
ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА КРИВИЧНО ПРАВО 

(школска 2022-2023) 

 

ПИТАЊА ИЗ ОПШТЕГ ДЕЛА 

1. Појам кривичног права 

2. Појам кривичног закона и кривичног законодавства 

3. Место кривичног права у правном систему 

4. Кривично право и морал 

5. Међународно кривично право 

6. Начело законитости 

7. Начело легитимности 

8. Начело индивидуалне  субјективне одговорности (начело кривице) 

9. Начело хуманости 

10. Начело праведности и сразмерности 

11. Развој кривичног права 

12. Извори кривичног права 

13. Тумачење у кривичном праву и аналогија у кривичном праву 
14. Наука кривичног права и њен однос са другим наукама 

15. Временско важење кривичног закона 

16. Просторно важење кривичног законодавства 

17. Појам кривичног дела 

18. Појам и функције радње кривичног дела; социјално-персонални појам радње 

19. Врсте радње кривичног дела и алтернативно и      кумулативно прописана радња 

извршења; 

20. Чињење и нечињење као радња извршења кривичног дела; Неправа кривична дела 

нечињења и биће кривичног дела 

21. Последица 
22. Појам и теорије узрочности;Теорија објективног урачунавања;Узрочност код 

кривичних дела нечињења 

23. Биће и елементи бића кривичног дела 

24. Услови кажњивости 



25. Субјект кривичног дела 

26. Објект кривичног дела 

27. Друштвена опасност 

28. Појам противправности у кривичном праву и однос са предвиђеношћу у закону 

29. Дело малог значаја 

30. Нужна одбрана 

31. Крајња нужда 

32. Основи искључења противправности који нису предвиђени кривичним законом 

33. Појам кривице; Нормативна и психолошка теорија кривице 

34. Умишљај 

35. Нехат 

36. Неурачунљивост 

37. Битно смањена урачунљивост 

38. Стварна заблуда 

39. Правна заблуда 

40. Сила и претња 

41. Actiones liberae in causa (скривљена неурачунљивост) 

42. Одговорност за кривична дела квалификована тежом последицом 

43. Одговорност за кривична дела учињена путем штампе и  других средстава јавног 

информисања 

44. Одговорност правног лица за кривична дела 

45. Начелна питања кажњивости недовршеног кривичног дела 

46. Припремање кривичног дела 

47. Покушај кривичног дела - појам, врсте и кажњавање за покушај 

48. Неподобан покушај 

49. Добровољни одустанак 

50. Време и место извршења кривичногдела 

51. Деоба кривичних дела 

52. Појам и врсте стицаја кривичногдела 

53. Привидни идеални стицај 

54. Сложено и колективно кривично дело 

55. Продужено кривично дело у КЗ Србије 

56. Појам и врсте саучесништва; Посредно извршилаштво 

57. Правна природа саучесништва 

58. Саизвршилаштво 

59. Подстрекавање 

60. Помагање 

61. Посебна правила за одговорност и кажњивост саучесника 

62. Појам и врсте кривичних санкција 

63. Појам, оправдање и сврха казне 

64. Систем казни 

65. Општа питања казне лишења слободе 

66. Казна доживотног затвора 

67. Казна затвора у нашем кривичном праву 

68. Условни отпуст 

69. Појам и системи новчане казне 

70. Новчана казна у нашем кривичном праву 



71. Рад у јавном интересу и одузимање возачке дозволе 

72. Појам и врсте одмеравања казне 

73. Олакшавајуће и отежавајуће околности 

74. Ублажавање казне 

75. Ослобођење од казне 

76. Појам и кривичноправни значај поврата и вишеструког поврата 

77. Одмеравање казне за кривична дела учињена у стицају 

78. Одмеравање казне осуђеном лицу и урачунавање притвора и раније казне 

79. Појам и сврха мера упозорења 

80. Условна осуда 

81. Условна осуда са заштитним надзором 

82. Судска опомена 

83. Настанак, појам, сврха мера безбедности, врсте и систем мера безбедности у нашем 

кривичном праву 

84. Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи и обавезно 

психијатријско лечење на слободи 

85. Обавезно лечење наркомана и обавезно лечење алкохоличара 

86. Забрана вршења позива, делатности и дужности и забрана управљања моторним 

возилом 

87. Одузимање предмета,протеривање странца из земље и јавно објављивање пресуде 

88. Забрана приближавања и комуникације са оштећеним и забрана присуствовања 

одређеним спортским приредбама 

89. Одузимање имовине прибављене  кривичном дела 

90. Правне последице осуде 

91. Рехабилитација и давање података из казнене евнције 

92. Амнестија и помиловање 

93. Застерелост 

94. Кривично правни статус малолетника у нашем кривичном праву, санкције за 

малолетнике у нашем кривичном праву и њихове специфичности 

95. Васпитне мере упозорења и усмеравања 

96. Васпитне мере појачаног надзора 

97. Заводске васпитне мере  

98. Малолетнички затвор 

99. Условни отпуст малолетних учинилаца 

100. Примена васпитних мера на пунолетна лица која су извршила кривично дело као 

малолетници и примена васпитних мера на млађе пунолетне учиниоце кривичних 

дела 

ПИТАЊА ИЗ ПОСЕБНОГ ДЕЛА 

1. Кривична дела против живота и тела (глава тринаеста) 

2. Убиство (члан 113) 



3. Тешко убиство (члан 114) 

4. Убиство на мах (члан 115) 

5. Убиство детета при порођају (члан 116) 

6. Лишење живота из самилости (члан 117) 

7. Нехатно лишење живота (члан 118) 

8. Навођење на самоубиство и помагање у самоубиству (члан 119) 

9. Недозвољен прекид трудноће (члан 120) 

10. Тешка телесна повреда (члан 121) 

11. Лака телесна повреда (члан 122) 

12. Учествовање у тучи (члан 123) 

13. Кривична дела против слобода и права човека и грађанина (глава четрнаеста) 

14. Противправно лишење слободе (члан 132) 

15. Отмица (члан 134) 

16. Принуда (члан 135) 

17. Изнуђивање исказа (члан 136) 

18. Злостављање и мучење (члан 137) 

19. Угрожавање сигурности (члан 138) 

20. Прогањање (члан 138а) 

21. Кривична дела против изборних права (глава петнаеста) 

22. Кривична дела против права по основу рада (глава шеснаеста) 

23. Кривична дела против части и угледа (глава седамнаеста) 

24. Увреда (члан 170) 

25. Кривична дела против полне слободе (глава осамнаеста) 

26. Силовање (члан 178) 

27. Обљуба над немоћним лицем (члан 179) 

28. Обљуба са дететом (члан 180) 

29. Недозвољене полне радње (члан 182) 

30. Кривична дела против брака и породице (глава деветнаеста) 

31. Ванбрачна заједница са малолетником (члан 190) 

32. Насиље у породици (члан 194) 

33. Недавање издржавања (члан 195) 

34. Кривична дела против интелектуалне својине (глава двадесета) 

35. Неовлашћено искоришћавање ауторског дела или предмета сродног права 

36. Кривична дела против имовине (глава двадесет прва) 

37. Крађа (члан 203) 

38. Тешка крађа (члан 204) 

39. Разбојничка крађа (члан 205) 

40. Разбојништво (члан 206) 

41. Утаја (члан 207) 

42. Превара (члан 208) 

43. Ситна крађа, утаја и превара (члан 210) 

44. Неовлашћено коришћење туђег возила (члан 213) 

45. Изнуда (члан 214) 

46. Прикривање (члан 221) 

47. Кривична дела против привреде (глава двадесет друга) 



48. Пореска утаја (члан 225) 

49. Злоупотреба положаја одговорног лица (члан 227) 

50. Недозвољена трговина (члан 235) 

51. Фалсификовање новца (члан 241) 

52. Прање новца (члан 245) 

53. Кривична дела против здравља људи (глава двадесет трећа) 

54. Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога (члан 246) 

55. Неовлашћено држање опојних дрога (члан 246а) 

56. Омогућавање уживања опојних дрога (члан 247) 

57. Несавесно пружање лекарске помоћи (члан 251) 

58. Неуказивање лекарске помоћи (члан 253) 

59. Надрилекарство и надриапотекарство (члан 254) 

60. Кривична дела против животне средине (глава двадесет четврта) 

61. Загађење животне средине (члан 260) 

62. Убијање и злостављање животиња (члан 269) 

63. Шумска крађа (члан 275) 

64. Кривична дела против опште сигурности људи и имовине (глава двадесетпета) 

65. Изазивање опште опасности (члан 278) 

66. Кривична дела против безбедности јавног саобраћаја (глава двадесет шеста) 

67. Угрожавање јавног саобраћаја (члан 289) 

68. Непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди (члан 296) 

69. Кривична дела против безбедности рачунарских података (глава двадесет 

седма) 

70. Прављење и уношење рачунарских вируса (члан 300)  

71. Кривична дела против уставног уређења и безбедности Републике Србије(глава 

двадесет осма) 

72. Напад на уставно уређење (члан 308) 

73. Позивање на насилну промену уставног уређења (члан 309) 

74. Шпијунажа (члан 315) 

75. Одавање државне тајне (члан 316) 

76. Изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости (члан 317) 

77. Кривична дела против државних органа (глава двадесет девета) 

78. Спречавање службеног лица у вршењу службене радње (члан 322) 

79. Лажно представљање (члан 329) 

80. Самовлашће (члан 330) 

81. Кривична дела против правосуђа (глава тридесета) 

82. Непријављивање припремања кривичног дела (члан 331) 

83. Непријављивање кривичног дела и учиниоца (члан 332) 

84. Помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела (члан 333) 

85. Лажно пријављивање (члан 334) 

86. Давање лажног исказа (члан 335) 

87. Кривична дела против јавног реда и мира (глава тридесет прва) 

88. Насилничко понашање (члан 344) 

89. Насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу (члан 344а) 



90. Договор за извршење кривичног дела (члан 345) 

91. Удруживање ради вршења кривичних дела (члан 346) 

92. Недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја иексплозивних 
материја (члан 348) 

93. Кривична дела против правног саобраћаја (глава тридесет друга) 

94. Фалсификовање исправе (члан 355) 

95. Фалсификовање службене исправе (члан 357) 

96. Кривична дела против службене дужности (глава тридесет трећа) 

97. Злоупотреба службеног положаја (члан 359) 

98. Несавестан рад у служби (члан 361) 

99. Превара у служби (члан 363) 

100. Проневера (члан 364) 

101. Трговина утицајем (члан 366) 

102. Примање мита (члан 367) 

103. Давање мита (члан 368) 

104. Одавање службене тајне (члан 369) 

105. Кривична дела против човечности и других добара заштићених међународним 

правом (глава тридесет четврта) 

106. Геноцид (члан 370) 

107. Злочин против човечности (члан 371) 

108. Ратни злочини (чланови 372-374) 

109. Трговина људима (члан 388) 

110. Тероризам (члан 391) 

111. Кривична дела против Војске Србије (глава тридесет пета) 
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