РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
ПАВЕЛ ШАТЕВ

ПРАШАЊА ЗА ТЕСТ
УПРАВНО ПРАВО
1. Со кое начело се обезбедува активна улога на странката во управната постапка?
2. Кој е правниот основ за поведување на управна постапка?
3. Кога се користи порамнување во управната постапка?
4. Порамнувањата треба да бидат:
5. Каде се запишуваат порамнувањата?
6. При порамнувањето овластеното службено лице?
7. Што се доказни средства?
8. Доказни средства претставуваат:
9. Како се поднесуваат исправите издадени на странски јазик?
10. Кое лице може да биде сведок?
11. Кога се користи вештачење во управната постапка?
12. Во каква форма може да се издаде управниот акт?
13. Кои се задолжителните елементи на писмениот управен акт?
14. Која е надлежноста на Управниот суд во прв степен?
15. Кој го определува бројот на судии во Управниот суд?
16. Дали и кога Управниот суд одлучува во совет составен од 5 судии ?
17. Кои се странки во управниот спор?
18. Кој може да биде тужител?
19. Кое лице се смета за заинтересирано лице во постапка по управен спор?
20. Што е управен спор?
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21. Како и кога се поведува постапка за управен спор?
22. Што се бара од судот кога ќе биде поднесен посебен предлог за донесување на
времена мерка?
23. Управен спор не може да се води:
24. Ненадлежноста на доносителот на актот:
25. Какви одлуки носи судот во управен спор?
26. Во случај да со тужбата не се засега во правата на тужителот, тогаш Управниот суд:
27. Доколку тужениот орган на барање на Управниот суд, и по ургенцијата, не дал
одговор на тужба и не ги доставил списите од предметот, тогаш Судот:
28. Какви можат да бидат споровите пред Управниот суд?
29. Во спор на полна јурисдикција, како постапува судот?
30. Која е целта на присилната наплата?
31. Зошто се пристапува кон присилна наплата?
32. Каква е примената на Законот за општата управна постапка во однос на Законот за
даночна постапка?
33. Кој е доверител во присилната наплата?
34. Кој е должник во присилната наплата?
35. Каков данок се наплатува со присилната наплата?
36. Опомената за износот и видот на данокот и на споредната даночна обврска :
37. Кога може да започне присилната наплата?
38. Доколку е поништен или повлечен даночниот управен акт, присилната наплата:
39. Доколку средството за присилна наплата е нецелисходно:
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40. Дали тужбата за управен спор против решението за присилна наплата ја попречува
постапката по присилна наплата?
41. Што претставува предуслов за поведување управен спор?
42. Што е должен да образложи жалителот во жалбата во однос на нови факти и нови
докази?
43. Во кој рок странката може да се откаже од жалбата?
44. Во кој случај органот од прв степен ќе ја отфрли жалбата со управен акт и што е
должен да направи?
45. Кога управниот акт не може да се изврши?
46. Што работи второстепениот орган по приемот на предметот по жалба?
47. На кој начин може да постапи второстепениот орган по жалбата?
48. Колку пати второстепениот орган може истиот предмет да го врати на
првостепениот орган?
49. Во кој рок е должен да го реши предметот првостепениот орган кога по втор пат
решава за ист предмет, по повод уважена жалба?
50. Што е должен да направи второстепениот орган во случај на повторно молчење на
првостепениот орган?
51. Во кој рок треба да се заврши постапката по жалба на второстепениот орган?
52. Во кој рок странката треба да го поднесе барањето за повторување на постапката?
53. По истекот на кој период не може да се побара повторување на постапката?
54. Кој службеник, односно вработен не смее да учествува во постапката?
55. Во кој рок странките можат да изјават жалба против одлуките на Управниот суд?
56. Преку кој орган може да поднесе жалба органот чиј акт бил предмет на управниот
спор?
57. Дали во жалбата можат да се истакнуваат нови факти и да се предлагаат нови
докази ?
58. Поради кои причини против одлуката на судот може да се изјави жалба?
59. Во кој случај постои суштествена повреда на одредбите на постапката?
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60. Во кој случај постои погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба?
61. Во кој случај постои погрешна примена на материјалното право?
62. На каков начин одлучува Вишиот управен суд по жалба?
63. Во кој случај Вишиот управен суд закажува расправа?
64.

Во кој рок може да се бара повторување на постапката?

65. По истекот на кој временски период повторување не може да се бара?
66. Кој одлучува по тужбата за повторување на постапката?
67. До кој суд се поднесува тужбата за повторување на постапката?
68. Во кој случај судот ќе ја отфрли тужбата за повторување на постапката и со каков
акт?
69. По истекот на кој рок судот со пресуда одлучува за тужбата за повторување на
постапката?
70. Кога настанува царински долг при увоз?
71. Во кој момент настанува царинскиот долг?
72. Кои лица се царински должници при увоз?
73. На каков начин настанува царински долг при увоз на стока која подлежи на увозни
давачки ?
74. Кога настанува царински долг при извоз?
75. Кои лица се царински должници при извоз?
76. Во кој случај постои солидарна одговорност за плаќање на долг?
77. Кој момент се зема предвид кога не е можно точно да се утврди кога настанал
царинскиот долг?
78. Органите на државната управа, можат да се основаат како:
79. Органите на државната управа можат да се основаат со :
80. Министерство може да се основа со :
81. Самостојни органи на државната управа можат да се основаат како:
82. Органи во состав на министерствата се основаат како:
83. Со работата на министерството раководи:
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83. Со работата на самостоен орган на државната управа, управна организација и орган
во состав раководи:
84. Заменик министерот се именува и разрешува од страна на:
85. Кој го именува заменик на Директорот на самостојниот орган на државната управа,
односно управна организација
86. Директорот кој раководи со самостојниот орган на државната управа, управната
организација е одговорен пред:
87. Кои акти може да ги донесува министерот?
88. Кои акти може да ги донесува директорот кој раководи со самостоен орган на
државната управа, односно управна организација?
89. Акти кои ги донесува министерот се акти со кои:
90. Надзорот над работата на органите на државната управа опфаќа надзор над:
91. Надзор над законитоста и ефикасноста на работата се врши и на:
92. Кој орган е надлежен да врши надзор над законитоста на работата на органите на
единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје:
93. Кој врши надзор над работата на министерствата?
94. Кој врши надзор над работата на органите во состав на министерствата?
95. Кој врши надзор над работата на други органи на државната управа?
96. Колку министерства се основани за вршење на функциите на државната управа
согласно Законот за организација и работа на органите на државната управа:
97. Што се подразбира под инспекциски надзор:
98. Инспекцискиот надзор го вршат:
99. За вршење на инспекциски надзор може да се образува:
100. Со Правилник:
101. Со наредба се:
102. Со упатство се:
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103. Со план и програма се:
104. Против даночен управен акт даночниот обврзник има право на:
105. Утврдување на данокот се врши од стана на:
106. По кои прекршоци предвидени со посебни закони ,УЈП е надлежна за поведување
на прекршочната постапка?
107. Првостепената прекршочната постапка во предметите од надлежнос на УЈП ја
води:
108. Кој решава по жалба против првостепено решение на Комисија за одлучување по
прекршоци формирана од УЈП:
109. Против решение на Државна комисија за одлучување во втор степен во областа
на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка може да се поднесе тужба до:

