
 

Испитна питања из предмета Кривично право – Општи део, за 

уџбеник: Зоран Стојановић: Кривично право – општи део, 

двадесет шесто* или двадесет седмо издање, Београд, 2019-2020. 

 
 

1. Појам кривичног права 
2. Појам кривичног закона и кривичног законодавства 
3. Место кривичног права у правном систему 
4. Кривично право и морал 
5. Појам међународног кривичног права 

6. Међународно кривично право 
7. Начело законитости 
8. Начело легитимности 
9. Начело индивидуалне субјективне одговорности (начело кривице) 
10. Начело хуманости 
11. Начело праведности и сразмерности 
12. Осврт на појаву и развој кривичног права 
13. Развој нашег кривичног права (период до 1941) 
14. Развој нашег кривичног права (период после 1941) 
15. Извори кривичног права 
16. Тумачење у кривичном праву 

17. Екстензивно и рестриктивно тумачење 
18. Аналогија у кривичном праву 
19. Појам, задатак и систем науке кривичног права 
20. Однос науке кривичног права са другим наукама 
21. Настанак науке кривичног права и поједине школе 
22. Могућности и будућност кривичног права - схватања у науци 
23. Временско важење кривичног закона 
24. Просторно важење кривичног законодавства 
25. Општи појам кривичног дела - схватања у нашој ранијој теорији 
26. Одређивање општег појма кривичног дела 
27. Појам и функције радње кривичног дела 

28. Социјално-персонални појам радње 
29. Врсте радње кривичног дела и алтернативно и кумулативно прописана радња 

извршења 
30. Биће и елементи бића кривичног дела 
31. Чињење и нечињење као радња извршења кривичног дела 

32. Неправа кривична дела нечињења и биће кривичног дела 
33. Последица 
34. Појам и теорије узрочности 
35. Теорија објективног урачунавања 
36. Узрочност код кривичних дела нечињења 
37. Услови кажњивости 

38. Субјект кривичног дела 
39. Објект кривичног дела 
40. Друштвена опасност 
41. Појам противправности у кривичном праву и однос са предвиђеношћу у закону 
42. Дело малог значаја 

43. Нужна одбрана 
44. Крајња нужда 
45. Основи искључења противправности који нису  предвиђени кривичним 

законом 
46. Појам кривице 

 
* Студенти који испит припремају из овог издања уџбеника морају бити упознати са изменама и 
допунама Кривичног законика из 2019. године. Приказ најважнијих измена и допуна може се 
преузети са сајта факултета. 



47. Теорије кривице 
48. Појам, елементи и предмет умишљаја 
49. Директни и евентуални умишљај, алтернативни умишљај 
50. Нехат 
51. Неурачунљивост 
52. Битно смањена урачунљивост 
53. Стварна заблуда 
54. Правна заблуда 
55. Сила и претња 
56. Actiones liberae in causa (скривљена неурачунљивост) 
57. Одговорност за кривична дела квалификована тежом последицом 
58. Одговорност за кривична дела учињена путем штампе и других средстава 

јавног информисања 
59. Одговорност правног лица за кривична дела, развој и стање у свету 
60. Одговорност правних лица у нашем праву 
61. Начелна питања кажњивости недовршеног кривичног  дела 
62. Припремање кривичног дела 
63. Покушај кривичног дела - појам, врсте и кажњавање 
64. Неподобан покушај 
65. Добровољни одустанак 
66. Време извршења кривичног дела 
67. Место извршења кривичног дела 
68. Деоба кривичних дела 
69. Појам и врсте стицаја кривичног дела 
70. Привидни идеални стицај 
71. Сложено и колективно кривично дело 
72. Продужено кривично дело у теорији и судској пракси 
73. Продужено кривично дело у КЗ Србије 
74. Појам и врсте саучесништва 
75. Посредно извршилаштво 
76. Правна природа саучесништва 
77. Саизвршилаштво 
78. Подстрекавање 
79. Помагање 
80. Посебна правила за одговорност и кажњивост саучесника 
81. Појам и врсте кривичних санкција 
82. Појам, оправдање и сврха казне 
83. Систем казни 
84. Општа питања казне лишења слободе 
85. Казна затвора у нашем кривичном праву 
86. Условни отпуст 
87. Појам и системи новчане казне 
88. Новчана казна у нашем кривичном праву 
89. Рад у јавном интересу 
90. Одузимање возачке дозволе 
91. Појам и врсте одмеравања казне 
92. Олакшавајуће и отежавајуће околности 
93. Ублажавање казне 
94. Ослобођење од казне 
95. Поврат 
96. Одмеравање казне за кривична дела учињена у стицају 
97. Одмеравање казне осуђеном лицу и урачунавање притвора и раније казне 
98. Појам и сврха мера упозорења 
99. Механизам функционисања и услови за изрицање условне осуде у нашем кривичном 

праву 



100. Опозивање условне осуде 
101. Условна осуда са заштитним надзором 
102. Судска опомена 
103. Настанак, појам и сврха мера безбедности 
104. Врсте и систем мера безбедности у нашем кривичном праву 
105. Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи 
106. Обавезно психијатријско лечење на слободи 
107. Обавезно лечење наркомана 
108. Обавезно лечење алкохоличара 
109. Забрана вршења позива, делатности и дужности 
110. Забрана управљања моторним возилом 
111. Одузимање предмета 
112. Протеривање странца из земље 
113. Јавно објављивање пресуде 
114. Забрана приближавања и комуникације са оштећеним 
115. Забрана присуствовања одређеним спортским приредбама 
116. Основ и начин одузимања имовинске користи 
117. Заштита оштећеног и одузимање имовине проистекле из кривичног дела 
118. Правне последице осуде 
119. Рехабилитација и давање података из казнене евиденције 
120. Амнестија 
121. Помиловање 
122. Појам застарелости и застарелост кривичног гоњења 
123. Појам застарелости и застарелост извршења кривичних санкција 
124. Кривичноправни статус малолетника у нашем кривичном праву 
125. Санкције за малолетнике у нашем кривичном праву и њихове специфичности 
126. Васпитне мере упозорења и усмеравања 
127. Васпитне мере појачаног надзора 
128. Заводске васпитне мере 
129. Малолетнички затвор 
130. Условни отпуст малолетних учинилаца 
131. Примена васпитних мера на пунолетна лица која су извршила 

кривично дело као малолетници 
132. Примена васпитних мера на млађе пунолетне учиниоце кривичних 

дела 

 
Напомена: За оцену нижу од девет (9) није неопходно познавати материју написану 
у уџбенику петитом (ситним фонтом), као и ону која је садржана у фуснотама. 


