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С Т А В О В И 

кривичног одељења Врховног касационог суда око спорних правних питања у вези 

којих није постигнута сагласност представника апелационих судова
 
(Нови Сад - 

30.03.2018. године)  

 

 

Нови Сад - 30.03.2018. године 
 

 

 1. Да ли  смрт фетуса од бремените жене који је достигао толики степен 

развоја да је способан за ванматерични живот, а којa је наступилa услед кривичног 

дела несавесно пружање лекарске помоћи из члана 251. КЗ, представља смрту 

последицу у смислу кривичног дела тешко дело против здравља људи из члана 259. 

став 2. и става 4. КЗ?  

 

 Смрт фетуса од бремените жене који је достигао толики степен развоја да 

је способан за ванматерични живот а која је наступила услед извршења 

кривичног дела несавесно пружање лекарске помоћи из члана 250. КЗ не 

представља последицу у виду наступања смрти једног или више лица као 

обележја кривичног дела тешко дело против здравља људи из члана 259. став 2. 

и став 4. КЗ. 
 

 2. Да ли је након доношења решења којим је од стране другостепеног суда на 

основу одредбе члана 458. став 4. ЗКП продужен притвор према окривљеном до даље 

одлуке првостепеног суда, првостепени суд је у обавези да одмах по пријему списа 

предмета од другостепеног суда поновно испитује да ли још постоје разлози за 

притвор и да донесе ново решење о продужењу притвора или пак о укидању 

притвора или ће првостепени суд у складу са одредбом члана 462. став 5. ЗКП по 

истеку 60 дана од дана доношења решење другостепеног суда испитати да ли још 

постоје разлози за притвор? 

 Након доношења решења којим је од стране другостепеног суда на основу 

одредбе  члана 458. став 4. ЗКП продужен притвор према окривљеном до даље 

одлуке првостепеног суда, првостепени суд није у обавези да одмах по пријему 

списа предмета од другостепеног суда поново испитује да ли још постоје разлози 

за притвор и донесе ново решење о продужењу или укидању притвора, већ ће у 

складу са одредбом члана 462. став 5. ЗКП у вези са  чланом 216. став 3. ЗКП по 

истеку 60 дана од дана доношења решења другостепеног суда испитати да ли још 

постоје разлози за притвор. 
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3. Ко је надлежан да донесе решење о одузимању предмета на основу члана 

535. ЗКП у ситуацији када кривични поступак није покренут, Кв-веће или судија за 

претходни поступак? 

 За доношење решења о одузимању предмета на основу члана 535. ЗКП и у 

другим случајевима, у ситуацији када кривични поступак није покренут, 

надлежан судија за претходни поступак надлежног суда. 

 

4. Да ли приватни тужилац може писаним поднеском да одустане од 

приватне тужбе и од кривичног гоњења против окривљеног након изјављене жалбе 

против првостепене пресуде, ако се након изјављене жалбе измирио са окривљеним и 

са истим постигао писани споразум о трошковима кривичног поступка и 

имовинскоправном захтеву који је приложио уз поднесак о одустанку од кривичног 

гоњења и да ли приватни тужилац може да одустане од приватне тужбе и од 

кривичног гоњења на седници већа пред другостепеним судом ако приватни тужилац 

и окривљени на седници већа сагласно изјаве да су се у међувремену измирили и да су 

постигли споразум о трошковима кривичног поступка и имовинскоправном захтеву? 

У описаној процесној ситуацији имајући у виду одредбу члана 450. став 5. 

ЗКП стоји могућност да се једино отвори претрес пред другостепеним судом на 

којем би се приватном тужиоцу омогућило да у складу са цитираном одредбом 

одустане од приватне тужбе, а што је иначе и захтевано у поднеску, с обзиром да 

једино у овом случају стоји могућност да овлашћени тужилац, ако је окривљени 

сагласан са тим, у целини или делимично одустане од оптужбе. 


