
 

1 од 3 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

 

Врз основа на членот 5 став (4) од Законот за правосудниот испит (,,Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр.190/19), министерот за правда, донесе 

 

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА 

ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ 

 

Член 1 

Во Програмата за полагање на правосудниот испит („Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.12/20), во член 1 точката 7 се менува и гласи: 

 

7. СУДИР НА ЗАКОНИ И МЕЃУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОШ 

А. ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ 

1. Закон за меѓународно приватно право; 

2. Закон за меница; 

3. Закон за чек; 

4. Закон за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај; 

5. Закон за парничната постапка; 

6. Закон за меѓународна соработка во кривичната материја; 

 

Б. ПРАВНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Дескоски Т, Доковски В, Меѓународно приватно право, Скопје 2021; 

 

В. ИСПИТНИ ПРАШАЊА 

 

I. СУДИР НА ЗАКОНИТЕ 

1. Лица со повеќе државјанства и лица без државјанство и бегалци; 

2. Возвраќање и упатување; 

3. Утврдување на содржината на странското право и толкување и примена на странско 

право; 

4. Општа клаузула за отстапување и норми со непосредна примена; 

5. Определување на меродавно право за правна и деловна способност на физичко лице 

и за деловна способност на физичко лице кое врши трговска дејност; 

6. Определување на меродавно право за старателство и привремени заштитни мерки; 

7. Определување на меродавно право за лично име; 

8. Определување на меродавно право за правна положба на правните лица и 

организации без својство на правно лице; 

9. Определување на меродавно право за услови за склучување на брак и форма на брак; 

10. Определување на меродавно право за развод на брак - основно правило; 

11. Избор на меродавно право за развод на брак; 

12. Определување на меродавно право за лични односи на брачни другари; 

13. Избор на меродавно право за брачно-имотен режим; 

14. Определување на меродавно право за брачно-имотен режим во отсуство на избор од 

страна на брачните другари; 

15. Определување на меродавно право за признавање, утврдување или оспорување на 

татковство, односно мајчинство; 

16. Определување на меродавно право за односи меѓу родители и деца; 
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17. Определување на меродавно право за обврската за издржување - општо правило; 

18. Определување на меродавно право за условите за засновање, дејство и престанок на 

посвојувањето; 

19. Определување на меродавно право за наследни односи - општо правило и избор на 

меродавно право; 

20. Определување на меродавно право за стварни права на недвижни и подвижни 

ствари; 

21. Определување на меродавно право за право на интелектуална сопственост - основно 

правило; 

22. Избор на меродавно право за договорни односи; 

23. Определување на меродавно право за договорни односи во отсуство на избор на 

меродавно право; 

24. Определување на меродавно право за потрошувачки договор; 

25. Определување на меродавно право за индивидуални договори за вработување; 

26. Определување на меродавно право за вондоговорна одговорност која произлегува 

од штетно дејствие - основно правило; 

27. Определување на меродавно право за вондоговорна обврска која произлегува од 

стекнување без основ; 

28. Определување на меродавно право за вондоговорна обврска која произлегува од 

работоводство без налог; 

29. Избор на меродавно право за вондоговорните обврски; 

30. Определување на меродавно право за вондоговорна обврска настаната од дејствие 

на нелојална конкуренција и дејствија кои ја ограничуваат слободната конкуренција; 

31. Определување на меродавно право за еколошка штета и меродавно право за 

одговорност за протестно дејствување на работници или работодавачи (индустриска 

акција); 

32. Определување на меродавно право за договорно застапување; 

33. Определување на меродавно право за менична способност; 

34. Определување на меродавно право за формата на меницата и меничните дејства. 

35. Определување на меродавно право за чековна способност; 

36. Определување на меродавно право за формата на чекот и чековните дејства; 

37. Определување на меродавно право за договорот за осигурување во воздушниот 

сообраќај; 

38. Определување на меродавно право за стварните права на воздухопловот и за 

одговорноста за штета која воздухопловот во лет ќе ја причини на земјата; 

 

II. МЕЃУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОШ 

1. Услови и начини на укажување на меѓународна правна помош во граѓанска материја; 

2. Одбивање на укажување на меѓународна правна помош во граѓанска материја. 

3. Во кои случаи се дава меѓународна правна помош во кривична материја? 

4. Во кои случаи се одбива меѓународна правна помош во кривична материја? 

5. Форма, содржина на замолница и начин на постапување кај меѓународна соработка 

во кривична материја. 

6. Привремено предавање и спроведување на лице лишено од слобода во постапка за 

меѓународна правна помош во кривична материја. 

7. Привремено предавање на привремено одземени предмети, документи или списи во 

постапка за меѓународна правна помош во кривична материја. 

8. Испитување по пат на видеоконференција во постапка по меѓународна правна помош 

во кривична материја. 
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9. Испитување по пат на телефонска конференција во постапка по меѓународна правна 

помош во кривична материја. 

10. Прекугранични набљудувања во постапка по меѓународна правна помош во 

кривична материја. 

11. Формирање на заеднички истражен тим и постапување на заедничкиот истражен 

тим во постапка по меѓународна правна помош во кривична материја. 

12. Преземање на кривично гонење (барање, одлука, услови и трошоци при 

преземањето на кривичното гонење). 

13. Отстапување на кривично гонење (барање, одлука и трошоци на отстапувањето на 

кривичното гонење). 

14. За кои кривични дела се дозволува екстрадицијата. 

15. Начело на специјалност во постапката за екстрадиција. 

16. Јазик и трошоци на постапката за екстрадиција. 

17. Претпоставки за екстрадиција. 

18. Документи што се приложуваат кон барањето за екстрадицијата. 

19. Притвор поради екстрадиција. 

20. Содржина на решението со кое се дозволува екстрадицијата. 

21. Постапка пред домашниот правосуден кога Република Северна Македонија бара 

екстрадиција. 

22. Транзит на лице преку територијата на Република Северна Македонија. 

23. Признавање и извршување на кривични пресуди (предмет, домашна пресуда, 

надлежен суд, услови за извршување, документи). 

24. Како се располага со парите и со имотот што не се состои во пари добиени од 

извршувањето на мерката конфискација? 

25. Предавање на одземени предмети и имотна корист. 

26. Трансфер на осудени лица од Република Северна Македонија. 

27. Трансфер на осудени лица во Република Северна Македонија. 

28. Соработка со ЕВРОПРАВДА. 

29. Соработка со Европската правосудна мрежа во кривичната материја (EJN). 

30. Соработка со органи за финасиските истраги и конфискацијата. 

 

Член 2 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“. 

 

Бр. 08-100/5 

26 јануари 2022 година  Министер за правда, 

Скопје д-р Никола Тупанчески, с.р. 


