнина во износ
од
26. Членка на депозитарот
27. Издавачот за точноста на податоците за хартиите од вредност
28. Секој сопственик на хартии од вредност
29. При регистрирање на хартиите од вредност и при секоја настаната промена на
сопственоста, депозитарот е должен на сопственикот на хартии од вредност
30. Берза може да се основа од страна на
31. Акционер во берза
32. Членки на берза можат да бидат
33. Комисијата одлучува по барањето за издавање на дозвола за основање берза
во рок од
34. Берзата за своето работење до Комисијата доставува
35. Брокерската куќа е должна да ја информира Комисијата за секоја промена во
сопственичката структура за
36. Брокерот е должен да ја обновува својата дозвола
37. Брокерската куќа
38. Ликвидациониот совет кој е надлежен за спроведување на ликвидацијата на
брокерската куќа е составен од
39. Предлог за отварање на стечајна постапка над брокерската куќа може да
поднесе
40. Комисијата за хартии од вредност е

ПРАШАЊА ОД ОБЛАСТА НА ТРГОВСКОТО ПРАВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И
ОБЛИГАЦИИ

1. Со кои хартии од вредност при прометот на стоки се докажува преминот на
сопственоста на стоката врз имателот-држателот на хартијата од вредност –
2. Кога е поднесена менична тужба кај која тужителот-имател е и доверител на
тужениот-издавач на меницата како должник по истата, и се во непосреден
должничко доверителски однос, тужениот спрема тужителот може да истакне trgovsko
3. Протест на меница е
4. Во случај на менична тужба, врз основ на приговор на издаден нотарски платен
налог, а заради наплата на меница за која е подигнат протест каков приговор не
може да се вложи
5. При преносот на меницата-освен оној на доносител, не постои основ за
ништовност на запишаниот индосамент доколку тој е -trgovsko
6. Авалистот со својот потпис на меницата гарантира дека износот наведен во
меницата ќе биде
7. Кај договорот за купопродажба за недостатокот на предметот кој на купувачот
му бил познат или не можел да му остане непознат, продавачот:
8. Повикување на евикција кај купопродажниот договор значи
9. Склучен е купопродажен договор но, тој не содржи определување на местото
каде треба да се изврши предавањето на предметот на продажба. Предметот е
резултат на извршување на деловната активност на продавачот. Во ваков случај
предавањето на предметот ќе се изврши
10. Меѓу субјекти на трговско право склучен е договор за продажба на определена
количина родово определени ствари. Меѓутоа, продавачот на купувачот му
испорачал поголема количина од договорената. Купувачот во разумен рок не
му изјавил на продавачот дека испорачаниот вишок не сака да го прими.
Продавачот за испорачаниот вишок има право од купувачот да бара obligacii
11. Кога странките договориле градба на објект за точно определен рок и фиксна
цена на градежот, при целосно испочитувани услови од договорот за градење,
нарачателот на објектот ќе има право да бара намалување на договорената
цена поради намалени цени на елементите-материјалите ако новата цена
12. Договорот за градење „клуч на рака“ ценовно ги покрива и го обврзува
изведувачот на работите да ги изврши

13. 15. Кај договорот за шпедиција шпедитерот одговара за изборот на
превозникот, складиштарот и за другите кои ги ангажирал и за нивното
работење
14. 16. Кога со ист договор е договорено превозот да го извршат повеќе
превозници еден по друг надоместувањето на евентуалната штета настаната на
стоката во превоз ја надоместува
15. 17.Во договорот за превоз странките пропуштиле да определат кој ќе го плати
надоместокот за превозот-превознината. Такво накнадно определување нема
ни во товарниот лист. Во ваков случај кој е субјектот што прв треба да биде
повикан да го плати надоместокот-превознината
16. 18. Согласно законот, превозникот ја надоместува штета настаната поради
загубување или оштетување на пратката од моментот на преземањето до
нејзиното предавање. Превозникот се ослободува од одговорноста за
надоместување на штета
17. Превозникот ја довезол стоката до наложеното одредиште. Пратката не може
да се врачи или поради тоа што примачот не може да биде известен за
нејзиното пристигнување, или поради тоа што тој го одбил приемот односно не
ја платил превознината. Испраќачот од своја страна после добиеното
известување од превозникот за пречките во предавањето не дал упатства за
чување на пратката. Во ваков случај превозникот може
18. Суброгација кај осигурувањето настанува кога
19. При ненамерно давање на неточна пријава за околностите кои се суштествени
за оценка на ризикот од настанување на штета, осигурителот може во рок од
еден месец од дознавањето на неточноста на осигуреникот да му изјави дека
20. Кога нема да биде платена пресметаната и договорена премија за осигурување
на имот, договорот се смета за раскинат според самиот закон
21. 23. Осигурениот случај настанал, а штетникот настанот уредно го пријавил до
осигурителното друштво. Од кој момент се смета дека настанала обврската за
плаќање на надоместокот за осигурувачот кон осигуреникот
22. 24. Со моментот на исплатата на надоместокот од осигурувањето и тоа до
висината на исплатениот износ, според самиот закон врз осигурувачот
преминуваат сите права спрема лицето кое е одговорно за настанокот на
штетата. Ваквото право на наплата осигурувачот може да го оствари спрема
23. Склучен е договор за ускладиштување на стоки над кои е заснован залог во
корист на трет кому му е предадена заложницата и е запишан во регистарот на
складиштарот. Држателот-имателот на признаницата од складишницата има
право да бара предавање на стоките или еден нивен дел ако
24. Како и каде се наплаќа банкарската гаранција која содржи клаузули „без
приговор“ или на „прв повик“

25. Кога должникот на својот доверител ќе му отстапи свое сопствено побарување
кое го има спрема трет заради наплата на побарувањето од страна на неговиот
доверител-специјален вид на цесија
26. Кога меѓу договорните странки нема договор за начинот на намирувањето на
паричните обврски а повеќе парични обврски стасале истовремено и се
еднакво обезбедени-оптоварени, најпрвин се намируваат:
27. Договорните странки не склучиле писмен договор за начинот на намирување на
паричните обврски. За должникот повеќе парични обврски стасале
истовремено. Како ќе се врши затворањето на обврските кога должникот нема
да уплати износ кој би бил доволен да ги „покрие“ сите побарувања а во
налогот за плаќање-вирманот во „цел на дознака“ не навел која од стасаните
обврските ја плаќа
28. По истекот на рокот за користење на предметот од договорот за оперативен
лизинг, корисникот на оперативан лизинг не може
29. Договорот за финансиски лизинг со кој давателот на лизинг се обврзува на
примателот на лизинг да му набави конкретна ствар, да му ја предаде и
оброчно (на рати) да наплати пресметана вредност е:
30. Во исто време стасуваат побарувањата од трошоци, камата и главница кога
31. Со договорот за цесија со која доверителот го пренесува/отстапува своето
побарување на трет, се пренесува
32. По нецелосен, ненавремен или недозволен приговор против решението за
издаден нотарски платен налог одлучува
33. Според последните измени на ЗПП ревизија во стопанските спорови е
дозволена против одлуката донесена во втор степен ако вредноста на
предметот на спорот во побиваниот дел на правосилната пресуда надминува
34. Кога има договор избран суд да решава за спор меѓу договорните страни, а е
поднесена тужба пред судот за истиот спор, судот по приговор на тужениот
35. Пропишана цена е:

