
1 

 
ПРИЛОГ БРОЈ 1 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ИЗВРШИТЕЛИ БЕЗ ПОЛОЖЕН 
ПРАВОСУДЕН ИСПИТ 

 
ОБЛАСТИ: 
 
I. ОПШТЕСТВЕНО УРЕДУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, УСТАВНО 

ПРАВО, УПРАВНО ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРАВОСУДСТВОТО, УПРАВАТА 
И ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 

 1.УСТАВНО ПРАВО 
1. Основни одредби на Уставот на Република Македонија; 
2. Темелни вредности на Уставниот поредок и нивната Уставна разработка; 
3. Гаранции на основните слободи и права спрема Уставот (судска и друга заштита, 

уставност и законитост, институции и средства за нивно обезбедување) и 
ограничување на слободите и правата утврдени со Уставот; 

4. Акти на Владата на Република Македонија; 
5. Држава управа (уставни принципи, организација и дејствување); 
6. Судство (уставна положба и принципи); 
7. Акти на Уставниот суд, нивно правно дејство и извршување; 
8. Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи 
(содржина); 
9. Правото на правична судска постапка (член 6 од ЕКонвенција). 
10. Право на почитување на приватниот и семејниот живот (член 8 од ЕКонвенција); 
11. Заштита на правото на сопственост (член 1 Протокол 1 од ЕКонвенција). 
 
2. УПРАВНО ПРАВО (УПРАВНА ПОСТАПКА И УПРАВЕН СПОР) 
1. Стварна и месна надлежност според Законот за управната постапка; 
2. Општење на органите и странките (поднесоци, повикување, записник, 

разгледување на списите); 
3. Решение во управната постапка (орган што го донесува, форма, составни делови 

и рок за издавање); 
4. Делумно, дополнително и привремено решение и заклучок во управната 

постапка, исправки во решението; 
5. Жалба во управната постапка (право на жалба, надлежност на органите по 
жалбата и рок); 
6. Менување и поништување на решение во врска со управен спор и барање за 

заштита на законитоста, како и укинување и менување на решение во согласност или 
по барање на странката, според Законот за управната постапка; 

7. Поништување - укинување на решение по право на надзор според Законот за 
управната постапка и правни последици од поништувањето и укинувањето на 
решението; 

8. Вонредно укинување на решение според Законот и огласување на решението за 
ништовно според Законот за управната постапка; 

9. Извршување на решение и заклучок во управната постапка (општи одредби); 
10. Извршување на непарични обврски и извршување заради обезбедување и 

привремен заклучок за обезбедување според Законот за управната постапка; 
11. Поим на управен спор, странки во управниот спор; 
12. Поим на управен акт во управен спор; 
13. Решавање во управниот спор; 



2 

14.Задолжителноста на правосилните пресуди и нивното извршување според 
Законот за управните спорови. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРАВОСУДСТВОТО 
1. Изрекување на судски одлуки, нивно дејство, карактер и извршување; 
2. Организација на судскиот систем; 
3. Државно правобранителство (поим, организација, надлежност); 
4. Адвокатура како јавна служба и услови за вршење на адвокатска дејност. 
 
4. ОРГАНИЗАЦИЈА НА УПРАВАТА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
1. Правни акти на органите на управата; 
2. Надлежности на единиците на локалната самоуправа; 
3. Акти на единиците на локалната самоуправа и заштита на локалната 
самоуправа; 
4. Имот и финансирање на локалната самоуправа. 
 
Литература: 
 
- Устав на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 52/91); 
- Амандмани 1 и 2 на Уставот на Република Македонија ("Службен весник на РМ" 

бр. 1/92, 31/98) 
 - Амандмани од IV - XVIII на Уставот на РМ ("Службен весник на РМ" бр. 

91/2001); 
  -  Амандмани од XX-XXX на Уставот на РМ ("Службен весник на РМ" бр. 

107/05); 
- Уставен закон за спроведување на Уставот на РМ ("Службен весник на РМ" бр. 

52/91); 
- Деловник на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на РМ" 
бр.70/92); 
- Закон за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/00, 
12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08); 
- Деловник за работа на Владата на Република Македонија ("Службен весник на 

РМ" бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03,  51/06, 5/07, 15/07, 26/07,  
30/07, 58/07,105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09,  
162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11 и 67/13); 

- Закон за организација и работа на органите на државната управа ("Службен 
весник на РМ" бр. 58/00,  44/02, 82/08,167/10 и  51/11,); 
- Закон за општата управна постапка ("Службен лист на РМ" бр. 38/05, 110/08, и 
51/11); 
- Закон за управните спорови ("Службен лист на РМ" бр. 62/06 и 150/10); 
- Закон за адвокатурата ("Службен весник на РМ" бр. 59/02, 60/06, 29/07); 
- Закон за судовите ("Службен весник на РМ" бр.58/06, исправка 62/06 , 35/08 и 
150/10); 
- Закон за Државното  правобранителство ("Службен весник на РМ" бр. 87/07); 
- Закон за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02); 
- Европска конвенција за заштита на човековите права и основни слободи и 
протоколите бр. 1, 4, 6, 7 и 11 ("Службен весник на РМ" бр. 11/97). 

- 
 
ЗАБЕЛЕШКА 
Задолжително е тековното следење на измените и дополнувањата на постојните 

закони и прописи од соодветните области или донесувањето на нови закони, зошто со 
денот на нивното објавување во "Службен весник на Република Македонија" тие 
стануваат составен дел на испитната програма. 
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II. ИЗВРШУВАЊЕ, ПАРНИЧНА ПОСТАПКА, ВОНПАРНИЧНА ПОСТАПКА И 
НОТАРИЈАТ 
 
1. ИЗВРШУВАЊЕ 
1. Основни одредби (основа за извршување, надлежност, обем на извршување, 

редослед на намирување, заштита на должникот). 
2. Извршни исправи. 
3. Извршување на условни и заемни обврски, алтернативни и факултативни 
обврски. 
4. Средства и предмети за извршување. 
5. Поништување на трансакции, повлекување на барањето за извршување и прекин 

на барањето за извршување. 
6. Извршител (услови за именување, именување, свечена изјава, седиште, 

легитимација и надзор над работата на извршителите) 
7. Извршни дејствија 
8. Заменик на извршител и помошник на извршител 
9. Дисциплинска одговорност на извршителите 
10. Престанок на функцијата извршител 
11. Организација на извршителите 
12. Спроведување на извршување. 
13. Противизвршување. 
14. Одлагање и запирање на извршување. 
15. Извршување за наплата на парично побарување - извршување врз подвижни 

предмети општо. 
16. Извршување за наплата на парично побарување-попис, процена и пленидба. 
17. Извршување за наплата на парично побарување-продажба на предмети. 
18. Извршување за наплата на парично побарување-намирување на доверителот. 
19. Извршување врз парично побарување-изземање од извршување и 

ограничување на извршувањето. 
20. Извршување врз парично побарување - извршни дејствија и забрана на 
побарување 
21. Извршување врз парично побарување-пренос на побарувања 
22. Извршување врз парично побарување-врз плата и други парични примања и 

врз по-барување по сметка кај банка 
23. Извршување врз побарување да се предадат или испорачаат подвижни 

предмети или да се предаде недвижност. 
24. Извршување врз акции и врз удел во трговско друштво и врз други имотни 
права. 
25. Извршување врз недвижност -општо. 
26. Извршување врз недвижност -изземање, утврдување на вредност 
27. Извршување врз недвижност- продажба на недвижноста. 
28. Извршување врз недвижност- намирување на доверители. 
29. Извршување врз недвижност-посебни одредби за начинот на намирување, 

делба, престанок на правото на должникот врз продаден стан 
30. Извршување врз недвижност на подрачја каде не е востановен катастар и 

извршување на судски пенали. 
31. Извршување врз имотот на правни лица заради наплата на парично 

побарување- од сметка на должникот, ограничувања и изземања. 
32. Извршување врз имотот на правни лица заради наплата на парично 

побарување-спрема Република Македонија и врз парично побарување на должникот. 
33. Извршување заради остварување на непарично побарување - предавање и 

испорака на подвижни предмети и испразнување и предавање на недвижност. 
34. Извршување заради остварување на непарично побарување- обврска на 

дејствие, трпење или несторување. 
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35. Враќање на работник на работа; извршување со запишување на право на јавна 
книга;давање изјава на волја. 

36. Форма и содржина на налозите, записниците и другите акти кои ги изготвува 
извршителот. 

37. Форма и начин на водење на евиденција за примените барања кај извршителот 
38. Легитимирање на извршителот- форма, содржина и начин на издавање на 

легитимациите, употреба на легитимациите. 
39. Користење на податоците за должниците- пристап до нив и начин на употреба. 
40. Етички кодекс на однесување за извршителите. 
41. Посебната сметка на извршителот и начинот за нејзино управување. 
42. Опрема и простор потребни за работа на извршителот. 
43. Тарифа на извршителите. 
44. Испит за извршители. 
45. Конкурс за извршители. 
46. Продажба на предмети за кои не е можна физичка делба. 
47. Средства за обезбедување на побарувања – општо. 
48. Засновање на заложно право – хипотека и залог 
49. Претходни мерки 
50. Привремени мерки 
51. Обезбедување со пренос на сопственост на предмети и пренос на права. 
 
2. ПАРНИЧНА ПОСТАПКА 
1. Месна и стварна надлежност. 
2. Странки и нивни законски застапник. 
3. Полномошници. 
4. Јазикот во постапката. 
5. Поднесоци - воопшто. 
6. Рокови и рочишта. 
7. Враќање во поранешна состојба. 
8. Записници и донесување на одлуки. 
9. Доставување на писмена и разгледување на списи. 
10. Трошоци во постапката. 
11. Сопарничари. 
12. Учество на трети лица во процесот, учество на Јавниот обвинител. 
13. Замешувач, именување на претходник, известување на трети лица за процесот. 
14. Пресуда: поим, содржина, видови на пресуди. 
15. Решение. 
16. Редовен правен лек, жалба (право на жалба, содржина, причини, постапка, 
одлуки). 
17. Жалба на решение. 
18. Ревизија. 
19. Повторување на постапката. 
 
3. ВОНПАРНИЧНА ПОСТАПКА 
1. Уредување на начинот на управување и користење на заеднички предмети. 
2. Уредување на односите меѓу етажните сопственици. 
3. Делба на заеднички предмети или имот. 
4. Уредување на меѓи. 
5. Постапка по судски депозит. 
6. Постапка за уредување на имотните односи на брачните другари. 
 

4.НОТАРИЈАТОТ 
1. Поим на нотарската служба 
2. Службени подрачја 
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3. Непреземање на службени дејствија 
4. Начин на пишување на нотарските исправи 
5. Потпишување на нотарски исправи 
6. Правни работи за кои е потребен нотарски акт 
7. Извршност на нотарскиот акт 
8. Содржина на нотарскиот акт 
9. Последици од повредата на правилата за составување на нотарскиот акт 
10. Потврдување на факти. 
11. Солемнизација 
 
 
Литература: 
 
- Закон за парничната постапка ("Службен весник на РМ" бр. 79/05,110/08, 83/09 и 
116/10); 
- Закон за извршување ("Службен весник на РМ" бр. 35/05, 50/06, 129/06 , 8/08, 83/09, 
50/10, 83/10, 88/10, 171/10 и 148/11 ); 
- Закон за вонпарнична постапка ("Службен весник на РМ" бр. 9/08). 
- Закон за обезбедување на побарувањата ("Службен весник на РМ" бр. 87/07). 
- Закон за нотаријатот ("Службен весник на РМ" бр. 55/07, 25/98 , 139/09 и 135/11) 
- Правилник за видот, содржината, формата, начинот на водењето и чувањето на 

актите, уписниците, книгите и имениците на нотарот, начинот на примање и 
чувањето на нотарските исправи и предметите од вредност и нивното издавање и 
преземање, како и преземање на други формални дејствија. ("Службен весник на РМ" 
бр. 55/10 и 38/12) 

- Правилник за формата, начинот на пишување и одбележување на нотарските 
исправи и за формата и начинот на потврдување на фактите и изјавите ("Службен 
весник на РМ" бр. 55/10) 

 
ЗАБЕЛЕШКА 
Задолжително е тековното следење на измените и дополнувањата на постојните 

закони и прописи од соодветните области или донесувањето на нови закони, зошто со 
денот на нивното објавување во "Службен весник на Република Македонија" тие 
стануваат соста-вен дел на испитната програма. 

 
III. КРИВИЧНО ПРАВО 
 
ОПШТ И ПОСЕБЕН ДЕЛ 
1. Кривични санкции и ограничување во извршувањето на кривичните санкции. 
2. Кривично дело; од мало значење;нужна одбрана;крајна нужда 
3. Кривична одговорност; Пресметливост; Умисла; Небрежност 
4. Стварна заблуда; правна заблуда 
5. Подготвување;Обид;Неподобен обид; 
6. Соизвршителство;Поттикнување;Помагање 
7. Кривична одговорност на правно лице 
8. Парична казна 
9. Извршување на паричната казна 
10. Конфискација на имот, имотна корист и одземање на предмети 
11. Застареност на извршување на казната 
12. Амнестија и помилување 
13. Присилба 
14. Противправно лишување од слобода 
15. Малтретирање во вршење на службата 
16. Нарушување на неповредливост на домот 
17. Противзаконито вршење претрес 
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18. Повреда на тајноста на писма или други пратки 
19. Неовластено објавување на лични записи 
20. Злоупотреба на лични податоци 
21. Спречување на пристап кон јавен информатички систем 
22. Неовластено откривање тајна 
23. Неовластено прислушкување и тонско снимање 
24. Неовластено снимање 
25. Повреда на правото на поднесување на правно средство 
26. Повреда на угледот на Република Македонија и излагање на подбив на 

македонскиот народ и припадници на заедниците;Повреда на угледот на судот 
27. Неплаќање на издршка; Повреда на семејни обврски 
28. Затајување;послужување 
29. Одземање на моторно возило; Одземање туѓи предмети 
30. Оштетување туѓи предмети;Оштетување туѓи права и оштетување на станбени 

и деловни згради и простории 
31. Незаконито вселување 
32. Измама; Осигурителна измама ;Измама при работењето со хартии од вредност 
33. Оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем;компјутерска 

измама 
34. Злоупотреба на довербата ; Оштетување или повластување на доверители 
35. Неовластено примање подароци; примање поткуп; давање поткуп; 

противзаконито посредување 
36. Изнуда; уцена 
37. Даночно затајување;фалсификување или уништување деловни книги 

;фалсификување службена исправа; фалсификување исправа; компјутерски 
фалсификат; посебни случаи на фалсификување исправи 

38. Оддавање и неовластено прибавување деловна тајна; злоупотреба на 
службената положба и овластување; несовесно работење во службата 

39. Проневера во службата; измама во службата; послужување во службата 
40. Оддавање службена тајна; злоупотреба на државна, службена или воена тајна 
41. Противзаконита наплата и исплата; противправно присвојување на предмети 

при претрес или во постапка на извршување 
42. Непријавување подготвување на кривично дело; непријавување кривично дело 

или сторител; лажно пријавување на кривично дело 
43. Поднесување на лажни докази; давање лажен исказ; спречување на 
докажување 
44. Повреда на тајноста на постапката 
45. Неизвршување на судска одлука 
46. Употреба на исправа со невистинита содржина 
47. Спречување службено лице во вршење на службено дејствие; напад на 

службено лице при вршење работи на безбедноста 
48. Симнување и оштетување на службен печат или знак; Одземање или 

уништување службен печат или спис 
49. Лажно претставување. 
 
Литература: 
- Кривичен законик ("Службен весник на РМ" бр. 37/96, 80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 
81/05, 60/06, 73/06, 7/08, 139/08, 114/09, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13 и 
82/13 ); 
- Закон за прекршоците ("Службен весник на РМ" 62/06 и 51/11); 
- Закон за извршување на санкциите ("Службен весник на РМ" бр. 2/06 и 57/10). 
 
 
ЗАБЕЛЕШКА: 
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Задолжително е тековното следење на измените и дополнувањата на постојните 
закони и прописи од соодветните области или донесувањето на нови закони, зошто со 
денот на нивното објавување во "Службен весник на Република Македонија" тие 
стануваат соста-вен дел на испитната програма. 

 
IV. СТВАРНО ПРАВО, СЕМЕЈНО ПРАВО, НАСЛЕДНО ПРАВО, ОБЛИГАЦИИ 

И КАТАСТАР 

 1. СТВАРНО ПРАВО 
1. Правна и деловна способност на физичките и правните лица. 
2. Поим на ствари и поделба на ствари. 
3. Право на сопственост - носители и предмет на правото на сопственост. 
4. Правниот режим на добрата во општа употреба 
5. Сосопственост и заедничка сопственост. 
6. Етажна сопственост - поим и содржина. 
7. Права, обврски и заемни односи на сопствениците на посебни делови од згради 
8. Стекнување на право на сопственост врз основа на правно дело на подвижна и 
недвижна ствар и начин. 

      9.Стекнување на сопственост со: создавање на нова ствар, мешање, спојување и 
градење. 
     10. Стекнување на сопственост со одржувачка. 
     11. Стекнување сопственост со сеење и садење растенија, плодови, припојување и 
таложење, корито на водотек, создавање на остров. 

12. Стекнување на сопственост со присвојување подвижни ствари, напуштени 
ствари, изгубена ствар и наоѓач, скриено богатство и културно добро. 

13. Стекнување сопственост со наследување и одлука на државен орган. 
14. Престанок на правото на сопственост. 
15. Право на службеност - поим, стекнувања, содржина и престанок. 
16.Службеност: - Поим и видови на лична службеност. 
17. Право на залог -хипотека; рачен залог. 
18. Владение - поим, содржина, видови, заштита. 
19. Право на домување - поим, стекнување, содржина и престанок. 
20. Градежно земјиште. – носител на права, предмет, содржина 

  21. Државна сопственост на земјоделското и шумско земјиште - носител, предмет 
и содржина.. 

22. Тапија и таписки книги, интабулациони книги. 
 
2. НАСЛЕДНО ПРАВО 
1. Законски наследници - наследни редови. 
2. Наследни права на посвоениците и лица што живеат во трајна заедница. 
3. Наследни права на брачниот другар и родителите. 
4. Легати. 
5. Извршување на тестаментот и отповикување на тестаментот. 
6.  Преминување на оставината врз наследниците и одговорност на наследникот за 
долговите на оставителот. 
7. Делба на наследство - право на делба, управување, користење и располагање и 

право на наследниците што живееле со оставителот и обврска за заштитување на 
наследниците. 

 
3. СЕМЕЈНО ПРАВО 
1. Полноважност на брак; права и должности на брачните другари, 
2. Престанок на бракот - поништување, развод на брак. 
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3. Имотни односи на брачните другари, на вонбрачните другари и на родителите и 
децата. 

 
4. ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 
1 Време и место на склучување на договор 
2. Застапувања - воопшто за застапувањата. 
3. Застапување - полномошно, деловно полномошно, овластување на трговскиот 

патник и на лица кои обавуваат одредени работи. 
4.Предизвикување на штета - општи принципи (основ на одговорност, поим на 
штета ), 
5. Одговорност за штета, општи начела, вина, одговорност за друг. 
6. Надомест на материјална штета. 
7. Стекнување без основ. 
8. Работоводство без налог. 
9. Хартии од вредност - поим, битни елементи, видови, електронски запис и 

настанување на обврската. 
10.Остварување на правата од вредносни хартии и пренесување на хартии од 
вредност. 
11. Исполнување на обврските од хартии од вредност. 
12. Затезна камата. 
13. Договорна камата. 

     14. Побивање на должникови правни дејствија. 
     15.Право на здржување 

16. Престанување на обврските со исполнување 
17. Задоцнување на должникот и доверителот. 
18. Престанок на обврските со пребивање и отпуштање на долг 
19. Престанок на обврските со новација, соединување и невозможност за 
исполнување. 
20. Застареност, поим, време, застој и прекин. 
21. Парични обврски 
22. Обврски со повеќе предмети - алтернативни обврски. 
23. Обврски со повеќе предмети - факултативни обврски. 
24. Обврски со повеќе лица - солидарни обврски деливи и неделиви. 
25. Солидарност на должниците 
26. Солидарност на доверителите 
27. Цесија. 
28. Промена на должникот - преземање на долг: пристапување кон долг: преземање 

на исполнување. 
29. Право на првенствено купување - законски, договорно. 
30. Правниот промет на недвижности. 
31. Продажба на станови и семејни станбени згради во државна сопственост. 
32. Средства за осигурување на обврските - гаранција (емство). 
33. Договор за продажба. 
34. Договор за посредување. 
35. Договор за отстапување на имот за време на живот. 
36. Договор за издршка. 
37. Договор за дар. 
 
5. ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 
1. Запишување на правата на недвижностите. 
2. Катастар на недвижностите 
3. Правата и должностите на надлежните органи и служби во однос на 

користењето на податоците од катастарот на недвижностите и земјиштето. 
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4. Кои права се запишуваат во катастарот на недвижностите. 
5. Реални товари. 
6. Лични ограничувања. 
7. Евидентирање на бесправно изградените објекти 
8. Повреда на правото на недвижностите при уписот и заштита на правата со 
тужба. 
9. Видови на запишување на правата на недвижностите. 
10.Основи на запишување на права на недвижност. 
11.Излагање на јавен увид (Запишување на права по службена должност) 
12.Поединечно запишување на права на недвижности 
13.Приватизација на градежно земјиште. 
14.Изготвување на катастар на недвижности. 
15.Катастарски план и катастарски операт во катастар на 
недвижности.  
16.Катастарски план и катастарски операт во катастар на земјиште. 
17.Збирка на исправи 
18.Права и должности на носителите на правата на недвижностите. 
19.Право на првенствено запишување на правото на недвижноста. 
20.Правно дејство на запишување на правото на недвижноста. 
 
Литература: 
 
- Закон за облигационите односи ("Службен весник на РМ" бр. 18/2001, 78/2001, 
04/2002, 59/2002, 05/2003, 84/2008 , 81/2009 и161/09); 
- Закон за сопственост и други стварни права ("Службен весник на РМ" бр. 18/2001,  
92/2008, 139/2009 и 35/10); 
- Закон за наследување ("Службен весник на РМ" бр. 47/96); 
- Закон за семејството ("Службен весник на РМ" бр. 80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006, 
84/2008, 67/10, 156/10, 39/12 и 44/12); 
- Закон за катастар на недвижности ("Службен весник на РМ" бр. 55/13); 
- Закон за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост 
("Службен весник на РМ" бр. 4/2005, 13/2007, 165/2008, 146/2009, 18/11 и 51/11), 
- Закон за градежното земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 17/11, 53/11, 144/12 и 
25/13 ); 
- Закон за стопанисување со станбениот и деловниот простор на Република 

Македонија("Службен весник на РМ" бр. 2/94); 
- Закон за договорен залог ("Службен весник на РМ" бр. 5/2003, 4/2005, 87/2007, 51/11 
и 74/12 ); 
- Закон за супервизија на осигурување ("Службен весник на РМ" бр 27/2002, 79/2007, 
88/2008 , 67/10 , 112/11, 30/12-пречистен текст) 
- Закон за домување ("Службен весник на РМ" бр. 99/2009, 57/10, 36/11,  54/11, 13/12 и 
55/13); 
- Закон за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/10, 135/11 и 13/13 ); 
- Закон за висината на стапката на затезната камата ("Службен весник на РМ" бр. 
65/92 и 70/93); 
- Закон за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 135/2007, 18/11, 
148/11, 95/12 и 79/13 ); 
- Закон за водите ("Службен весник на РМ" бр. број 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/10, 
51/11, 44/12 и 23/13); 
- Закон за здруженија и фондации ("Службен весник на РМ" бр. 52/10 и 135/11); 
- Закон за денационализација ("Службен весник на РМ" бр. 20/98, 31/2000, 42/2003, 
44/2007, 72/10, 171/10 и 55/13); 
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- Закон за концесии и јавно приватно партнерство  ("Службен весник на РМ" бр. 
6/12). 
 
 
ЗАБЕЛЕШКА: 
Задолжително е тековното следење на измените и дополнувањата на постојните 

закони и прописи од соодветните области или донесувањето на нови закони, зошто со 
денот на нивното објавување во "Службен весник на Република Македонија" тие 
стануваат соста-вен дел на испитната програма. 

 
V. ТРГОВСКО ПРАВО, СТЕЧАЈ И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 
 
1. ТРГОВЕЦ, ТРГОВЕЦ-ПОЕДИНЕЦ, ТРГОВСКИ ДРУШТВА, СТРАНСКО 

ТРГОВСКО ДРУШТВО И СТРАНСКИ ТРГОВЕЦ-ПОЕДИНЕЦ 
 
      1.Трговец (поим и видови) 

2. Трговец-поединец (општо) 
3. Трговски друштва (поим, форма и одговорност за обврските). 
4. Трговски регистар 
5. Престанок на ДОО. 
6. Акционерско друштво и акции (поим, видови и издавање). 
7. Престанок на акционерското друштво. 
8. Преобразба на друштво од една во друга форма на друштво. 
9. Присоединување, спојување и поделба на друштвото (општо). 
10. Ликвидација на друштвото. 
11. Тајно друштво. 
12. Странско трговско друштво и странски трговец-поединец. 
 
2. СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА 
1. Стечај (општо за стечајот). 
2. Стечаен управник. 
3. Отварање на стечајна постапка. 
4. Правните последици од отварањето на стечајната постапка. 
5. Стечајна маса. 
6. Заклучување на стечајната постапка. 
7. Впаричување на имот. 
 
3. ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 
 
ПЛАТЕН ПРОМЕТ 
1. Носители на платен промет 
2. Учесници во платниот промет 
3. Вршење на работи на платен промет 
4. Платни инструменти 
5. Извршување на присилна наплата. 
 
ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ 
1. Дефиниции и поими од девизното работење 
2. Трансакции и трансфери 
3. Тековни трансакции 
4. Капитални трансакции 
5. Плаќања и трансфери 
6. Вложување на нерезиденти во недвижности во РМ 



11 

7. Издавање и воведување на странски хартии од вредност во РМ, вложување на 
нерезиденти во хартии од вредност во РМ 

8. Депозитни работи 
9. Плаќање и трансфери 
10. Известувања. 
 
ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР 
1. Основање и организација 
2. Делокруг на работа-внесување и чување на податоци 
3. Користење на податоци и надоместок за нивно користење 
4. Односи на Централен регистар со другите регистри и нивните корисници 
5. Централен депозитар за хартии од вредност. 
 
Литература 
 
- Закон за стечај ("Службен весник на РМ" бр.55/97, 53/00, 37/02, 17/04, 47/11 и 79/13). 
- Закон за трговските друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/2004, 84/2005, 
25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12 и 70/13). 
- Закон за платниот промет (Сл.весник на РМ бр. 113/2007, 22/2008, 159/2008, 
133/2009, 145/10, 35/11, 11/12 и 166/12) 
- Закон за девизно работење (Сл. весник на РМ бр. 34/2001, 49/2001, 103/2001, 54/2002, 
81/2008, 24/11 и 135/11) 
- Закон за Централен регистар (Сл. Весник на РМ бр. 50/2001, 49/2003, 109/2005, 
88/2008 и 35/11 ) 
- Упатство за формата и содржината на платните инструменти за вршење на 

платен промет во земјата (Сл. Весник на РМ бр. 161/07,  
56/08, 114/08, 149/08, 165/08, 95/09, 18/11 и 77/12) 

- Одлука за вршење на платен промет во странство  (Сл. Весник на РМ 53/02). 
 
 
ЗАБЕЛЕШКА: 
Задолжително е тековното следење на измените и дополнувањата на постојните 

закони и прописи од соодветните области или донесувањето на нови закони, зошто со 
денот на нивното објавување во "Службен весник на Република Македонија" тие 
стануваат составен дел на испитната програма. 



12 

 


