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ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ОСНОВИ 

КРИВИЧНОГ ПРАВА 

 
Напомена:  При спремању градива из материјалног кривичног права (општи и 

посебни део) треба користити важећи текст Кривичног законика ("Сл. гласник РС", 

бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 

108/2014, 94/2016 и 35/2019) и текст Закона о посебним мерама за спречавање 

вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима ("Сл. 

гласник РС", бр. 32/2013). 

 

Материјално кривично право 

А. Општи део 

1. Појам и специфичности кривичног права 

2. Наука кривичног права (предмет, задаци) 

3. Кривично право и друге гране права 

4. Однос кривичног права и сродних наука 

5. Извори кривичног права 

6. Временско важење кривичног законика 

7. Просторно важење кривичног законика 

8. Општи појам кривичног дела 

9. Радња и последица кривичног дела 

10. Противправност и одређеност кривичног дела у закону, биће кривичног 

дела, субјекат и објекат кривичног дела 

11. Општи основи искључења кривичног дела 

12. Нужна одбрана и крајња нужда 

13. Дело малог значаја 

14. Неотклоњива стварна и правна заблуда 

15. Припремање и покушај кривичног дела 

16. Добровољни одустанак 

17. Појам и врсте стицаја 

18. Привидни стицај 

19. Појам кривице 

20. Неурачунљивост и битно смањена урачунљивост 

21. Умишљај и нехат 

22. Скривљена неурачунљивост 

23. Појам саучесништва и облици 

24. Саизвршилаштво 

25. Подстрекавање, неуспело подстрекавање и помагање 

26. Појам и сврха кривичних санкција 

27. Сврха и врсте казни (затвор, новчана казна, рад у јавном интересу, 

одузимање возачке дозволе) 

28. Казна затвора 

29. Новчана казна 
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30. Одмеравање казне (отежавајуће и олакшавајуће околности) 

31. Појам ублажења и ослобођења од казне 

32. Појам и сврха условне осуде 

33. Појам и сврха судске опомене 

34. Мере безбедности 

35. Појам и врсте застарелости 

36. Правне последице осуде, амнестија и помиловање 

37. Рехабилитација и давање података из казнене евиденције 

38. Одговорност правних лица за кривична дела 

39. Кривичноправни положај малолетника и старосне границе 

40. Појам и сврха васпитних налога 

41. Појам и сврха васпитних мера 

42. Казна малолетничког затвора 

43. Услови за изрицање кривичних санкција за малолетнике млађим 

пунолетним лицима 

44. Посебне мере за спречавање кривичних дела против полне слободе према 

малолетницима 

Б. Посебни део 

1. Садржај Посебног дела кривичног Законика 

2. Кривична дела против уставног уређења и безбедности Републике Србије - 

Напад на уставно уређење, Шпијунажа 

3. Кривична дела против човечности и других добара заштићених 

међународним правом – Геноцид, Ратни злочини 

4. Кривична дела против живота и тела, опште карактеристике 

5. Убиство 

6. Тешко убиство  

7. Привилеговани облици убиство 

8. Тешка и лака телесна повреда 

9. Недозвољени прекид трудноће 

10. Навођење на самоубиство и помагање у самоубиству 

11. Сакаћење женског полног органа 

12. Кривична дела против слобода и права човека и грађанина, опште 

карактеристике 

13. Повреда равноправности 

14. Противправно лишење слободе, Принуда 

15. Прогањање 

16. Кривична дела против части и угледа, Увреда 

17. Кривична дела против полне слободе, Силовање  

18. Полни деликти без елемената насиља, Приказивање, прибављање и 

поседовање порнографског материјала и искоришћавање малолетног лица за 

порнографију 

19. Полно узнемиравање 

20. Кривична дела против брака и породице, Двобрачност 

21. Насиље у породици 

22. Родоскрвнуће 



 3 

23. Кривична дела против здравља људи, Неовлашћена производња  и стављање 

у промет опојних дрога  

24. Неовлашћено држање опојних дрога, Омогућавање уживања опојних дрога 

25. Кривична дела против правног саобраћаја, Фалсификовање исправе 

26. Кривична дела против привреде, Фалсификовање новца 

27. Кривична дела против имовине, опште карактеристике 

28. Крађа и ситна крађа 

29. Тешка крађа  

30. Разбојништво и разбојничка крађа 

31. Утаја и превара 

32. Кривична дела против безбедности јавног саобраћаја, Угрожавање јавног 

саобраћаја 

33. Кривична дела против правосуђа, Давање лажног исказа 

34. Кривична дела против јавног реда и мира, Насилничко понашање 

35. Кривична дела против службене дужности, Злоупотреба службеног 

положаја 

36. Проневера 

37. Примање и давање мита 

Процесно кривично право 

1. Појам, задатак  и предмет кривичног процесног права 

2. Извори  кривичнопроцесног законодавства 

3. Важење кривичнопроцесног законодавства 

4. Појам и класификација  начела кривичног  процесног права 

5. Начела ne bis in idem, претпоставке невиности и забрана мучења, нечовечног 

поступања и изнуде 

6. Начело  легалитета и начело  опортунитета 

7. Појам, основна обележја и класификација кривичнопроцесних субјеката 

8. Појам кривичног суда, његово уређење и организација 

9. Надлежност кривичног суда (стварна и месна) 

10. Састав судских већа и надлежност судије појединца 

11. Појам и својства оштећеног у кривичном поступку 

12. Јавни тужилац у кривичном поступку 

13. Оштећени као тужилац 

14. Оштећени као приватни тужилац 

15. Права ухапшеног и права и дужности окривљеног у кривичном поступку 

16. Мере за обезбеђење присуства окривљеног и несметано вођење кривичног 

поступка 

17. Јемство и забрана напуштања стана 

18. Притвор и трајање у истрази и након подизања оптужнице 

19. Бранилац у кривичном поступку 

20. Доказивање, оцена доказа и утврђивање чињеница 

21. Посебно осетљиви сведок и заштићени сведок 

22. Посебне доказне радње 

23. Одлуке (врсте, извршење) 

24. Увиђај и реконструкција кривичног догађаја 
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25. Вештачење у кривичном поступку 

26. Сведочење у кривичном поступку 

27. Појам кривичног поступка и ток редовног кривичног поступка (сумарни 

приказ) 

28. Предистражни поступак (поступање по кривичној пријави и овлашћења 

органа предистражног поступка) 

29. Истрага 

30. Споразум о признању кривичног дела, споразум о сведочењу окривљеног и 

споразум о сведочењу осуђеног 

31. Оптужење 

32. Главни претрес  (појам и редослед радњи) 

33. Појам и врсте пресуда 

34. Редовни правни лекови 

35. Ванредни правни лекови 

36. Скраћени кривични поступак 

37. Појам, законско регулисање и лица према којима се примењују одредбе 

поступка према малолетницима 

38. Судски органи у кривичном поступку према малолетницима 

39. Основне одлике кривичног поступка према малолетницима 

40. Покретање кривичног поступка према малолетницима 

41. Контрола покретања кривичног поступка према малолетницима 

42. Учешће органа старатељства у кривичном поступку према малолетницима 
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