СТУДИИ НА СЛУЧАЈ ЗА ТЕСТОТ НА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊЕТО
УСТАВНО ПРАВО
Студија на случај бр. 1
До Уставниот суд на Република Македонија е поднесена инцијатива од страна на лицето
Н.Н. од Скопје со која бара од Судот да ги поништи пресудите на Управниот суд Скопје и
Вишиот управен суд Скопје што се однесуваат на одобрение за градба.
1. Уставниот суд постапувајќи по поднесената иницијатива ќе донесе:
2. Уставниот суд со донесеното решение:
3.Уставниот суд решението го донесува:
Студија на случај бр. 2
Граѓанин на Република Македонија, припадник на заедница која не е мнозинство во
Република Македонија има доставено претставка до Народниот правобранител поради
преземени дејствија за рушење на објект од страна на Министерството за транспорт и
врски, како првостепен орган, наведувајќи дека рушењето е по основ на етничка
припадност.
1.Кои дејствија за заштита треба да бидат преземени по извршениот увид и утврдување
дека на граѓанинот му е повредено правото?
2. Органот до кој е доставен актот од Народниот правобранител:
3.Народниот правобранител нема да покрене постапка по претставката ако:
Студија на случај бр. 3
Министерството за правда на РМ и Министерството за надворешни работи на РМ се
прогласиле за надлежни да решаваат одреден предмет.Двата органа влегле во позитивен
судир на надлежност, бидејќи и двете министерства сметале дека се надлежни да
постапуваат по предметот.
1.Кој државен орган е надлежен да го реши судирот на надлежност?
2.Што се случува со предметот за кој се појавил судир на надлежност меѓу два државни
органа?
3.Министерството за правда на РМ и Министерството на надворешни работи предлогот за
решавање на судирот на надлежност имаат право да го поднесат:
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Студија на случај бр. 4
Пратеник во Собранието на РМ одлучил од лични причини да поднесе оставка од
функцијата.
1.Согласно Уставот, пратеникот поднесува оставка:
2. Со поднесената оставка на пратеникот му престанува:
3. По поднесената оставка против пратеникот:
Студија на случај бр. 5
Против лицето А.Ж. е поведена судска постапка во која лицето е обвинето дека сторило
кривично дело „Малтретирање во вршење на служба“. Додека судската постапка е се уште
во тек неколку медиуми објавиле новинарски прилози каде лицето А.Ж. било прогласено
за виновно и јавноста била информирана дека Судот има изречено казна затвор на А.Ж.
1.Кое право му е повредено на лицето А.Ж. со медиумските прилози?
2. Вината дека лицето А.Ж. имасторено казниво дело може да биде утврдена само со:
3.Против медиумите што објавиле невистинити новинарски прилози лицето А.Ж. може:
Студија на случај бр. 6
Министерството за здравство оценило дека четири члена од Законот за здравствена
заштита се во спротивност со Уставот на РМ. Овластено лице од Министерството
покренало иницијатива за оценка на уставноста на тие четири члена пред Уставниот суд
на РМ.
1.Постапката за оценување на уставноста на посочените членови од законот Уставниот
суд на РМ ја поведува со:
2. Ако во текот на постапката Уставниот суд утврдил дека повеќе учесници со посебни
иницијативи барале да се оцени уставноста на истите членови од Законот за здравствена
заштита, тогаш:
3.Ако Уставниот суд оценил дека четирите члена од Законот за здравствена заштита се во
спротивност со Уставот тогаш:
Студија на случај бр. 7
На лицето В.М.со поединечен акт на Министерството за труд и социјална политика, но и
со конкретно дејство на социјален работник му било повредено правото на еднаквост по
основ на етничка припадност. Лицето В.М. поднел барање за заштита на правото на
еднаквост до Уставниот суд на РМ согласно член 110 алинеја 3 од Уставот на Република
Македонија.
1.Барањето за заштита на повреденото право до Уставниот суд лицето треба да го достави
во рок од:
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2. Уставниот суд со одлука за заштита на слободите и правата ќе утврди дали постои
нивна повреда и во зависност од тоа ќе одлучи:
3.Кои акти ги донесува Уставниот судво своето работење?
Студија на случај бр. 8
На пленарна седница пратеницитеизгласале нов Закон за високото образование.
1.По неговото изгласување, согласно Уставот, указот за прогласување на законот го
потпишува:
2.По потпишувањето на указот за прогласување на законот, законот се објавува во
„Службен весник на Република Македонија“:
3.По објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ законот влегува во
сила:
Студија на случај бр. 9
На пленарна седница пратениците ја разгледуваат предлог-одлуката за менување на
границата на Републиката.
1.Одлуката се смета за усвоена ако за неа гласале:
2.Претседателот на Собранието во врска со одлуката е должен:
3.Распишаниот референдум се смета за успешен ако:
Студија на случај бр. 10
На пратеникот Н.Н. со правосилна судска пресуда му е изречена казна затвор од 10 години
за сторено кривично дело убиство.
1.Претседателот на Собранието е информиран за правосилноста на пресудата по што тој:
2.Во овој случај, претседателот на Собранието е должен:
3.Собраниската комисија за мандатно-имунитетски прашања:
Студија на случај бр. 11
Кај актуелниот претседател на Републиката е утврдена трајна спреченост да ја врши
функцијата претседател на државата. Трајната спреченост е уставно утврдена причина за
престанок на функцијата претседател на Републиката.
1.Настапувањето на условите за престанок на функцијата претседател на Републиката го
утврдува:
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2.Во случај на трајна спреченост да ја врши функцијата, претседателот на Републиката го
заменува:
3.Во случај на престанок на мандатот на претседателот на Републиката поради
констатирана трајна спреченост да ја врши функцијата, нови избори за претседател се
распишуваат:
Студија на случај бр. 12
Собранието на РМ има утврдено сериозно прекршување на Уставот од страна на
претседателот на Републиката.
1.Собранието покренува постапка за утврдување одговорност на претседателот на
Републиката:
2.По донесената одлука од Собранието дека претседателот е одговорен за кршење на
Уставот, за утврдената одговорност треба да одлучи и:
3.По завршувањето на постапката каде е утврдена одговорноста на претседателот на
Републиката, функцијата:
Студија на случај бр.13
По конечното официјализирање на изборните резултати од страна на ДИК, Собранието
треба да ја одржи првата конститутивна седница.
1.Конститутивната седница ја свикува:
2.На конститутивната седница најнапред се избира:
3.На конститутивната седница исто така се избира и претседател на Собранието од редот
на пратениците:
Студија на случај бр. 14
Пратеничка група во Собранието на РМ утврдила дека има причина за утврдување
одговорност во работата на министерот за здравство во Владата на РМ. Во име на
пратеничката група, координаторот поднел до претседателот на Собранието
интерпелација за работата на министерот.
1.Интерпелацијата се смета за уредна ако е поднесена од:
2.Начинот и постапката на поднесување и расправа по интерпелацијата се уредуваат со:
3.Ако Собранието ја прифати интерпелацијата донесува:
Студија на случај бр.15
Во Собранието на РМ е основан нов Комитет за односи меѓу заедниците.
1.Во составот на Комитетот влегуваат:
2. Ако некоја од заедниците нема пратеници, тогаш членовите на Комитетот:
3.Комитетот има надлежност:
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Студија на случај бр. 16
Неколку пратеника во Собранието на РМ утврдиле дека постојат повеќе причини за
покренување прашање за доверба на Владата на РМ.
1Прашањето за доверба на Владата можат да постават:
2.Гласањето за доверба на Владата се врши:
3.Одлуката за изгласување недоверба на Владата се донесува:
Студија на случај бр. 17
По истекот на мандатот на членовите на судскиот совет на РМ се отвора постапка за избор
на нови членови.
1.Судскиот совет на РМ го сочинуваат:
2.По функција, членови на Судскиот совет се:
3.Од редот на судиите во Судскиот совет се избираат:
Студија на случај бр. 18
Отворена е постапка за избор на нов Јавен обвинител на Република Македонија.
1.Огласот за избор нов Јавен обвинител на РМ го распишува:
2.Јавниот обвинител на РМ:
3.Мандатот на Јавниот обвинител на РМ е:
Студија на случај бр. 19
Отворена е постапка за избор на нови членови на Уставниот суд на РМ.
1.Изборот на судии на Уставниот суд на РМ го врши:
2. Мандатот на судиите на Уставниот суд трае:
3.Согласно Уставот, Уставниот суд на РМ е:
Студија на случај бр. 20
Владата на РМ потпишала меѓународен договор со друга држава.
1.За да стапи на сила, меѓународниот договор:
2.Полноважниот меѓународен договор:
3.Во името на Република Македонија, покрај претседателот на Републиката, и Владата
може да склучува меѓународни договори:
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