РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
ПАВЕЛ ШАТЕВ

ПРАШАЊА ЗА ТЕСТ
ГРАЃАНСКО ПРАВО (МАТЕРИЈАЛНО И ПРОЦЕСНО)
1. На чиј товар паѓа докажувањето во судска постапка дека нема дискриминација?
2. Што преставува вознемирување и понижувачко постапување според ЗСЗД?
3. Што е сексуално вознемирување според ЗСЗД?
4. Што значи повикување, или поттикнувањето на дискриминација?
5. Што се смета за потежок облик на дискриминација во смисла на ЗСЗД?
6. Кој може да поднесе заедничка тужба за заштита од дискриминација?
7. Во постапката за делба на заеднички предмети или имот, судот одлучува за:
8. Што содржи предлогот за делба на заеднички предмет, односно имот?
9. Кога судот ќе ја прекине постапката за физичка делба?
10. Кога судот ќе ја прекине постапката за физичка делба, во кој рок ќе го упати
предлагачот да поведе парнична постапка?
11. На чиј товар паѓаат трошоците на постапката за физичка делба?
12. Како ќе постапи судот кога во постапката за уредување на меѓи предлагачот кој е
уредно повикан не дојде на рочиштето а некој од другите учесници предложи
продолжување на постапката?
13. Како ќе постапи судот кога во постапката за уредување на меѓи предлагачот кој е
уредно повикан изостане на рочиштето а некој од другите учесници не предложи
продолжување на постапката?
14. Како ќе постапи судот во постапка за судски депозит кога депонирањето е
извршено во корист на определено лице?
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15. Како ќе постапи судот ако лицето во чија корист е положен депозитот изјави дека
не го прима?
16. Како се поведува постапката за определување надоместок за експроприрана
недвижност?
17. Кој суд е месно надлежен за определување на надоместок за експроприрана
недвижност
18. Каква судска заштита ужива градителот на градежен објект изграден без одобрение
за градење?
19. Под кои услови градителот на објектот изграден без одобрение за градење на свое
или туѓо земјиште, може да се стекне со право на сопственост?
20. По истекот на кој рок од изградбата на објектот надлежниот орган ќе ја потврди
градбата со одобрение за градење на градителот, а градителот ќе се стекне со правото
на сопственост со упис во јавната книга за запишување на правата на недвижностите?
21. Во современата правна наука преовладува мислењето дека договорот за
вработување е:
22. Колективните договори:
23. На работниците учесници во штрајк, за време на учеството во штрајкот,
работодавачот е должен да им уплатува:
24. Лице кое е помладо од 15 години
25. Од кога стапува на сила договорот за вработување?
26. На кого е товарот на докажување доколку работникот се повика на прекршување на
забраната за дискриминација или полово вознемирување?
27. Согласно ЗРО, приправникот:
28. Која од следниве повреди не претставува причина за отказ на договорот за
вработување:
29. Лице кое има 15 години:
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30. Во постапката за обезбедување на потребата за работници:
31. Материјалната штета што ја направил работникот опфаќа:
32. Лице кое навршило 14 години:
33. Колективниот договор се склучува:
34. Синдикатот и неговите здруженија на повисоко ниво имаат право да повикаат на
штрајк и да го поведат со цел на заштита на:
35. Работникот има право на заработувачка-плата, согласно со:
36. Колективниот договор на ниво на гранка се применува:
37. Општиот колективен договор го склучуваат:
38. Полово вознемирувањe e:
39. Против одлуката за отказ на договорот за вработување со отказен рок работникот
има право:
40. Отказ на договорот за вработување од лични причини на страна на работникот,
работодавачот може да му даде на работникот:
41. Паричните побарувања од работен однос застаруваат во рок од:
42. За време на отказен рок работодавачот е должен да му овозможи на работникот
отсуство од работа во текот на работната недела заради барање на ново вработување во
траење од:
43. Ако повеќе работници предизвикале штета со намерно казниво дејствие:
44. Колективен договор се склучува како:
45. Претставниците на синдикатите и на здруженијата на работодавачите кои
учествуваат во преговорите за склучување на колективен договор и кои склучуваат
колективен договор:
46. Работникот кој на работа или во врска со работата му предизвика штета на
работодавецот е должен да ја надомести, ако штетата е сторена:
47. Во судска постапка судот може со деклараторна пресуда да утврди ништовност на
договорот за вработување
48. Договорот за вработување е ништовен кога:
49. Работниот однос се смета за заснован со:
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50. Посебните услови за засновање на работен однос, може да бидат утврдени:
51. Согласно договорот за вработување за вршење на работа дома, работникот:
52. Времетраењето на прекувремената работа е ограничено и во текот на неделата, тоа
може да трае најмногу до:
53. Работникот има право на платен годишен одмор најмалку:
54. Работниците кои се уште не наполниле 18 години возраст имаат право на годишен
одмор:
55. Доколку работникот и работодавачот се договорат за арбитражно решавање на
работниот спор:
56. Од забраната за вршење на подземни работи на работничките се исклучени:
57. Кога работникот е осуден на казна затвор пократка од 6 месеци, на истиот:
58. Во текот на постапката за избор на кандидати кои се пријавиле на огласот за
вработување, работодавачот:
59. Согласно ЗРО, за ноќна работа се смета работата која се одвива:
60. Како одговор на започнатиот штрајк, работодавачот може да отстрани работници,
чиј број не смее да биде:
61. Прекинатата постапка продолжува
62. Против решението со кое е одбиен предлогот за прекин на постапката и судот
одлучил постапката веднаш да продолжи
63. Ако доказот е напишан на јазик на заедниците на странките или други учесници во
постапката државјани на Република Македонија
64. Ако странката признала некој факт, а подоцна наполно или делумно го оспорила,
судот
65. Судот може да одлучи по слободна оцена , ако утврди дека на странката и припаѓа
право на надоместок на штета, на паричен износ или на заменливи предмети:
66. Ако на првото рочиште за главна расправа не дојде тужителот
67. Ако тужениот не е присутен на подготвителното рочиште за кое уредно е повикан:
68. Кога со ЗПП е предвидено дека странка може да истакне приговор или да преземе
некое друго парнично дејствие додека тужениот на главната расправа не
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се впушти во расправање за главната работа, таквиот приговор, односно предлог
странката може да го истакне:
69. Ако судот донесе решение со кое ќе прифати изведување на нови докази на некое
од наредните рочишта за главна расправа, странката:
70. Ако судот не го усвои приговорот за течење на постапка, за судска ненадлежност
или за стварана не надлежност на судот, судот:
71. Против решението со кое се дозволува или одбива изведувањето на докази:
72. Предложениот сведок прв го сослушува:
73.Сослушаните сведоци:
74.Судот со странките:
75.Судот прашањето кое го одбил или прашањето на кое е забранет одговорот:
76. Сослушаните сведоци:
77. Странките во завршен збор можат:
78. Странките можат да изнесуваат нови факти и да предлагаат нови докази, на некое
наредно рочиште за главна расправа:
79. Доколку судот во текот на постапката одбил изведување на некој доказ, во
понатамошниот тек на постапката:
80. Заклучената главната расправа може повторно да се отвори и мора да се закаже и да
заврши најдоцна во рок од:
81. Ако судот ја исклучил јавноста решението:
82. Ако советот ја заклучи главната расправа и кога останало да се прибави записник
од изведување на доказ – сослушување на сведок од замолен судија:
83. Ако странката предложила спојување на постапката со некоја друга постапка на
рочиштето за главна расправа, судот:
84. Ако е закажано рочиште за главна расправа по одржаното подготвително рочиште
и тужениот дојде во судот пред рочиштето за главна рсправа и на записник го признае
тужбеното барање, претседателот на советот, односно судијата поединец може надвор
од рочиштето за главна расправа:
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85. Ако во периодот до одржувањето на закажаната главна расправа полномошникот
на странката го извести судот дека странката умрела и достави доказ за таквото нешто:
86. Ако рочиштето за главна расправа се одржува пред изменет совет:
87. Ако на подготвителното рочиште бил присутен тужителот, на кого му е соопштен
терминот за главната расправа, па во меѓувреме овласти полномошник, судот:
88. Ако судот го прифатил предлогот на странката за изведување на доказ со увид на
лице место:
89. Ако тужителот ја повлече тужбата на почетокот на главната расправа со изјава
дадена на записник, затоа што тужениот во меѓувреме постапил по неговото тужбено
барање и ги наведе трошоците кои ги побарува, а на рочиштето не е присутен
тужениот, судот за да одлучи по барањето за трошоците:
90. Ако судот донел решение за спојување на повеќе парници:
91. Ако по доставеното супервештачење судот констатира дека е потребно вештите
лица да направат определени дополнувања или појаснувања, а е закажана главна
расправа:
92. Ако судот го отстрани полномошникот на странката од судницата поради
попречување на работата на судот, а странката не е присутна:
93. Градежното земјиште може да биде во сопственост на:
94. Со градежното земјиште сопственост на Република Македонија, во име на
Република Македонија управува:
95. Над градежното земјиште во сопственост на Република Македонија, физичките
лица:
96. Градежното земјиште сопственост на Република Македонија:
97. Градежно земјиште, е:
98. На градежно земјиште:
99. На лице кое користи градежно земјиште пренесено од поранешен сопственик, како
и неговите законски наследници, му се признава правото на сопственост на
предметното земјиште ако:
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100. Надлежен за одлучување по барањето за признавање на правото на сопственост на
лице кое користи градежно земјиште пренесено од поранешен сопственик, како и
неговите законски наследници е:
101. Кога настанува договор за заем ?
102. Која релевантна причина треба да биде изјавена во жалбата на пресуда поради
признание ?

