
ОПШТ ДЕЛ  

Извор Закон за јавното обвинителство ( Службен весник на РСМ бр. 42/20) 

( прашања од средна сложеност 0,75 бода) 

 

1. Каков орган е Јавното обвинителство? 

 

а) Јавното обвинителство е државен орган кој ги гони сторителите на кривични дела и на други со 

закон утврдени казниви дела и врши и други работи утврдени со закон. 

б) Јавното обвинителство е единствен и самостоен државен орган кој ги гони сторителите на 

кривични дела и на други со закон утврдени казниви дела и врши и други работи утврдени со 

закон. 

в) Јавното обвинителство е единствен и самостоен државен орган кој ги открива сторителите на 

кривичнидела и на други со закон утврдени казниви дела и врши и други работи утврдени со 

закон. 

 

2.  Според кои принципи се организира Јавното обвинителство?  

 

а) Јавното обвинителство се организира според принципите на хиерархија и субординација 

б) Јавното обвинителство се организира според принципите на законитост и утврдување на 

материјална вистина 

в) Јавното обвинителство се организира според принципите на правна заштита и правосилност 

 

3. Јавното обвинителство ги врши своите функции врз основа на? 

 

а) Уставот и законите донесени во согласност со Уставот 

б) Уставот и законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот. 

 

4. Кој за врши функцијата на јавното обвинителство? 

 

а) Функцијата ја вршат Јавниот обвинител на Република Северна Македонија и јавните 

обвинители. 

б) Функцијата ја врши Јавниот обвинителна Република Северна Македонија 

в) Функцијата ја вршат Јавниот обвинителна Република Северна Македонија, вишите и основните 

јавни обвинители.  

 

5. Функцијата јавен обвинител е неспојлива со вршење на друга јавна функција или професија, 

освен во случаи определени со закон или со членување во политичка партија или учество во 

активности на политичка партија. 

 

а) Да 

б) Не 

 

6.  Јавниот обвинител функцијата ја врши законито, непристрасно и објективно, ги почитува и 

заштитува слободите и правата на човекот и граѓанинот и правата на другите правни субјекти и во 

рамките на своите надлежности, се грижи за ефикасноста на кривичното гонење. 

 

а) Да 



б) Не 

 

7. Дали Јавното обвинителство ја информира јавноста, за одделни случаи по кои постапува, а кои 

предизвикуваат поширок интерес во јавноста или се од значење за остварување на неговата 

функција, почитувајќи го принципот на презумпција на невиност, правото на приватен живот и 

достоинство, правото на информирање и слобода на медиумите, правото на правично судење, 

правото на одбрана, интегритетот, ефикасноста и доверливоста на истрагите, како и принципот на 

отвореност? 

 

а) Да 

б) Не 

 

8. Кој на јавноста и на средствата за јавно информирање им обезбедува пристап до информациите 

за состојбата на криминалитетот и други прашања од општо значење од работењето на јавното 

обвинителство, под услови утврдени со закон? 

а) Јавниот обвинител на Република Северна Македонија или од него овластени лица 

б) Овластени лица 

в) Јавниот обвинител на Република Северна Македонија, вишиот јавен обвинител, основниот јавен 

обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и 

основниот јавен обвинител или од нив овластени лица 

 

9. Дали Јавниот обвинител на Република Северна Македонија или лице овластено од него може да 

дозволи увид во уписници и списи на јавното обвинителство кои се архивирани?  

 

а) Да 

б) Не 

 

10. Како се врши увидот во архивирани уписници и списи кои содржат класифицирани 

информации? 

 

а) се врши во согласност со закон 

б) се врши со одлука на Јавниот обвинител на Република Северна Македонија 

в) не е дозволен увид во архивирани уписници и списи кои содржат класифицирани информации 

 

11. Како е организирано Јавното обвинителство? 

 

а)Јавното обвинителство е организирано како Jавно обвинителство на 

РепубликаСевернаМакедонија, виши јавни обвинителства и основни јавни обвинителства 

б) Јавното обвинителство е организирано како Jавно обвинителство на Република Северна 

Македонија,Основно јавнообвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и 

основни јавни обвинителства 

в) Јавното обвинителство е организирано како Jавно обвинителствона Република Северна 

Македонија, виши јавни обвинителства, Основно јавно обвинителство за гонење на организиран 

криминал и корупција и основни јавни обвинителства 

 

12. Дали Јавно обвинителство се основа за подрачје на суд од соодветен степен, пред кој е 

надлежно да постапува? 



 

а) Да 

б) Не 

 

13. Дали Јавното обвинителство на Република Северна Македонија и Основното јавно 

обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција се основаат за целата територија 

на Република Северна Македонија? 

 

а) Да 

б) Не 

 

14. Дали Вишо јавно обвинителство се основа за подрачје на апелационен суд?  

 

а) Да 

б) Не 

 

15. Во Република Северна Македонија се основаат следниве виши јавни обвинителства? 

 

a) Вишо јавно обвинителство во Битола, Вишо јавно обвинителство во Скопје и Вишо јавно 

обвинителство во Штип 

б) Вишо јавно обвинителство во Битола, Вишо јавно обвинителство во Гостивар, Вишо јавно 

обвинителство во Скопјеи Вишо јавно обвинителство во Штип 

 

16. Кој ја врши функцијата на јавното обвинителство во Јавното обвинителство на Република 

Северна Македонија? 

 

а) Функцијата ја врши Јавниот обвинител на Република Северна Македонија  

б) Функцијата ја врши Јавниот обвинител на Република Северна Македонија и јавните обвинители 

во тоа обвинителство 

 

17. Кој ја врши функцијата на јавното обвинителство во вишото јавно обвинителство? 

 

a)  Функцијата ја врши виш јавен обвинител на вишото јавно обвинителство 

б) Функцијата ја врши виш јавен обвинител на вишото јавно обвинителство и јавни обвинители во 

тоа обвинителство 

 

18. Кој ја врши функцијата на јавното обвинителство во Основното јавно обвинителство за гонење 

на организиран криминал и корупција? 

 

а) Функцијата ја врши основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на 

организиран криминал и корупција и јавни обвинители во тоа обвинителство 

б) Функцијата ја врши основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на 

организиран криминал и корупција  

 

19. Јавниот обвинител на Република Северна Македонија пред кого одговара за својата работа и за 

работата на јавното обвинителство? 

 



а) пред  Советот на јавни обвинители 

б) пред Собранието на Република Северна Македонија 

 

20. Кој врши надзор над законитото и навремено извршување на јавнообвинителската функција на 

пониските јавни обвинителства? 

 

а) надзор врши повисокото јавно обвинителство 

б) надзор врши Јавното обвинителство на Република Северна Македонија 

в) надзор врши Советот на јавни обвинители 

 

21. Кој го именува Јавниот обвинител на Република Северна Македонија? 

 

а) Советот на јавни обвинители на Република Северна Македонија 

б) Владата на Република Северна Македонија 

в) Собранието на Република Северна Македонија  

 

22. Колку трае мандатот на Јавниот обвинител на Република Северна Македонија? 

 

а)  за време од шест години со право на повторно именување 

б) за време од шест години без право на повторно именување 

 

23.  Кој ги избира јавните обвинители? 

 

а) Советот на јавни обвинители на Република Северна Македонија 

б) Владата на Република Северна Македонија 

в) Собранието на Република Северна Македонија  

 

24. Како се бираат јавните обвинители? 

 

а) со ограничување на траење на мандатот 

б) без ограничување на траење на мандатот 

в) избор со право на повторно именување 

 

25. Кој го огласува именувањето на Jавниот обвинител на Република Северна Македонија? 

 

а) Собранието на Република Северна Македонија  

б) Владата на Република Северна Македонија 

в) Советот на јавни обвинители на Република Северна Македонија 

 

26. Кој носи одлука со која го определува бројот на јавните обвинители во јавните обвинителства?  

 

а) Собранието на Република Северна Македонија  

б) Владата на Република Северна Македонија 

в) Советот на јавни обвинители на Република Северна Македонија 

 

27. Кој поднесува предлог за разрешување на Јавниот обвинител на Република Северна 

Македонија? 



 

а) Собранието на Република Северна Македонија  

б) Владата на Република Северна Македонија 

в) Советот на јавни обвинители на Република Северна Македонија 

 

28. Каде се формира специјализирано одделение за гонење на кривични дела сторени од лица со 

полициски овластувања и припадници на затворската полиција? 

 

a) Во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција 

b) Во секое јавно обвинителство со поголем обем на истородни предмети 

c) во јавните обвинителства со проширена надлежност. 

 

29. Кој е надлежен да постапува за кривични дела извршени од лица со полициски овластувања и 

припадници на затворската полиција при вршење на службени должности и овластувања?  

 

а) Организационата единица во Министерството за внатрешни работи надлежна за вршење 

внатрешна контрола и професионални стандарди и другите надлежни органи 

б) основните јавни обвинителства со проширена надлежност.  

в) Специјализираното одделение за гонење на кривични дела извршени од лица со полициски 

овластувања и припадници на затворската полиција.  

 

30. Кој е надлежен да постапува за кривични дела извршени надвор од службата со употреба на 

сериозна закана, сила или средства за присилба што за последица има смрт, тешка телесна 

повреда, телесна повреда, противправно лишување од слобода, мачење и друго сурово, нечовечно 

или понижувачко постапување и казнување доколку со закон е предвидено кривично гонење по 

службена должност? 

 

а) Организационата единица во Министерството за внатрешни работи надлежна за вршење 

внатрешна контрола и професионални стандарди и другите надлежни органи 

б) основните јавни обвинителства со проширена надлежност.  

в) Специјализираното одделение за гонење на кривични дела извршени од лица со полициски 

овластувања и припадници на затворската полиција.  

 

31. Што се подразбира под лице со полициски овластувања во смисла на чл 33 ставот 1 на Законот 

за јавно обвинителство? 

 

а)  се подразбира полициски службеник, овластено службено лице за безбедност и 

контраразузнавање со полициски овластувања, припадници на финансиска полиција и овластени 

службени лица на Министерство за одбрана кои работат на откривање и истражување на кривични 

дела.  

б) се подразбира полициски службеник, овластено службено лице за безбедност и 

контраразузнавање со полициски овластувања, припадници на финансиска полиција и шумска 

полиција, со закон овластени лица на Царинската управа кои работат на откривање на кривични 

дела и овластени службени лица на Министерство за одбрана кои работат на откривање и 

истражување на кривични дела. 

в) се подразбира полициски службеник, овластено службено лице за безбедност и 

контраразузнавање со полициски овластувања, со закон овластени лица на Царинската управа кои 



работат на откривање на кривични дела и овластени службени лица на Министерство за одбрана 

кои работат на откривање и истражување на кривични дела.  

 

32. Кој раководи со претходната постапка за гонење на кривични дела извршени од лица со 

полициски овластувања и припадници на затворската полиција?  

 

а) Јавниот обвинител во Специјализираното одделение за гонење на кривични дела сторени од 

лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција. 

б) Специјализираното одделение за гонење на кривични дела извршени од лица со полициски 

овластувања и припадници на затворската полиција. 

в) Судија на претходна постапка.  

 

33. Кој врши Надзорот над управното работење над јавното обвинителство? 

 

а) надзор врши повисокото јавно обвинителство 

б) надзор врши Јавното обвинителство на Република Северна Македонија 

в) надзор врши Советот на јавни обвинители 

 

34. Кој ги донесува Правилниците со кои се утврдува начинот на вршење на надзорот? 

 

а) ги донесува Министерството за Правда 

б) ги донесува Јавното обвинителство на Република Северна Македонија 

в) ги донесува Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија 

 

35. Кој ги донесува Прописите за внатрешното работење на јавните обвинителства? 

 

а) ги донесува Министерството за Правда 

б) ги донесува Јавниот обвинител на Република Северна Македонија 

в) ги донесува Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија 

 

 

 

 

 

 

 

 


