РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
ПАВЕЛ ШАТЕВ

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

Според законската дефиниција, кривичното дело е противправно дело што
со закон е определено како кривично дело и чии обележја се определени:

2.

Основи за исклучување на противправноста од општиот дел на КЗ се:

3.

Основни елементи на институтот нужна одбрана се:

4.

Според своето субјективно битие, казненото дело пренесување заразна
болест се казнува кога е извршено:

5.

Според своето субјективно битие, казненото дело несовесно лекување
болни се казнува кога е извршено:

6.

Според своето субјективно битие, казненото дело неукажување медицинска
помош се казнува кога е извршено:

7.

Извршител на делото несовесно лекување болни, може да биде:

8.

Последица на делото несовесно лекување болни е:

9.

Извршител на делото пренесување заразна болест може да биде:

10.

Жртва на делото силување може да биде:

11.

Извршител на делото силување може да биде:

12.

Согласноста на дете кое не наполнило 14 години за обљуба или друго
полово дејствие:

13.

Општиот законски минимум на казната затвор во РМ изнесува:

14.

Долготраен затвор од 40 години може да се изрече за:

15.

Доживотен затвор не може да му се изрече на сторител кој во време на
извршување на кривичното дело не наполнил:
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16.

Паричната казна по системот на дневни глоби се изрекува:

17.

Бројот на дневните глоби кај паричната казна се одмерува:

18.

Кога паричната казна се изрекува како споредна казна на физичко лице се
изрекува:

19.

Забраната за посетување на спортски натпревари претставува:

20.

Доколку судот го ослободи сторителот од казна,

21.

За стек на кривични дела, судот изрекува:

22.

Кај продолженото казнено дело, секогаш постои:

23.

На сторителот на продолжено казнено дело, судот ќе му изрече казна:

24.

Доколку кривичното дело е сторено во состојба на пијанство, согласно КЗ,
судот:

25.

Забраната за посетување на спортски натревари, судот ја изрекува:

26.

Реален хетероген стек постои кога сторителот:

27.

Идеален стек постои:

28.

Вината може да се јави во следните облици:

29.

Кривичното дело е сторено со умисла:

30.

Кривичното дело е сторено од (свесна) небрежност:

31.

За дело сторено од небрежност, сторителот е кривично одговорен:

32.

Доколку сторителот бил непресметлив во време на извршување на делото:

33.

Непресметлив е оној сторител кој во време на извршување на делото:

34.

Кога се работи за несвесна небрежност:

35.

Доколку сторител било должно да се изложи на опасност:

36.

Дело од мало значење е она кое:

37.

Институтот дело од мало значење може да се примени на кривично дело:
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38.

Во случај на фактички или правни пречки за водење кривична постапка
спрема сторителот на кривичното дело:

39.

Од сторителот ќе се конфискува:

40.

На странска држава, конфискуван имот:

41.

Предмети што се прогласени за културно наследство и природни реткости:

42.

Проширена конфискација согласно КЗ може да се примени врз имотот
стекнат во временски период пред осудата што судот го определува според
околностите на случајот, но не подолг од:

43.

Конфискацијата е посебна казненоправна мерка која се применува:

44.

За кои кривични дела предвидени во Кривичниот законик се применуваат
одредбите од скратена постапка :

45.

Кривичната постапка во скратената постапка се поведува:

46.

Кои се основите за определување на мерката притвор против лице за кое
постои основано сомневање дека сторило кривично дело во скратената
постапка?

47.

Пред поднесување на обвинителен предлог притворот го определува:

48.

Пред поднесување на обвинителен предлог, притворот не може да трае
подолго од

49.

Притворот од поднесувањето на обвинителен предлог до завршување на
главната расправа може да трае најдолго :

50.

Oбвинтелниот предлог или приватната тужба треба да содржи:

51.

Судијата ќе го отфрли обвинителниот предлог или приватната тужба во
однос на сите или одделни кривични дела ако постои еден од следните
основи :

52.

Ако при претходно испитување на обвинителниот предлог или приватната
тужба судијата најде дека за судење е надлежен друг суд :

53.

По закажување на главната расправа судот по службена должност:

54.

За кои кривични дела судијата поединец може да одржи рочиште за
помирување :
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55.

На закажаното рочиште за помирување судијата поединец ги повикува:

56.

Судот може странките да ги упати во постапка за медијација:

57.

Доколку странките се согласат со предлогот на судијата поединец за
упатување во постапка за медијација тогаш судијата:

58.

Ако страните не се согласни да бидат упатени на медијација ниту дојде до
нивно помирување и до повлекување на приватната тужба во текот на
рочиштето за помирување, судијата:

59.

Доколку приватниот тужител не се јави на рочиштето за помирување иако
бил уредно повикан судот ќе :

60.

На главната расправа судијата поединец ги повикува:

61.

Заедно со поканата до обвинетиот ќе се достави:

62.

Главната расправа се одржува :

63.

Главната расправа, во итни случаи, особено кога треба да се изврши увид
или кога тоа е во интерес за полесно спроведување на доказната постапка:

64.

Приговор за месната надлежност може да се стави:

65.

Главната расправа се одржува во присуство

66.

Судот може да одлучи главната расправа да се одржи без присуство на
обвинетиот кога се работи :

67.

Главната расправа во скратената постапка започнува:

68.

Во скратената постапка обвинетиот :

69.

По заклучувањето на главната расправа судот:

70.

Пресудата донесена во скратена постапка мора да се изработи писмено

71.

Против пресудата донесена во скратена постапка, жалба може да се изјави
во рок од:

72.

Кога во скратена постапка, судот ќе изрече во пресудата казна затвор, може
да определи обвинетиот:

73.

Кога судот во скратена постапка ќе изрече пресуда со која обвинетиот се
осудува на казна затвор, ако обвинетиот веќе се наоѓа во притвор:
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74.

Кога второстепениот суд решава по жалба против пресудата на
првостепениот суд донесена во скратена постапка:

75.

Кога второстепениот суд решава по жалба против пресудата на
првостепениот суд донесена во скратена постапка и ако се работи за
кривично дело за кое постапката се води по барање на јавниот обвинител,
претседателот на советот пред седницата на советот ќе ги достави списите
до јавниот обвинител, кој може да стави свој писмен предлог во рок:

76.

Доколку обвинетиот во скаретна постапка изјави дека не го познава
службениот јазик на кој се води кривичната постапка , судот:

77.

Главната расправа во скратената постапка може да се одржи и без
присуство на јавниот обвинител :

78.

Основата за конфискација пропишана е во:

79.

Постапката за конфискација пропишана е со:

80.

Предмет на конфискација е:

81.

Имотната корист се конфискува со:

82.

Непосредната и посредната имотна корист прибавена со кривично дело се
конфискува од:

83.

Проширена конфискација се применува за:

84.

Пред почетокот и во текот на претходната постапка, привремено одземање
на имот или предмети заради обезбедување се врши со:

85.

Идентификација на имот и имотна корист врши:

86.

Кривичното дело Мачење и друго сурово, нечовечно или понижувачко
постапување и казнување од чл.142 од Кривичниот законик, може да го
изврши:

87.

Сторител на кривичното дело Малтретирање во вршење на службата од
чл.143 од Кривичниот законик, може да биде:
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88.

Кривичното дело Даночно затајување од чл.279 од Кривичниот законик,
може да го изврши:

89.

Кривичното дело Даночно затајување од чл.279 од Кривичниот законик, се
врши со:

90.

Кривичното дело Царинска измама од чл.278-а од Кривичниот законик, се
врши со:

91.

Субјекти во кривичната постапка се:

92.

Истражните центри на јавното обвинителство се формираат со одлука на:

93.

Правосудната полиција работи по налог на:

94.

Посебни истражни мерки може да се применат спрема:

95.

Посебните истражни мерки се определуваат со наредба донесена од:

96.

Овластен орган за спроведување на посебните истражни мерки е:

97.

Дете жртва на кривично дело е:

98.

Заштитата на загрозен сведок во претходна постапка ја определува:

99.

Увидот го презема:

100. Во претходна постапка вештачење определува:
101. Со Законот за кривична постапка посебно е регулирано следното
вештачење:
102. При препознавањето на лица задолжително е присутство на:
103. За препознавање, на сведокот заедно со лицето што треба да го препознае
му се покажуваат:
104. Снимката од изјавата на дете жртва се изготвува во:
105. Доказни средства се:
106. Снимката од испитување на обвинетиот се изготвува во:
107. Од снимката за испитување на обвинетиот по еден примерок е за:
108. Техничките советници ги именуваат :
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109. Јавниот обвинител, обвинетиот и неговиот бранител имаат право да
именуваат:
110. Вонпроцесната заштита на сведоци регулирана е со :
111. Процесната заштита на сведоци регулирана е со :
112. Јавниот обвинител презема дејствија за заштита на сведок кога :
113. На испитувањето
присуствуваат :

на

загрозениот

сведок

во

претходна

постапка

114. Посебниот начин на испитување и учество во постапката на загрозениот
сведок се однесува на:
115. Ако во текот на постапката загрозениот сведок изјави дека не сака посебен
начин на учество и на испитување, тој ќе се испита :
116. Предикативно дело на кривичното дело Перење пари и други приноси од
казниво дело може да биде :
117. Прекршок е:
118. Ако со одредбите од Законот за прекршоците поинаку не е определено,
судовите во прекршочната постапка ги применуваат:
119. За делата определени со закон прекршочно се одговорни:
120. Судот односно органот на државна управа во прекршочна постапка за
прекршоци на прекршочно одговорни полнолетни сторители може да им
изрече една од следните санкции?
121. Глобата за физичко лице се состои во плаќање на определен паричен износ
кој не може да биде:
122. Глобата за одговорно лице во правно лице и трговец поединец е:
123. За прекршок за кој се изрекува глоба со издавање на мандатен платен налог,
може да се пропише определeн износ кој за физички лица не може да биде:
124. Ако сторителот делумно или целосно не ја плати глобата во утврдениот рок,
ќе се спроведе присилно извршување согласно со одредбите од:
125. Рокот за плаќање на глобата утврдена со судска одлука неможе да биде:
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126. Судот го определува траењето на забраната за вршење на професија, дејност
или должност :
127. Забраната за влез и присуство на спортски натпревари може да се изрече во
траење:
128. Кога прекршокот е сторен под особено олеснувачки околности, глобата за
физичко лице може да се ублажи:
129. Кои видови на воспитни мерки може да им се изречат на малолетни
сторители на прекршоци:
130. Глобата за правни лица и трговец поединец судот :
131. За прекршоци на правни лица и трговец поединец може да се изречат
следниве санкции:
132. Глобата за правното лице се изрекува во износ кој не може да биде:
133. Врз основа на кои критериуми се врши одмерување на висината на глобата
глоба за правно лице и трговец поединец?
134. Прекршочната постапка не може да се поведе ниту да се води ако поминат:
135. Застареност на прекршочното гонење настанува во секој случај кога:
136. Изречената прекршочна санкција не може да се изврши ако од денот на
правосилноста на одлуката за прекршокот поминале:
137. По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог сторителот е
должен да ја плати глобата:
138. Сторителот кој ќе ја плати глобата во законскиот рок од приемот на
прекршочниот платен налог:
139. Ако сторителот не ја плати глобата во законскиот рок службеното лице:
140. Против пресуда и решение на првостепениот суд може да се изјави:
141. За судир на надлежност меѓу судовите и прекршочните органи одлучува:
142. Прекршочната постапка во прв степен ја води:
143. Ако судот утврди дека не постојат услови за поведување на прекршочната
постапка:
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144. Мерки што можат да се преземат спрема обвинетиот заради обезбедување
присуство и за водење на прекршочната постапка се:
145. Ако обвинетиот умре, ако ја плати глобата и ако го изврши платниот налог
судот што ја води прекршочната постапка со решение:
146. Во прекршочна постапка завршена со пресуда можат да се користат
следните вонредни правни лекови:
147. Во постапка по жалба и други правни лекови, бранителот:
148. Второстепениот суд одлучува најдоцна во рок од:
149. Во жалбената постапка и во постапката по вонредните правни лекови,
странката;
150. Против решението за прекршок донесено во прекршочната постапка спрема
детето:
151. По барањето за враќање во поранешна состојба во прекршочна постапка врз
основа на чл.99 и 100 од ЗКП а во в.в со чл. 2 од ЗП одлучува:
152. Осуденото лице е должно примерок од извршената уплата на глобата и
трошоците на постапката да ги достави до судот, односно прекршочниот
орган.
153. Ако за обвинетиот за ист правен настан се води и кривична постапка,
судијата поединец во прекршочна пстапка ќе донесе решение со кое:
154. Ако за обвинетиот за ист правен настан е донесено во кривична постапка
осудителна правосилна судска одлука, судијата поединец во прекршочна
постапка:
155. Ако до судија поединец кој одлучува во преркшочна постапка е поднесено
барање за поведување на прекршочна постапка против Н.Н. сторител според
Законот за шуми во кој има привремено одземни предмети (моторни пили,
превозни средства користени за кражба на дрва и сл.), судијата ќе донесе
решение со кое:
156. Како се постапува во случај кога за целите на вештачењето е потребно да се
изврши анализа на некоја материја?
157. Кој може да биде именуван за технички советник?
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158. Што може да преземаат техничките советници во текот на вештачењето, по
барање на странките?
159. Кога се определува психијатриско вештачење на обвинетиот?
160. Дали за телесен преглед на обвинетиот или на други лица е потребна нивна
согласност, доколку е потребно да се утврдат факти важни за кривичната
постапка?
161. Дали за земање на крв и други лекарски дејствија кои според правилата на
медицинската наука се преземаат заради анализа, идентификација на лица и
утврдување на други важни факти за кривичната постапка е потребна
согласност од лицето кое се прегледува?
162. Дали како доказ во кривичната постапка можат служат фотографии,
филмови или други аудио или визуелни снимки добиени со технички
средства?
163. Како се постапува во однос на снимката која може да се употреби како
доказ во постапката?
164. Како се постапува доколку според мислењето на вештакот кој врши
психијатриско вештачење на обвинетиот е потребно подолго посматрање?
165. Колку време може да трае посматрањето на обвинетиот во соодветна
здравствена установа, заради психијатриско вештачење?
166. На кое подрачје јавниот обвинител ги презема истражните дејствија?
167. Во кои случаи јавниот обвинител може да му нареди на лицето кое го
испитува, кое присуствува на истражното дејствие или кое ги разгледува
списите, да ги чува како тајна?
168. Во кој рок по завршувањето на истражната постапка јавниот обвинител е
должен да поднесе обвинение?
169. До кого се доставува наредбата за запирање на истражната постапка?
170. Каква поука содржи наредбата за запирање на истражната постапка?
171. До кого се доставува наредбата за спроведување на истражна постапка?
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172. До кого можат да се обратат осомничениот, неговиот бранител и
оштетениот заради неправилности или одолжување на истражната
постапка?
173. Кога обвинетиот се информира за правото на спогодување со јавниот
обвинител?
174. Во која форма се поднесува барањето за издавање наредба за претрес?
175. Што содржи писменото барање за издавање наредба за претрес?
176. Кога може да се преземе претрес?
177. Кога може да се преземе претрес на адвокатска канцеларија?
178. Во кои случаи може да се пристапи кон претрес и без претходно предавање
на наредбата?
179. Во кои случаи може да се влезе во дом без наредба за претрес?
180. Како се постапува при привремено одземање на списи или исправи кои
можат да послужат како доказ?
181. Како се врши препознавање на предмети што се во врска со кривичното
дело од страна на обвинетиот?
182. На кого му се дава снимка од испитувањето на обвинетиот?
183. На кој начин се повикува сведокот?
184. Кои се посебно ранливи жртви и сведоци?
185. На кој начин им се поставуваат прашањата на посебно ранливите жртви и
сведоци?
186. Кој го презема увидот?
187. Кога се определува вештачење?
188. Кој по правило го вршат вештачењето?
189. Кога лицето може присилно да се доведе кај јавниот обвинител, заради
негово испитување?
190. Во кои случаи се презема преглед и обдукција на леш?
191. Дали пресудата може да се темели само на исказот на загрозениот сведок
прибавен со примена на одредбите за прикривање на неговиот идентитет
или изгледот заради негова заштита и заштита на неговите блиски лица?
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192. Во кои случаи пред главната расправа може да се бара од сведокот да
положи заклетва?
193. Што не смее да се употреби спрема обвинетиот за да се дојде до негова
изјава или признание?
194. Како се постапува при испитување на обвинетиот пред јавен обвинител
доколку прво не сакал бранител, а подоцна изрази желба да земе бранител?
195. При одлучувањето за примена на мерките и санкциите утврдени со Законот
за правда за децата, секогаш им се дава предност на:
196. Согласно Законот за правда за децата, дете во судир со закон од 14 до 16
години е:
197. Согласно Законот за правда за децата, дете жртва е:
198. Согласно Законот за правда за децата, помладо полнолетно лице е:
199. Согласно Законот за правда за децата, мерки на засилен надзор се:
200. Согласно Законот за правда за децата, заводски мерки се:
201. Согласно Законот за правда за децата, во воспитната установа детето
останува,
202. Согласно Законот за правда за децата, во воспитно-поправен дом детето
останува,
203. Согласно Законот за правда за децата, доколку од правосилноста на
одлуката поминалe шест месеци, а извршувањето не започнало, судот
повторно ќе одлучи за потребата од извршување на:
204. Согласно Законот за правда за децата, доколку од правосилноста на
одлуката поминалe шест месеци, по барање за повторно одлучување за
потребата од извршување на мерката, судот може да одлучи:
205. Согласно Законот за правда за децата, кој е овластен да поднесе предлог за
повторно одлучување за изречената воспитна мерка:
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206. Пред донесувањето на одлуката за измена и повторно одлучување за
воспитните мерки, согласно Законот за правда за децата, судот ќе ги
сослуша:
207. Согласно Законот за правда за децата, видови казни за деца над 16 годишна
возраст се:
208. Согласно Законот за правда за децата, на кривично одговорно дете над 16
годишна возраст за стореното дејствије што со закон е предвидено како
кривично дело можат да му се изречат следниве алтернативни мерки:
209. Согласно Законот за правда за децата, постапката за посредување и
порамнување е исклучена ако,
210. Согласно Законот за правда за децата, застареноста на дејствието што со
закон е предвидено како кривично дело, освен за дејствија што со закон се
предвидени како кривични дела за кои е утврдена казна затвор од најмалку
четири години, настапува:
211. Согласно Законот за правда за децата, кога детето не е достапно судот,
212. Согласно Законот за правда за децата, во постапката за дејствија што со
закон се предвидени како кривични дела овластен тужител e:
213. Согласно Законот за правда за децата, кога детето во извршувањето на
дејствието што со закон е предвидено како кривично дело учествувало
заедно со полнолетно лице,
214. Согласно Законот за правда за децата совет за деца се формира:
215. Согласно Законот за правда за децата, органите од кои судот ќе побара
известување во постапката према детето се должни да одговорат во најкус
можен рок, Согласно Законот за правда за децата, советот за деца во
основниот суд е составен од:
211. Согласно Законот за правда за децата за дејствија што со закон се
предвидени како кривични дела за кои се гони по предлог или приватна
тужба, постапката може да се поведе ако,
212. Согласно Законот за правда за децата, разговорот со детето повикано од
страна на Министерството за внатрешни работи заради собирање на
информации за кое постојат основи на сомневање дека сторило дејствие
што со закон е предвидено како кривично дело, задолжително се води во

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
ПАВЕЛ ШАТЕВ

присуство на,
213. Согласно Законот за правда за децата, задржувањето на дете во полициска
станица може да трае,
214. Согласно Законот за правда за децата, разговорот со детето повикано од
страна на Министерството за внатрешни работи се води во посебни
простории соодветни за разговор со дете од негова возраст и може да трае,
ако детето го прифаќа разговорот,
215. Согласно Законот за правда за децата, мерка притвор судијата за деца може
да определи против детето,
216. Согласно Законот за правда за децата, во текот на подготвителната
постапка, податоците за личноста на детето,
217. Согласно Законот за правда за децата, откако ќе ги испита сите околности
што се однесуваат на извршувањето на кривичното дело и на личноста на
детето, судијата за деца по завршувањето на подготвителната постапка ги
доставува списите до надлежниот јавен обвинител кој може во рок од осум
дена,
218. Согласно Законот за правда за децата, по приемот на предлогот на јавниот
обвинител, како и кога постапката спрема дете се води без предлог на
јавниот обвинител, судијата за деца кој претседава со советот за деца
закажува седница на советот ако е утврдена неспорна фактичка состојба. За
седницата на советот се известуваат и на неа можат да присуствуваат,
219. Согласно Законот за правда за децата, судијата за деца е должен писмено да
ја изготви одлуката,
220. Согласно Законот за правда за децата доставувањето на одлуки и на друга
писмена до детето се врши, согласно со одредбите од Законот за кривичната
постапка и Законот за прекршоците и доставата е уредна ако,
221. Согласно Законот за правда за децата, советот со решение ќе ја запре
постапката во случаите кога според одредбите од Законот за кривична
постапка судот донесува пресуда:
222. Согласно Законот за правда за децата, судот може детето да го осуди на
плаќање на трошоците на постапката и на исполнување на имотноправните
барања на оштетениот во согласност со одредбите од Законот за кривичната
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постапка,
223. Согласно Законот за правда за децата, доколку јавниот обвинител се откаже
од гонење, судијата за деца донесува решение за запирање на постапката и
примерок од решението се доставува до оштетениот кој,
224. Согласно Законот за правда за децата, податоците за изречената воспитна
мерка Засилен надзор од страна на центарот, согласно Законот за правда за
децата, можат да се бришат од евиденцијата,
225. Согласно Законот за правда за децата, податоците за изречената казна
затвор за деца се бришат од евиденцијата,
226. Согласно Законот за правда за децата, застареност на извршувањето на
изречената воспитна мерка Засилен надзор од страна на центарот, согласно
Законот за правда за децата, настапува,
227. Согласно Законот за правда за децата, подносителот на барањето за
прекршочна постапка против решението за запирање на постапката на
судијата за деца,
228. Согласно Законот за правда за децата, прекршочната постапка спрема
детето завршува со решение,

