
ПРАШАЊА ОД ЗАКОН ЗА КРИВИЧНА ПОСТАПКА И КРИВИЧЕН ЗАКОНИК ЗА 
СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ 

 
(прашања од виска сложеност 1 бод) 

 
ИЗВОР: Закон за кривична постапка (Службен весник на РМ бр.150 од 18.11.2010 
година) и Кривичен законик (Службен весник на РМ бр.37 од 29.07.1996 година и 

сите негови измени и дополнувања) 
 

 
1. Која од наведените алтернативи ги содржи обележјата на основното 
кривично делоТешка телесна повреда од чл.131 ст. 1 од КЗ? 
 

a) Тој што друг тешко телесно ќе го повреди или здравјето тешко ќе му го наруши. 
б) Тој што друг тешко телесно ќе го повреди. 
в) Тој што друг здравјето тешко ќе му го наруши. 
 
 
2. Кои лица се ослободени од сведочење? 
 
а) 1) брачниот и вонбрачниот другар на обвинетиот и 2) посвоеник и посвоител на 
обвинетиот. 
б) 1) брачниот и вонбрачниот другар на обвинетиоти 2) роднините на обвинетиот 
по крв во права линија, роднините во странична линија заклучно до трет степен, 
како и роднините по сватовство заклучно до вториот степен. 
в) 1) брачниот и вонбрачниот другар на обвинетиот; 2) роднините на обвинетиот 
по крв во права линија, роднините во странична линија заклучно до трет степен, 
како и роднините по сватовство заклучно до вториот степен и 3) посвоеник и 
посвоител на обвинетиот. 
 
 
3. Кој може да преземе увид? 
 
а) Увидот го презема јавниот обвинител, а по негово овластување и правосудната 
полиција кога за утврдување или разјаснување на некаков важен факт во 
постапката е потребно непосредно забележување. 
б) Увидот го преземаправосудната полиција кога за утврдување или разјаснување 
на некаков важен факт во постапката е потребно непосредно забележување. 
в) судијата на претходната постапка. 
 
 
 
 
 
 



4. Спрема обвинетиот за обезбедување на негово присуство и за непречено 
водење на кривичната постапка, согласно ЗКП може да се превземат 
следните мерки за обезбедување 
 
а) Мерките кои можат да се преземат спрема обвинетиот за обезбедување на 
негово присуство и за непречено водење на кривичната постапка се покана, мерки 
на претпазливост, гаранција, краткотраен притвор, куќен притвор и притвор. 
б) Мерките кои можат да се преземат спрема обвинетиот за обезбедување на 
негово присуство и за непречено водење на кривичната постапка се покана, мерки 
на претпазливост, гаранција, приведување, лишување од слобода, задржување, 
краткотраен притвор, куќен притвор и притвор. 
в) Мерките кои можат да се преземат спрема обвинетиот за обезбедување на 
негово присуство и за непречено водење на кривичната постапка се куќен притвор 
и притвор. 
 
5. Мерките на претпазливост во истражната постапка ги определува? 
 
а)  Мерките на претпазливост во текот на истражната постапка ги определува 
јавниот обвинител. 
б) Мерките на претпазливост по предлог на јавниот обвинител во текот на 
истражната постапка ги определува судијата на претходната постапка. 
в) Мерките на претпазливост по предлог на јавниот обвинител во текот на 
истражната постапка ги определува советот од членот 25 став (5) на овој закон. 
 
 
 
6. Препознавањето се врши во присуство на јавен обвинител? 
 
а)  ДА. 
б). НЕ. 
 
 
7. Јавниот обвинител со решение ќе ја отфрли кривичната пријава: 
 
а)  ако од самата пријава произлегува дека пријавеното дело не е кривично дело 
за кое се гони по службена должност, ако настапила застареност или делото е 
опфатено со амнестија или помилување, ако постојат други околности што го 
исклучуваат гонењето или ако не постои основано сомневање дека пријавениот го 
сторил кривичното дело. 
б) ако од самата пријава произлегува дека пријавеното дело не е кривично дело 
за кое се гони по службена должност или ако не постои основано сомневање дека 
пријавениот го сторил кривичното дело. 
в) ако од самата пријава произлегува декане постои основано сомневање дека 

пријавениот го сторил кривичното дело. 

 



8. Во кој рок се поднесува жалба на решение на судот донесено во 
првстепен: 
 
а) Жалба на решението се поднесува во рок од 15 дена од денот на 
доставувањето на решението. 

б) Жалба на решението се поднесува во рок од 7 дена од денот на доставувањето 
на решението. 

в) Жалба на решението се поднесува во рок од 3 дена од денот на доставувањето 
на решението. 

 

9. Во кој случај обвинетиот мора да има бранител уште при првото 
испитување: 
 
а) Ако обвинетиот е нем, глув или неспособен самиот успешно да се брани, или 
ако против него се води кривична постапка за кривично дело за кое во законот е 
пропишана казна доживотен затвор, мора да има бранител уште при првото 
испитување иако против него е определен притвор за времето додека трае 
притворот. 
б) Ако против обвинетиот се води кривична постапка за кривично дело за кое во 
законот е пропишана казна доживотен затвор, мора да има бранител уште при 
првото испитување. 
в) Ако против обвинетиот е определен притвор за времето додека трае притворот. 
 
 
 
10. Кои одлуки може да ги донесе второстепениот суд по жалба: 
 
а) Второстепениот суд на седница на советот можеда ја одбие жалбата како 
неоснована и да ја потврди првостепената пресуда, или да ја преиначи 
првостепената пресуда, или да ја укине првостепената пресуда поради 
суштествени повреди и да го врати предметот на повторно одлучување или да ја 
укине првостепената пресуда и да одржи расправа. 
б) Второстепениот суд на седница на советот може да ја отфрли жалбата како 
ненавремена или како недозволена, или да ја одбие жалбата како неоснована и 
да ја потврди првостепената пресуда, или да ја преиначи првостепената пресуда, 
или да ја укине првостепената пресуда поради суштествени повреди и да го врати 
предметот на повторно одлучување или да ја укине првостепената пресуда и да 
одржи расправа. 
в)Второстепениот суд на седница на советот можеда ја преиначи првостепената 
пресуда, или да ја укине поради суштествени повреди и да го врати предметот на 
повторно одлучување или да ја укине првостепената пресуда и да одржи 
расправа. 

 



11. Дали второстепениот суд може да ја преиначи првостепената пресуда со 
решение?: 
 
а)  ДА. 
б) НЕ. 
 
 
 
12. Истражната постапка ја спроведува? 
 
а) Правосудната полиција. 
б) Судијата на претходната постапка. 
в) Jавниот обвинител. 
 
 

13. Доказното рочиште го спроведува: 

а) Правосудната полиција. 
б) Судијата на претходната постапка. 
в) Jавниот обвинител. 
 
 
 
14. Преправена сообраќајна дозвола е употребена како вистинска во 
правниот сообраќај, за кое кривично дело станува збор? 
 
а) Фалсификување исправа. 
б) Компјутерски фалсификат. 
в) Фалсификување сообраќајна дозвола. 

 

 15. Дали кај кривичното дело Фалсификување исправа од член 378 од КЗ, 
обидот е казнив? 
 
а)  ДА. 
б)  НЕ. 
 

 

16. Тој што одбегнува да дава издршка определена врз основа на извршна 
судска одлука или порамнување, сторил кривично дело: 
 

а) Ненавремено плаќање издршка. 

б) Условнонеплаќање издршка. 



в) Неплаќање издршка. 
 

 

16. За кривичните дела за кои се гони по предлог или по приватна тужба, 

предлогот или тужбата се поднесуваат од лицето овластено за поднесување 

на предлогот или приватната тужба во рок од: 

а) во рок од 3 месеци од денот кога лицето овластено за поднесување на 
предлогот или приватна тужба узнало за кривичното дело и за сторителот. 
б) во рок од 6 месеци од денот кога лицето овластено за поднесување на 
предлогот или приватна тужба узнало за кривичното дело и за сторителот. 
в) во рок од 1 месец од денот кога лицето овластено за поднесување на предлогот 
или приватна тужба узнало за кривичното дело и за сторителот. 
 
 
17. Ако жртвата на кривичното дело умре во текот на рокот за поднесување 
на предлог или приватна тужба или во текот на постапката, истата: 
 
а) неговиот брачен, односно вонбрачен другар, децата и родителите, можат во рок 
од три месеци по неговата смрт да поднесат предлог или тужба, односно да дадат 
изјава дека ја продолжуваат постапката. 
б) неговиот брачен, односно вонбрачен другар, децата, родителите, 
посвоениците, посвоителите, браќата и сестрите можат во рок од три месеци по 
неговата смрт да поднесат предлог или тужба, односно да дадат изјава дека ја 
продолжуваат постапката. 
в) неговиот брачен, односно вонбрачен другар, децата и родителите, можат во рок 
од пет месеци по неговата смрт да поднесат предлог или тужба, односно да дадат 
изјава дека ја продолжуваат постапката. 
 
 
18. Согласно Законот за кривична постапка, дали приватниот тужител ги има 
истите права што ги има Јавниот обвинител? 
 
а)  ДА. 
б)  НЕ. 
в)  Дa, освен оние што му припаѓаат на јавниот обвинител како на државен орган. 
 

19. Во која форма се донесуваат одлуките на другите органи освен судовите 
што учестуваат во кривичната постапка. 
 
а) Решенија и наредби. 
б) Решенија. 
в) Решенија,одлуки и наредби. 
 



20. Месно надлежен по правило е судот на чие подрачје е: 
 
а)  Месно надлежен, по правило, е судот на чие подрачје е извршено кривичното 
дело. 
б) Месно надлежен, по правило, е судот на чие подрачје е извршено или обидено 
кривичното дело. 
в) Месно надлежен, по правило, е судот на чие подрачје е обидено кривичното 
дело. 
 

21. Јавниот обвинител на Република Македонија може да подигне барање за 
заштита на законитоста (БЗЗ): 
 
а)  Против правосилни судски одлуки јавниот обвинител на Република Македонија 
може да поднесе барање за заштита на законитоста ако е повреден Уставот на 
Република Македонија, законот или меѓународен договор, ратификуван согласно 
со Уставот на Република Македонија. 
б) Против правосилни судски одлуки јавниот обвинител на Република Македонија 
може да поднесе барање за заштита на законитоста ако е законот или 
меѓународен договор, ратификуван согласно со Уставот на Република 
Македонија. 
в) Против неправосилни судски одлуки јавниот обвинител на Република 
Македонија може да поднесе барање за заштита на законитоста ако е повреден 
Уставот на Република Македонија, законот или меѓународен договор, 
ратификуван согласно со Уставот на Република Македонија. 
 
 
 
22. За барањето за заштита на з аконитоста одлучува: 
 

а)  Првостепениот Суд. 
б)  Врховниот Суд. 
в)  Aпелациониот Суд. 
 
 
23. Судска опомена се изрекув со: 
 
а)  Решение. 
б) Одлука. 
в) Пресуда. 
 
 
 
 
 



24. Одлука за формирање на истражни центри на јавното обвинителство 
донесува: 
 
а) Преседателот на Основниот суд. 
б) Судијата на претходната постапка. 
в) Jавниот обвинителна Република Македонија. 
 
 
 
25. За своето постапување согласно со одредбите од Законот за кривичната 
постапка припадниците на правосудната полиција се одговорни пред: 
 
 
а) Првостепениот Суд. 
б) Судијата на претходната постапка. 
в) Надлежниот јавен обвинител. 
 

 

26. Кој ги спроведува посебните истражни мерки? 

а) Правосудната полиција. 
б) Судијата на претходната постапка. 
в) Јавниот обвинител или правосудната полиција под контрола на јавниот 
обвинител. 
 

 

27. По спроведување на мерките правосудната полиција изготвува посебен 
извештај кој го доставува до: 
 

а) Првостепениот Суд. 
б) Јавниот обвинител. 
в) Судијата на претходната постапка. 
 
 

 

28. Колку изнесува основното времетраење на посебните истражни мерки? 
 

а)  Посебните истражни мерки може да траат најдолго 4 месеци. 
б) Посебните истражни мерки може да траат најдолго 5 месеци. 
в) Посебните истражни мерки може да траат најдолго 6 месеци. 



 
 

29. Време на извршување кривично дело? 
 
а)  Кривичното дело е сторено во време кога сторителот работел или бил должен 
да работи, без оглед кога настапила последицата. 
б) Кривичното дело е сторено во време кога сторителот бил должен да работи, 
без оглед кога настапила последицата. 
в)Кривичното дело е сторено во време кога сторителот работел или бил должен 
да работи. 
 
 
 
 
30. Место на извршување кривично дело? 
 
а) Кривичното дело е извршено како во местото каде што сторителот бил должен 
да работи, така и во местото каде што настапила последицата. 
б) Кривичното дело е извршено како во местото каде што сторителот работел или 
бил должен да работи, така и во местото каде што настапила последицата. 
в) Кривичното дело е извршено како во местото каде што сторителот работел или 
бил должен да работи. 
 

 
 
 
31. Петардите претставуваат пиротехнички средства кои влегуваат во 
редотна експлозивни материи кои на граѓаните им се забранети да ги 
изработуваат, продаваат, набавуваат, разменуваат или држат и тие се 
објектна дејствие на извршување на кривично дело: 
 

а) Неовластено изработување, држење, посредување со оружје или 
распрскувачки материи. 
б) Неовластено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки 
материи. 
в) Неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или 
распрскувачки материи. 
 
 
 
32. Пресудата што е објавена мора писмено да се изработи: 
 

а) 8 дена по објавувањето, а во сложени предмети по исклучок во рок од 30 дена, 
рокови кои не можат да бидат пречекорени. 
б) 15 дена по објавувањето, а во сложени предмети по исклучок во рок од 60 дена, 
рокови кои не можат да бидат пречекорени. 



в) 15 дена по објавувањето, а во сложени предмети по исклучок во рок од 45 дена, 
рокови кои не можат да бидат пречекорени. 
 
 
 

33. Во воведен говор, прв зборува: 
 

а) Прво зборува тужителот, а потоа бранителот или обвинетиот. 
б) Прво зборува бранителот или обвинетиот, а потоа тужителот. 
в) Прво зборува оштетениот, па бранителот или обвинетиот, а потоа тужителот. 
 
 
 
34. Откако судот ќе ја изрече пресудата, претседателот на советот истата ќе 
ја објави: 
 
а) најмногу за 5 дена по завршувањето на главната расправа и ќе го определи 
времето и местото на објавувањето на пресудата. 
б) најмногу за 3 дена по завршувањето на главната расправа и ќе го определи 
времето и местото на објавувањето на пресудата. 
в)најмногу за 7 дена по завршувањето на главната расправа и ќе го определи 
времето и местото на објавувањето на пресудата. 
 
 
 

35. Кој го сторува основното кривично дело Противправно лишување од 
слобода од чл.140 ст. 1 од КЗ? 
 
а) Тој што друг противправно ќе затвориили на друг начин ќе му ја одземе или 
ограничи слободата на движење. 
б) Тој што друг противправно ќе затвори, ќе го држи затворен или ќе му ја 
ограничи слободата на движење. 
в) Тој што друг противправно ќе затвори, ќе го држи затворен или на друг начин ќе 
му ја одземе или ограничи слободата на движење. 
 
 
 

36. Кој го прави основното кривично дело Грабнување од чл. 141 ст.1 од КЗ? 
 

а) Тој што ќе изврши грабнување на некое лице со намера него да го присили да 
стори или да трпи нешто. 
б) Тој што ќе изврши грабнување на некое лице со намера него или некој друг да 
го присили да стори, да не стори или да трпи нешто. 
в) Тој што ќе изврши грабнување на некое лице со намера некој друг да го 
присили да трпи нешто. 
 
 



 
37. Која од наведените алтернативи претставува законски опис на основното 
кривично дело Силување од член 186 став 1 од КЗ? 
 

а) Тој што друг со употреба на сила или закана дека непосредно ќе нападне врз 
неговиот живот или тело или врз животот или телото на нему блиско лице, ќе го 
присили на обљуба. 
б) Тој што друг со употреба ќе го присили на обљуба. 
в) Тој што друг со употреба на закана дека непосредно ќе нападне врз неговиот 
живот, ќе го присили на обљуба. 
 
 

38. Кои се законските обележја на основното кривично дело Вонбрачен 
живот со дете од чл. 197 став 1 од КЗ? 
 

а) Полнолетно лице кое живее во вонбрачна заедница со дете кое навршило 14 
години, а не навршило 16 години. 
б) Полнолетно лице кое живее во вонбрачна заедница со дете кое навршило 16 
години, а не навршило 18 години. 
в) Полнолетно лице кое живее во вонбрачна заедница со дете кое навршило 14 
години, а не навршило 18 години. 
 
 
 
39. Која од наведените алтернативи претставува законски опис на 
кривичното дело Запуштање и малтретирање на дете од член 201 став 1 од 
КЗ? 
 
а) Родител, посвоител, старател кое со грубо запоставување на својата должност 
за грижа и воспитување ќе го запушти дете или ќе го малтретира. 
б) Родител, посвоителили друго лице кое со грубо запоставување на својата 
должност за грижа ќе го запушти дете или ќе го малтретира. 
в) Родител, посвоител, старател или друго лице кое со грубо запоставување на 
својата должност за грижа и воспитување ќе го запушти дете или ќе го 
малтретира. 
 
 
 
40. Која од наведените дефиниции претставува законски опис на основното 
кривично делоТочење алкохолни пијалаци на деца од чл. 204 ст.1 од КЗ? 
 
 
а) Тој што во угостителски или друг дуќан или место каде што се точат и 
продаваат алкохолни пијалаци ќе послужи дете кое наполнило 14 години.  
б) Тој што во место каде што се точат и продаваат алкохолни пијалаци ќе послужи 
дете кое наполнило 16 години.  



в) Тој што во угостителски или место каде што се продаваат алкохолни пијалаци 
ќе послужи дете кое наполнило 18 години.  
 
 
 
 

41. Кој го прави основното кривично дело Неовластено производство и 
пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и 
прекурсори предвидено во член 215 став 1 од КЗ? 
 
а) Тој што неовластено произведува, преработува, продава или нуди на продажба 
или заради продажба купува или на друг начин неовластено пушта во промет 
наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. 
б) Тој што неовластено произведува, преработува, продава или нуди на продажба 
или заради продажба купува, држи или пренесува или на друг начин неовластено 
пушта во промет наркотични дроги и прекурсори. 
в) Тој што неовластено организира, произведува, преработува, продава или нуди 
на продажба или заради продажба купува, држи или пренесува или посредува во 
продажба или купување или на друг начин неовластено пушта во промет 
наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. 
 
 
 
42. Кој е овластен тужител за сторено кривично дело Пренесување заразна 
болест од чл.205 од КЗ? 
 
а) Оштетениот. 
б) Јавниот обвинител. 
в) Приватентужител. 
 
 
 
43. За сторено кривично дело Фалсификување исправа од чл.378 од КЗ, 
кривично се одговорни физички и правни лица? 
 
а)  ДА. 
б)  НЕ. 
 
 
 

44. Која е најниската и највисоката казна затвор предвидена во КЗ? 
 
а) Затворот не може да биде пократок од 30 дена ниту подолг од 20 години. За 
кривичните дела за кои е пропишана и казна доживотен затвор, може да се изрече 
казна долготраен затвор од 40 години. 



б) Затворот не може да биде пократок од 30 дена ниту подолг од 15 години. За 
кривичните дела за кои е пропишана и казна доживотен затвор, може да се изрече 
казна долготраен затвор од 20 години. 
в) Затворот не може да биде пократок од 15 дена ниту подолг од 20 години. За 
кривичните дела за кои е пропишана и казна доживотен затвор, може да се изрече 
казна долготраен затвор од 40 години. 
 
 
 
45. Дали бранителот на обвинетиот има право да поднесе приговор на 
обвинителниот акт? 
 
а)   ДА. 
б)   НЕ. 
в) Дa, приговор на обвинителниот акт може да поднесе и бранителот на 
осомничениот без изречно овластување од осомничениот, но не и против 
неговата волја. 


