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

карактеристике 
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) 

– заједничке карактеристике 
14. Повреда равноправности (члан 128) 
15. Противправно лишење слободе (члан 132) 
16. Отмица (члан 134) 
17. Принуда (члан 135) 
18. Изнуђивање исказа (члан 136) 
19. Злостављање и мучење (члан 137) 
20. Угрожавање сигурности (члан 138) 
21. Прогањање (члан 138а) 
22. Нарушавање неповредивости стана (члан 139) 
23. Кривична дела против изборних права (глава петнаеста) – заједничке 

карактеристике 
24. Повреда права гласања (члан 155) 

25. Кривична дела против права по основу рада (глава шеснаеста) – заједничке 
карактеристике 

26. Повреда права по основу рада и права из социјалног осигурања (члан 163) 

27. Кривична дела против части и угледа (глава седамнаеста) – заједничке 
карактеристике 

28. Увреда (члан 170) 
29. Кривична дела против полне слободе (глава осамнаеста) – заједничке 

карактеристике 
30. Силовање (члан 178) 
31. Обљуба над немоћним лицем (члан 179) 
32. Обљуба са дететом (члан 180) 
33. Недозвољене полне радње (члан 182) 
34. Кривична дела против брака и породице (глава деветнаеста) – заједничке 

карактеристике 
35. Двобрачност (члан 187) 
36. Ванбрачна заједница са малолетником (члан 190) 
37. Промена породичног стања (члан 192) 

 
* 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. 



 

38. Запуштање и злостављање малолетног лица (члан 193) 
39. Насиље у породици (члан 194) 
40. Недавање издржавања (члан 195) 
41. Родоскврнуће (члан 197) 
42. Кривична дела против интелектуалне својине (глава двадесета) – заједничке 

карактеристике 
43. Неовлашћено искоришћавање ауторског дела или предмета сродног права  

(члан 199) 
44. Повреда проналазачког права (члан 201) 
45. Кривична дела против имовине (глава двадесет прва) – заједничке 

карактеристике 
46. Крађа (члан 203) 

47. Тешка крађа (члан 204) 
48. Разбојничка крађа (члан 205) 
49. Разбојништво (члан 206) 
50. Утаја (члан 207) 
51. Превара (члан 208) 
52. Ситна крађа, утаја и превара (члан 210) 
53. Уништење и оштећење туђе ствари (члан 212) 
54. Неовлашћено коришћење туђег возила (члан 213) 
55. Изнуда (члан 214) 
56. Прикривање (члан 221) 
57. Пореска утаја (члан 225) 
58. Злоупотреба положаја одговорног лица (члан 227) 
59. Оштећење поверилаца (члан 233) 
60. Недозвољена трговина (члан 235) 
61. Фалсификовање новца (члан 241) 
62. Прање новца (члан 245) 
63. Кривична дела против здравља људи (глава двадесет трећа) – заједничке 

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

65. Неовлашћено држање опојних дрога (члан  246а) 
66. Омогућавање уживања опојних дрога (члан  247) 
67. Несавесно пружање лекарске помоћи (члан  251) 
68. Неуказивање лекарске помоћи (члан 253) 
69. Надрилекарство и надриапотекарство (члан 254) 
70. Производња и стављање у промет шкодљивих производа (члан 256) 
71. Загађење животне средине (члан 260) 
72. Убијање и злостављање животиња (члан 269) 
73. Шумска крађа (члан 275) 
74. Изазивање опште опасности (члан 278) 
75. Кривична дела против безбедности јавног саобраћаја (глава двадесет шеста) – 

заједничке карактеристике 
76. Угрожавање јавног саобраћаја (члан 289) 

77. Отмица ваздухоплова, брода и другог превозног средства (члан 293) 
78. Непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди (члан 296) 
79. Тешка дела против безбедности јавног саобраћаја (члан 297) 
80. Кривична дела против безбедности рачунарских података (глава двадесет 

седма) – заједничке карактеристике 
81. Прављење и уношење рачунарских вируса (члан 300) 

82. Рачунарска превара (члан 301) 
83. Кривична дела против уставног уређења и безбедности Републике Србије  

(глава двадесет осма) – заједничке карактеристике 



 

84. Напад на уставно уређење (члан 308) 
85. Позивање на насилну промену уставног уређења (члан 309) 
86. Шпијунажа (члан 315) 
87. Одавање државне тајне (члан 316) 
88. Изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости (члан 317) 
89. Спречавање службеног лица у вршењу службене радње (члан 322) 
90. Лажно представљање (члан 329) 
91. Самовлашће (члан 330) 
92. Кривична дела против правосуђа (глава тридесета) – заједничке 

карактеристике 
93. Непријављивање припремања кривичног дела (члан 331) 
94. Непријављивање кривичног дела и учиниоца (члан 332) 

95. Помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела (члан 333) 
96. Лажно пријављивање (члан 334) 
97. Давање лажног исказа (члан 335) 
98. Кривична дела против јавног реда и мира (глава тридесет прва) – заједничке 

карактеристике 
99. Насилничко понашање (члан 344) 
100. Насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу (члан 344а) 
101. Договор за извршење кривичног дела (члан 345) 
102. Удруживање ради вршења кривичних дела (члан 346) 
103. Недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и 

експлозивних материја (члан 348) 
104. Фалсификовање исправе (члан 355) 
105. Посебни случајеви фалсификовања исправе (члан 356) 
106. Фалсификовање службене исправе (члан 357) 
107. Кривична дела против службене дужности (глава тридесет трећа) – 

заједничке карактеристике 
108. Злоупотреба службеног положаја (члан 359) 
109. Несавестан рад у служби (члан 361) 
110. Противзаконита наплата и исплата (члан 362) 
111. Превара у служби (члан 363) 
112. Проневера (члан 364) 
113. Послуга (члан 365) 
114. Трговина утицајем (члан 366) 
115. Примање мита (члан 367) 
116. Давање мита (члан 368) 
117. Одавање службене тајне (члан 369) 
118. Кривична дела против човечности и других добара заштићених 

међународним правом (глава тридесет четврта) – заједничке карактеристике 
119. Геноцид (члан 370) 

120. Злочин против човечности (члан 371) 
121. Ратни злочини (чланови 372-374) 
122. Неспречавање вршења кривичних дела против човечности и других добара 

заштићених међународним правом (члан 384) 
123. Трговина људима (члан 388) 
124. Тероризам (члан 391) 

125. Кривична дела против Војске Србије (глава тридесет пета) – заједничке 
карактеристике 

126. Избегавање војне обавезе (члан 394) 


