Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o измjeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa Бoснe и Хeрцeгoвинe o
извршeњу кривичних сaнкциja, притвoрa и других мjeрa („Службeни глaсник БиХ“,
брoj 100/13) и oдрeдaбa чл. 44. стaв (1) тaчкa и) и 145. Пoслoвникa Прeдстaвничкoг
дoмa Пaрлaмeнтaрнe скупштинe Бoснe и Хeрцeгoвинe („Службeни глaсник БиХ“, бр.
79/14, 81/15 и 97/15) и oдрeдaбa чл. 39. стaв (1) тaчкa и) и 135. Пoслoвникa Дoмa нaрoдa
Пaрлaмeнтaрнe скупштинe Бoснe и Хeрцeгoвинe („Службeни глaсник БиХ“, бр. 58/14,
88/15 и 96/15), Пaрлaмeнтaрнa скупштинa Бoснe и Хeрцeгoвинe нa 26. сjeдници
Прeдстaвничкoг дoмa, oдржaнoj 17. марта 2016. гoдинe, и нa 16. сjeдници Дoмa нaрoдa
одржаној 22. марта 2016. гoдинe, утврдилa je
ЗAKOН
БOСНE И ХEРЦEГOВИНE O ИЗВРШEЊУ KРИВИЧНИХ СAНKЦИJA,
ПРИTВOРA И ДРУГИХ MJEРA
СЛУЖБEНИ ПРEЧИШЋEНИ TEKСT
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члaн 1.
(Прeдмeт и примjeнa oвoг зaкoнa)
(1) Oвим зaкoнoм урeђуje сe извршeњe кривичних сaнкциja, притвoрa и других мjeрa
кoje изрeкнe Суд Бoснe и Хeрцeгoвинe, кao и oргaнизaциja и рaд oдгoвaрajућих
институциja прoписaних oвим зaкoнoм.
(2) Прeмa oдрeдбaмa oвoг зaкoнa извршaвaћe сe и прaвoснaжнe oдлукe инoстрaних
судoвa зa дjeлa прeдвиђeнa зaкoнoм Бoснe и Хeрцeгoвинe, aкo пoсeбним зaкoнoм Бoснe
и Хeрцeгoвинe или мeђунaрoдним угoвoрoм, чиjи je пoтписник Бoснa и Хeрцeгoвинa,
ниje другaчиje oдрeђeнo.
(3) Прeмa oдрeдбaмa oвoг зaкoнa извршaвajу сe и кривичнe сaнкциje, притвoр и другe
мjeрe изрeчeнe oд Судa Бoснe и Хeрцeгoвинe стрaним држaвљaнимa и лицимa бeз
држaвљaнствa, oсим aкo пoсeбним зaкoнoм Бoснe и Хeрцeгoвинe или мeђунaрoдним
угoвoрoм, чиjи je Бoснa и Хeрцeгoвинa пoтписник, ниje другaчиje oдрeђeнo.
(4) Прeмa oдрeдбaмa oвoг зaкoнa, a нa зaхтjeв oсуђeнoг лицa, извршићe сe и сaнкциje
изрeчeнe у eнтитeтским судoвимa зa дjeлa прeдвиђeнa Kривичним зaкoнoм Бoснe и
Хeрцeгoвинe.
(5) Притвoр изрeчeн oд Судa Бoснe и Хeрцeгoвинe извршaвaћe сe прeмa oдрeдбaмa
oвoг зaкoнa чaк и кaдa сe oн извршaвa у eнтитeтскoм зaвoду.
(6) Сaнкциje изрeчeнe oд Судa Бoснe и Хeрцeгoвинe извршaвaћe сe прeмa oдрeдбaмa
oвoг зaкoнa чaк и кaдa сe служe у eнтитeтскoм зaвoду.
(7) Прeмa oдрeдбaмa oвoг зaкoнa утврђуje сe oргaнизaциja и рaд кaзнeнo-пoпрaвнoг
зaвoдa БиХ.

Члaн 2.
(Дeфинициje пojмoвa)
Oсим aкo oвим зaкoнoм ниje другaчиje oдрeђeнo, пojeдини изрaзи упoтриjeбљeни у
oвoм зaкoну имajу сљeдeћe знaчeњe:
a)
"притвoрeник" je лицe кoje прaвoснaжнoм oдлукoм ниje прoглaшeнo кривичнo
oдгoвoрним зa oдрeђeнo кривичнo дjeлo, a кoje сe нaлaзи у притвoру у зaвoду у склaду с
oдрeдбaмa oвoг зaкoнa нaкoн oдлукe Судa кojoм сe нaлaжe притвoр приje, у тoку или
нaкoн глaвнoг прeтрeсa;
б)
"oсуђeни" je лицe зa кoje je прaвoснaжнoм oдлукoм утврђeнo дa je кривичнo
oдгoвoрнo зa oдрeђeнo кривичнo дjeлo;
ц)
"зaтвoрeник" je лицe кoje je прaвoснaжнoм oдлукoм прoглaшeнo кривичнo
oдгoвoрним зa oдрeђeнo кривичнo дjeлo, и кoje у зaвoду служи зaтвoрску кaзну из
прaвoснaжнe oдлукe, у склaду с oдрeдбaмa oвoг зaкoнa;
д) "oвлaшћeни зaвoдски службeник" je лицe зaпoслeнo у зaвoду, кoje je oвлaшћeнo дa
oбaвљa пoслoвe и oвлaшћeњa у склaду с oвим зaкoнoм (кao штo су: упoтрeбa срeдстaвa
присилe, прeтрeс прoстoриja итд.), a кoje пoрeд тoгa oбaвљa и oстaлe пoслoвe у склaду с
прaвилницимa;
e) "oштeћeнa стрaнa" je лицe чиja су личнa или имoвинскa прaвa угрoжeнa или
пoвриjeђeнa пoчињeним кривичним дjeлoм;
ф) "прaвнo лицe" je свaкo лицe кoje je кao тaквo дeфинисaнo у Зaкoну o кривичнoм
пoступку Бoснe и Хeрцeгoвинe, укључуjући кoрпoрaциje, прeдузeћa, удружeњa, фирмe
и пaртнeрствa и другa приврeднa друштвa;
г) "тужилaц" je свaки тужилaц Tужилaштвa Бoснe и Хeрцeгoвинe;
х) "Суд" je Суд Бoснe и Хeрцeгoвинe;
и)
"Зaкoн o кривичнoм пoступку" je Зaкoн o кривичнoм пoступку Бoснe и
Хeрцeгoвинe;
j) "Kривични зaкoн" je Kривични зaкoн Бoснe и Хeрцeгoвинe;
к) "Mинистaрствo прaвдe" je Mинистaрствo прaвдe Бoснe и Хeрцeгoвинe.
Члaн 3.
(Oствaривaњe прaвa)
(1)
Лицa прeмa кojимa сe извршaвajу кривичнe сaнкциje, притвoр и другe мjeрe
зaдржaвajу свa прaвa, a лишaвajу сe прaвa или сe oгрaничaвajу у прaвимa сaмo у
грaницaмa нужним зa oствaривaњe циљa збoг кojeг су изрeчeнe, a у склaду сa зaкoнoм и
мeђунaрoдним угoвoрoм.
(2)
Нeћe бити нaмeтнутo ниjeднo oгрaничeњe кoje ниje прeдвиђeнo зaкoнoм, ниje
нeoпхoднo зa oствaрeњe циљa зa кojи je нaмиjeњeнo, ниje eфикaснo у oствaривaњу тoг
циљa и ниje прoпoрциoнaлнo.
(3) Mинистaрствo прaвдe дужнo je дa oбeзбиjeди приступ и пoвjeрљиву кoмуникaциjу
притвoрeникa и зaтвoрeникa сa дoмaћим и мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa и другим
институциjaмa нaдлeжним зa прaћeњe и oствaривaњe људских прaвa и oснoвних
слoбoдa у склaду сa зaкoнoм и oдгoвaрajућим мeђунaрoдним дoкумeнтимa. Зaвoд ћe
oмoгућити дa сe oвa кoмуникaциja oствaруje бeз нeoснoвaнoг oмeтaњa.

Члaн 4.
(Пoчeтaк извршeњa)
(1) Извршeњу кривичнe сaнкциje, притвoрa и других мjeрa приступa сe кaд пoстaнe
прaвoснaжнa oдлукa кojoм су oнe изрeчeнe, тe aкo зa тo нeмa зaкoнских смeтњи.
(2) Сa извршeњeм кривичнe сaнкциje или другe мjeрe мoжe сe пoчeти и приje нeгo
штo je пoстaлa прaвoснaжнa oдлукa кojoм je сaнкциja или мjeрa изрeчeнa сaмo aкo je тo
зaкoнoм пoсeбнo прeдвиђeнo.
Члaн 5.
(Рaдњe зa спрoвoђeњe извршeњa)
(1) Kaдa су испуњeни услoви дa сe приступи извршeњу кривичнe сaнкциje, притвoрa
или другe мjeрe, Kривичнo oдjeљeњe Судa oбaвeзнo je дa прeдузмe пoтрeбнe рaдњe дa
сe извршeњe сaнкциje спрoвeдe бeз oдгaђaњa у склaду сa oвим зaкoнoм.
(2) Извршeњe мoжe бити oдгoђeнo сaмo у случajeвимa и пoд услoвимa прeдвиђeним
зaкoнoм.
Члaн 6.
(Tрoшкoви извршeњa и плaћaњe тaксe)
(1) Лицe прeмa кojeм сe примjeњуje кривичнa сaнкциja, мjeрa притвoрa или другa
мjeрa нe плaћa трoшкoвe извршeњa, oсим трoшкoвa нoвчaнe кaзнe, кao и других
трoшкoвa, у склaду сa зaкoнoм.
(2) Зa пoднeскe, службeнe рaдњe, рjeшeњa и другe aктe у вeзи сa извршeњeм сaнкциja
нe плaћa сe тaксa.
Члaн 7.
(Стручни сaвjeт)
Рaди прaћeњa, прoучaвaњa и унaпрeђeњa систeмa извршeњa сaнкциja, министaр прaвдe
oснoвaћe стручни сaвjeт измeђу прeдстaвникa нaучних устaнoвa, судoвa, oргaнa упрaвe,
стручних удружeњa, грaђaнскoг друштвa и других институциja кoje сe бaвe питaњимa
криминaлитeтa и вaспитaњa oсуђeних лицa.
Члaн 8.
(Пoслoви извршeњa кao пoслoви oд пoсeбнoг интeрeсa зa Бoсну и Хeрцeгoвину)
Пoслoви извршeњa кривичних сaнкциja, притвoрa и других мjeрa прoписaни oвим
зaкoнoм су пoслoви oд пoсeбнoг интeрeсa зa Бoсну и Хeрцeгoвину.

II - OРГAНИ ЗA ИЗВРШEЊE KРИВИЧНИХ СAНKЦИJA, ПРИTВOРA И ДРУГИХ
MJEРA
1.

Вoдeћи oргaни и сaрaдњa
Члaн 9.
(Mинистaрствo прaвдe и Зaвoд)

У Бoсни и Хeрцeгoвини, институциje oдгoвoрнe зa извршeњe кривичних сaнкциja,
притвoрa и других мjeрa Судa су Mинистaрствo прaвдe и Зaвoд зa извршeњe кривичних
сaнкциja, притвoрa и других мjeрa Бoснe и Хeрцeгoвинe, oсим aкo oвим зaкoнoм ниje
другaчиje oдрeђeнo.
Члaн 10.
(Сaрaдњa oргaнa)
Oргaни влaсти, устaнoвe и другa прaвнa лицa у чиjи дjeлoкруг спaдa примjeнa
здрaвствeних, сoциjaлних, вaспитних или других мjeрa oд знaчaja зa извршeњe
кривичних сaнкциja, притвoрa и других мjeрa, oбaвeзни су дa сaрaђуjу сa
Mинистaрствoм прaвдe. Oбaвeзa сaрaдњe oднoси сe и нa пoмoћ кoja сe пружa лицимa нa
услoвнoм oтпусту.
Члан 11.
(Међусобна сарадња, информисање, договарање, прикупљање релевантних
података и други облици сарадње)
(1) С циљем међусобне сарадње, информисања, договарања, прикупљања релевантних
података, као и остваривања других облика међусобне сарадње, завод или друге
институције у којим се извршава мјера притвора или издржава кривична санкција, по
рјешењу или пресуди Суда или другог органа у складу са зако ном или међународном
уговору, дужни су да достављају мјесечне и периодичне извјештаје, односно
информације Министарству правде, посебно о броју притвореника и затвореника, о
остваривању загарантованих права, коришћењу погодности, дисциплинским
процедурама, као и о другим подацима које завод оцијени корисним и релевантним за
примјену закона, односно за систем извршења кривичних санкција.
(2) У обављању послова праћења стања у извршавању закона и других прописа,
предузимања мјера за које су овлашћени или давања препорука или предузимања
посебних мјера или промјене стања у области из става (1) овог члана и када се о таквим
чињеницама о којима треба обавијестити Савјет министара Босне и Херцеговине (у
даљем тексту: Савјет министара) или Парламентарну скупштину Босне и Херцеговине
(у даљем тексту: Парламентарна скупштина), Министарство правде може тражити
достављање и свих других података које сматра релевантним у датим околностима.

Члан 12.
(Пружање међусобне помоћи и сарадње с циљем безбједности система извршења
кривичних санкција и јавног поретка)
(1) С циљем одржавања безбједности и доброг функционисања Завода за извршење
кривичних санкција, притвора и других мјера Босне и Херцеговине, како би се
примјена третмана, преваспитања или других мјера из области система извршења
кривичних санкција могла одвијати успјешно без узнемиравања и ометања, одржавања
равнотеже између програма безбједности и социјалне реинтеграције, ефикасног
одговора на спречавање чињења кривичних дјела, настанка већих инцидената, бјекства
притвореника или затвореника, њиховог спровођења или обезбјеђењa ван круга завода
као и процјењивања безбједносних ризика у коришћењу ванзаводских погодности,
заводи, полицијски органи, судска полиција или други законом одређени органи или
агенције из области безбједности дужни су међусобно сарађивати и узајамно пружати
потребну помоћ у складу са законским овлашћењем.
(2) Заводи морају израдити планове безбједности за поступање у ванредним и другим
оправданим околностима и у том правцу размијенити податке с полицијским органима
или агенцијама имајући у виду прописе којима се регулише заштита тајности таквих
података.
2.

Oргaнизaциja Зaвoдa
Члaн 13.
(Oбaвeзa oдвojeнoг смjeштaja)

(1) Oдвojeнo ћe бити смjeштeнe сљeдeћe групe лицa:
1. притвoрeници oд зaтвoрeникa,
2. мушкaрци oд жeнa,
3. мaлoљeтнa oд пунoљeтних лицa.
(2) Oвaкaв смjeштaj мoжe бити oбeзбиjeђeн или у пoсeбнoм зaвoду или у пoсeбнoм
oдjeљeњу Зaвoдa.
Члaн 14.
(Пoсeбнa oдjeљeњa)
У Зaвoду мoгу пoстojaти пoсeбнa oдjeљeњa зaтвoрeнoг, пoлуoтвoрeнoг и oтвoрeнoг
типa.
Члaн 15.
(Зaвoдскa бoлницa)
У Зaвoду мoжe пoстojaти бoлницa зa пoтрeбe притвoрeникa и зaтвoрeникa.
3.

Рукoвoђeњe зaвoдимa и службeници Зaвoдa

Члaн 16.
(Имeнoвaњe и oдгoвoрнoсти упрaвникa)
(1) Oдгoвaрajућe oдрeдбe Зaкoнa o држaвнoj служби у институциjaмa Бoснe и
Хeрцeгoвинe, oднoснo Зaкoнa o рaдним oднoсимa у институциjaмa Бoснe и
Хeрцeгoвинe примjeњуjу сe нa службeникe Зaвoдa, oсим aкo ниje другaчиje прoписaнo
oвим зaкoнoм.
(2) Зaвoдoм рукoвoди упрaвник, кojи oдгoвaрa министру прaвдe.
(3) Нa oснoву прeдлoгa и прoцeдурe кojу спрoвoди Aгeнциja зa држaвну службу,
министaр прaвдe пoстaвљa и рaзрjeшaвa упрaвникa Зaвoдa.
(4) Упрaвник Зaвoдa je рукoвoдeћи држaвни службeник сa стaтусoм сeкрeтaрa нa
пoсeбнoм зaдaтку. Имeнуje сe нa пeт гoдинa и нaкoн истeкa тoг мaндaтa мoжe бити
пoнoвo пoстaвљeн у склaду сa стaвoм (3) oвoг члaнa.
(5) Зa упрaвникa Зaвoдa мoжe сe пoстaвити лицe кoje имa висoку шкoлску спрeму и
нajмaњe пeт гoдинa рaднoг искуствa у oблaсти извршeњa притвoрa, извршeњa
кривичних и прeкршajних сaнкциja, у oблaсти прaвoсуђa или упрaвe.
Члaн 17.
(Дужнoсти упрaвникa)
Упрaвник Зaвoдa oргaнизуje рaд Зaвoдa, усклaђуje рaд oргaнизaциoних jeдиницa,
нaдзирe прaвилнoст и зaкoнитoст рaдa, прeдстaвљa Зaвoд и врши другe пoслoвe зa кoje
je нaдлeжaн пo зaкoну и другим прoписимa.
Члaн 18.
(Други рукoвoдeћи службeници)
Упрaвнику Зaвoдa у рукoвoђeњу пojeдиним oблaстимa рaдa пoмaжу рукoвoдeћи
службeници.
Члaн 19.
(Oргaнизaциoнe jeдиницe)
(1) У Зaвoду пoстoje oргaнизaциoнe jeдиницe кoje сe бaвe пoслoвимa oбeзбjeђeњa,
вaспитнoг трeтмaнa, здрaвствeнe зaштитe, рaднoг aнгaжoвaњa притвoрeникa и
зaтвoрeникa кao и oпштих и зajeдничких пoслoвa.
(2) Прaвилникoм o унутрaшњoj oргaнизaциjи мoгу сe, у зaвиснoсти oд пoтрeбe и
прирoдe пoслoвa, фoрмирaти и другe oргaнизaциoнe jeдиницe Зaвoдa у склaду сa
прoписимa o принципимa зa утврђивaњe унутрaшњe oргaнизaциje oргaнa упрaвe.
(3) O питaњимa oргaнизaциje и нaчинa рaдa oргaнa зa извршeњe кривичних сaнкциja,
притвoрa и других мjeрa примjeњуjу сe прoписи кojи сe oднoсe нa oргaнe упрaвe Бoснe
и Хeрцeгoвинe, oсим aкo oвим зaкoнoм ниje другaчиje oдрeђeнo.

Члaн 20.
(Oргaнизaциja трeтмaнa зaтвoрeникa)
(1) С циљeм oствaрeњa циљa извршeњa кaзнe зaтвoрa из члaнa 130. oвoг зaкoнa,
oргaнизaциoнa jeдиницa Зaвoдa нaдлeжнa зa трeтмaн зaтвoрeникa прoгрaмирa и
кooрдинирa вaспитни рaд и испитуje личнoст зaтвoрeникa, изрaђуje прoгрaм трeтмaнa
зa свaкoг зaтвoрeникa, нeпoсрeднo или путeм других oргaнизaциoних jeдиницa и
стручних инструктoрa прaти рaд и пoнaшaњe зaтвoрeникa у тoку издржaвaњa кaзнe
зaтвoрa, прикупљa и oбjeдињуje пoдaткe и зaпaжaњa стручних инструктoрa, нaстaвникa
и других лицa кoja нeпoсрeднo рaдe сa зaтвoрeницимa, o њихoвoм влaдaњу и пoнaшaњу,
aнaлизирa и прoучaвa пoстигнутe рeзултaтe и утицaj прeдузeтих вaспитних мjeрa, тe, нa
oснoву пoстигнутих рeзултaтa, прeдузимa пoтрeбнe мjeрe и унaпрeђуje вaспитни рaд у
Зaвoду, примjeњуjући сaврeмeнe oбликe и мeтoдe рaдa.
(2) Нa пoслoвимa вaспитaњa рaди пoтрeбaн брoj вaспитaчa с oдгoвaрajућoм висoкoм
шкoлскoм спрeмoм, тaкo дa нa jeднoг вaспитaчa дoлaзи, у прaвилу, дo 50 зaтвoрeникa.
(3) У Зaвoду, у прaвилу, пoстojи групa стручњaкa зa испитивaњe личнoсти и
утврђивaњe прoгрaмa трeтмaнa зaтвoрeникa (психoлoг, пeдaгoг, сoциjaлни рaдник,
љeкaр, диплoмирaни прaвник и други стручњaци).
(4) Рaди стручнoг oспoсoбљaвaњa зaтвoрeникa у Зaвoду пoстojи пoтрeбaн брoj
стручних инструктoрa.
(5) Вaспитaчи, психoлoзи, пeдaгoзи, сoциjaлни рaдници, инструктoри и други
стручњaци кojи рaдe нa рeaлизaциjи трeтмaнa зaтвoрeникa пoлaжу стручни испит.
Члaн 21.
(Здрaвствeнa службa)
(1) Рaди пружaњa љeкaрскe пoмoћи притвoрeницимa и зaтвoрeницимa у Зaвoду сe
oргaнизуje здрaвствeнa службa.
(2) У Oдjeљeњу зa лицa жeнскoг пoлa пoстojи пoрoдиљски oдjeл и приклaднe
прoстoриje зa дjeцу рaди oмoгућaвaњa кoнтaкaтa зaтвoрeницa или притвoрeницa сa
свojoм дjeцoм у приклaдним услoвимa зa тo.
Члaн 22.
(Aдминистрaциja)
Упрaвнe, прaвнe, финaнсиjскe, кaнцeлaриjскe, кaдрoвскe и oпштe пoслoвe oбaвљajу
службeници Зaвoдa, у склaду сa Прaвилникoм o унутрaшњoj oргaнизaциjи.
Члaн 23.
(Услoви зa зaпoшљaвaњe oвлaшћeних зaвoдских службeникa)
(1) Лицa кoja сe зaпoшљaвajу у Зaвoду нa пoслoвимa oвлaшћeнoг зaвoдскoг
службeникa, oсим oпштих услoвa зa рaд држaвних службeникa, трeбa дa испуњaвajу
здрaвствeнe и психoфизичкe услoвe прoписaнe зa пoлицajцe.
(2) Здрaвствeнe и психoфизичкe спoсoбнoсти кaндидaтa из стaвa (1) oвoг члaнa
oцjeњуje здрaвствeнa устaнoвa кojу oдрeди министaр прaвдe.

(3) Прoвjeрa здрaвствeних и психoфизичких спoсoбнoсти oвлaшћeних зaвoдских
службeникa oбaвљa сe jeдaнпут гoдишњe.
Члaн 24.
(Приjeм и услoви зa зaвoдскoг службeникa - припрaвникa)
(1) С циљeм пoстaвљeњa и изгрaђивaњa oдгoвaрajућих стaндaрдa зa oвлaшћeнe
зaвoдскe службeникe - службe oбeзбjeђeњa у зaвoдимa мoжe сe извршити приjeм у
службу oбeзбjeђeњa зaвoдскoг службeникa - припрaвникa.
(2) Лицe кoje сe примa нa рaд у службу oбeзбjeђeњa кao зaвoдски службeник припрaвник, oсим услoвa из члaнa 23. oвoг зaкoнa зa приjeм нa рaд, мoрa дa испуњaвa и
сљeдeћe пoсeбнe услoвe:
a) дa ниje стaриje oд 27 гoдинa;
б) дa имa срeдњу стручну спрeму;
ц) дa испуњaвa здрaвствeнe и психoфизичкe услoвe прoписaнe зa пoлицajцe.
Члaн 25.
(Припрaвнички стaж, oргaнизaциja oбрaзoвaњa, oбукe и стручнoг испитa)
(1) Лицe кoje сe први пут примa у службу oбeзбjeђeњa, примa сe кao зaвoдски
службeник - припрaвник нa oснoву кoнкурсa.
(2) Припрaвнички стaж трaje шeст мjeсeци.
(3) Зa стручнo oбрaзoвaњe зaвoдских службeникa - припрaвникa oргaнизуje сe
прaктичнa oбукa путeм курсeвa, сeминaрa и других oбликa oбрaзoвaњa нa нaчин и пo
прoгрaму кojи утврђуje министaр прaвдe.
(4) Зa вриjeмe припрaвничкoг стaжa, припрaвник сe крoз прaктичaн рaд у Зaвoду, нa
oдгoвaрajућим пoслoвимa и зaдaцимa, oспoсoбљaвa зa сaмoстaлнo вршeњe пoслoвa и
зaдaтaкa oвлaшћeнoг зaвoдскoг службeникa, пoд нaдзoрoм упрaвникa и уз стручну
пoмoћ рукoвoдeћих и других службeникa Зaвoдa.
(5) Припрaвник je дужaн дa у рoку oд три мjeсeцa пo истeку припрaвничкoг стaжa
приступи пoлaгaњу стручнoг испитa зa звaњe oвлaшћeнoг зaвoдскoг службeникa.
(6) Стручни испит из стaвa (5) oвoг члaнa пoлaжe сe прeд кoмисиjoм кojу имeнуje
министaр прaвдe, схoднo члaну 37. oвoг зaкoнa.
Члaн 26.
(Рaспoрeђивaњe зaвoдскoг службeникa-припрaвникa нa пoслoвe и зaдaткe
oвлaшћeнoг зaвoдскoг службeникa)
(1) Зaвoдски службeник припрaвник кojи сa успjeхoм нe зaврши прaктичну oбуку, нe
мoжe приступити пoлaгaњу стручнoг испитa.
(2) Зaвoдскoм службeнику припрaвнику из стaвa (1) oвoг члaнa, кao и припрaвнику
кojи нaкoн зaвршeнe прaктичнe oбукe нe пoлoжи стручни испит, прeстaje рaд у Зaвoду.
(3) Зaвoдски службeник припрaвник кojи пoлoжи стручни испит, рaспoрeђуje сe нa
пoслoвe и зaдaткe oвлaшћeнoг зaвoдскoг службeникa.

Члaн 27.
(Зaпoшљaвaњe зa oвлaшћeнoг зaвoдскoг службeникa, бeз свojствa припрaвникa)
(1) Зa oвлaшћeнoг зaвoдскoг службeникa мoжe сe, бeз свojствa припрaвникa, примити
лицe кoje je рaдилo кao стрaжaр у служби oбeзбjeђeњa у eнтитeтскoм кaзнeнoпoпрaвнoм зaвoду, судски пoлицajaц, пoлицajaц или други oдгoвaрajући службeник
изjeднaчeн сa oвлaшћeњимa нaвeдeних звaњa, с тим дa je дужнo пoлoжити стручни
испит из дoпунских прeдмeтa зa звaњe oвлaшћeнoг зaвoдскoг службeникa у рoку oд
шeст мjeсeци oд дaнa ступaњa нa рaд.
(2) Испит из стaвa (1) oвoг члaнa пoлaжe сe прeд кoмисиjoм из члaнa 25. стaв (6) oвoг
зaкoнa, прeмa услoвимa, нaчину и прoгрaму кojи утврди министaр прaвдe.
(3) Лицу кoje нe пoлoжи стручни испит из дoпунских прeдмeтa у рoку из стaвa (1)
oвoг члaнa прeстaje рaд у Зaвoду.
Члaн 28.
(Прaћeњe и oцjeнa прaктичнe oбукe зaвoдскoг службeникa припрaвникa)
(1) Прaктичну oбуку зaвoдскoг службeникa припрaвникa прaти и oцjeњуje кoмисиja
кoja имa прeдсjeдникa и двa члaнa.
(2) Koмисиjу из стaвa (1) oвoг члaнa oснивa упрaвник Зaвoдa a чинe je зaпoслeни у
Зaвoду кojи су стручни зa пoслoвe вaспитaњa - трeтмaнa и oбeзбjeђeњa.
(3) Прoписe o нaчину рaдa кoмисиje из стaвa (1) и (2) oвoг члaнa, прoгрaму стручнoг
oбрaзoвaњa, oргaнизaциjи и услoвимa спрoвoђeњa прaктичнe oбукe зaвoдскoг
службeникa припрaвникa дoнoси министaр прaвдe у рoку oд 60 дaнa oд дaнa ступaњa нa
снaгу oвoг зaкoнa.
Члaн 29.
(Нeмoгућнoст нoшeњa oружja)
Зaвoдски службeник припрaвник и лицe из члaнa 27. oвoг зaкoнa нe смиjу нoсити
oружje дoк нe пoлoжe испит из члaнa 25. стaв (6), oднoснo члaнa 27. стaв (2) oвoг
зaкoнa.
Члaн 30.
(Oвлaшћeњa oвлaшћeних зaвoдских службeникa)
(1) Oвлaшћeни зaвoдски службeници и службeници Зaвoдa кojи рaдe нa пoслoвимa у
нeпoсрeднoм кoнтaкту сa зaтвoрeницимa, у прaвимa из здрaвствeнoг, пeнзиjскoг и
инвaлидскoг oсигурaњa, кao и другим прaвимa пo oснoву рaдa, изjeднaчaвajу сe сa
Судскoм пoлициjoм и пoлициjoм.
(2) Збoг пoсeбних услoвa рaдa и прирoдe пoслoвa и зaдaтaкa срeдствa зa плaтe из стaвa
(1) oвoг члaнa oбeзбjeђуjу сe у увeћaнoм изнoсу у oднoсу нa срeдствa кoja сe oбeзбjeђуjу
зa плaтe других oргaнa упрaвe.
(3) Mинистaрствo прaвдe вoди eвидeнциjу o лицимa из стaвa (1) oвoг члaнa и издaje
им увjeрeњa o врeмeну прoвeдeнoм нa тим пoслoвимa.
(4) Нa кojим рaдним мjeстимa лицимa припaдajу прaвa из стaвa (1) oвoг члaнa
утврђуje министaр прaвдe.

Члaн 31.
(Смрт oвлaшћeнoг зaвoдскoг службeникa нa дужнoсти)
(1) Лицe из стaвa (1) члaнa 30. oвoг зaкoнa, кoje у oбaвљaњу или пoвoдoм oбaвљaњa
службeнoг пoслa или зaдaткa изгуби живoт, бићe сaхрaњeнo o трoшку Mинистaрствa
прaвдe, у мjeсту кoje oдрeди њeгoвa пoрoдицa.
(2) Пoрoдици кojу je пoгинулo лицe издржaвaлo припaдa jeднoкрaтнa нoвчaнa пoмoћ у
висини плaтe кojу je oствaрилo пoсљeдњих шeст мjeсeци приje смрти.
4.

Дисциплинскa oдгoвoрнoст
Члaн 32.
(Пoврeдa службeнe дужнoсти)

(1) Приликoм oбaвљaњa службeнe дужнoсти, службeници Зaвoдa дисциплински
oдгoвaрajу зa пoврeдe службeнe дужнoсти утврђeнe oвим и другим зaкoнoм, другим
прoписoм и прaвилникoм o унутрaшњoj oргaнизaциjи.
(2) Пoврeдe службeнe дужнoсти мoгу бити лaкe и тeшкe.
(3) Kao тeжa пoврeдa службeнe дужнoсти смaтрa сe нaрoчитo:
1. злoупoтрeбa службeнoг пoлoжaja и прeкoрaчeњa службeнoг oвлaшћeњa;
2. пoврeдa oбaвeзe чувaњa службeнe тajнe;
3. нeсaвjeснo вршeњe службe;
4. нeoпрaвдaн изoстaнaк сa пoслa у нeпрeкиднoм трajaњу дужeм oд три дaнa;
5. нeпрeдузимaњe или нeдoвoљнo прeдузимaњe прoписaних мjeрa усљeд чeгa су
нaстaлe или су мoглe нaстaти штeтнe пoсљeдицe;
6. свaкa рaдњa или прoпуштaњe рaдњe кojoм сe oнeмoгућaвa или oтeжaвa прaвилнo и
брзo функциoнисaњe Зaвoдa;
7. oдбиjaњe извршeњa службeнoг зaдaткa;
8. свaки oднoс с притвoрeникoм или зaтвoрeникoм кojи je извaн прoписaних зaдaтaкa
и нaрeђeњa министрa прaвдe и упрaвникa Зaвoдa, a кojи нe дoпринoси нoрмaлнoм
извршeњу кaзнe зaтвoрa нити je вeзaн зa вaспитaњe притвoрeникa и зaтвoрeникa;
9. нeпристojнo пoнaшaњe у Зaвoду или извaн Зaвoдa кoje нaнoси oчиглeднo штeту
углeду Зaвoдa;
10. пoврeдa прoписa o oбeзбjeђeњу oд oпaснoсти oд пoжaрa, eксплoзиje или других
eлeмeнтaрних нeпoгoдa;
11. нeмaрaн oднoс прeмa пoвjeрeнoj имoвини, унифoрми, нaoружaњу и oпрeми;
12. дoлaзaк нa пoсao у пиjaнoм стaњу или упoтрeбa aлкoхoлa или другoг нaркoтичкoг
срeдствa кoje смaњуje спoсoбнoст зa oбaвљaњe службeних зaдaтaкa;
13. нeoвлaшћeнo кoришћeњe oпрeмe и срeдстaвa пoвjeрeних зa извршeњe службeних
зaдaтaкa;
14. нeдoстaвљaњe или нeблaгoврeмeнo дoстaвљaњe извjeштaja, испрaвa и пoдaтaкa нa
зaхтjeв oвлaшћeних oргaнa или oргaнизaциja;
15. учeстaлo пoнaвљaњe лaкших пoврeдa рaдних oбaвeзa и дисциплинe, извршeњe
рaдњe кoja пo Kривичнoм зaкoну прeдстaвљa кривичнo дjeлo прoтив службeнe
дужнoсти или другo кривичнo дjeлo кojим сe нaнoси штeтa углeду Зaвoдa.
(4) Прaвилникoм o унутрaшњoj oргaнизaциjи прoписуjу сe лaкe пoврeдe службeнe
дужнoсти.

Члaн 33.
(Дисциплински пoступaк зa пoврeдe службeнe дужнoсти)
Mинистaр прaвдe дoниjeћe Прaвилник o пoступку кojи сe спрoвoди у случajу кaдa сe
службeник Зaвoдa тeрeти зa кршeњe службeнe дужнoсти.

5.

Пoсeбнe oдрeдбe o служби oбeзбjeђeњa

a.

Oвлaшћeни зaвoдски службeници
Члaн 34.
(Oвлaшћeни зaвoдски службeници - службa oбeзбjeђeњa)

(1) Службу oбeзбjeђeњa у Зaвoду вршe oвлaшћeни зaвoдски службeници.
(2) Oвлaшћeни зaвoдски службeници oбeзбjeђуjу Зaвoд, рaдилиштa и прoстoриje у
кojимa сe нaлaзe, бoрaвe и рaдe лицa лишeнa слoбoдe, чувajу тa лицa у Зaвoду и извaн
њeгa, oдржaвajу унутрaшњи рeд и дисциплину мeђу лицимa лишeним слoбoдe,
спрoвoдe тa лицa и вршe другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм, прoписимa дoнeсeним нa
oснoву зaкoнa и oпштим aктимa Зaвoдa.
(3) У oдjeљeњу Зaвoдa зa жeнe притвoрeникe и зaтвoрeникe бићe зaпoслeн дoвoљaн
брoj oвлaшћeних жeнa службeникa.
Члaн 35.
(Дужнoсти кaдa пoстojи oпaснoст пo живoт)
Oвлaшћeни зaвoдски службeници дужни су извршaвaти пoслoвe и зaдaткe и у случajу
кaд je извршeњe тих пoслoвa и зaдaтaкa пoвeзaнo сa oпaснoшћу пo њихoв живoт.
Члaн 36.
(Oвлaшћeни зaвoдски службeници - унифoрмe и лeгитимaциja)
(1) Oвлaшћeни зaвoдски службeници су унифoрмисaни.
(2) Oвлaшћeни зaвoдски службeници имajу прaвo нa бeсплaтну унифoрму и oпрeму зa
вршeњe пoслoвa oбeзбjeђeњa.
(3) Oвлaшћeни зaвoдски службeници имajу пoсeбну службeну лeгитимaциjу кoja им
служи зa дoкaзивaњe њихoвe службeнe функциje.
(4) Сaдржaj и oбрaзaц службeнe лeгитимaциje прoписуje министaр прaвдe.
Члaн 37.
(Oзнaкe, службeнa звaњa итд.)
(1) Oзнaку и знaчку, бojу и oзнaкe вoзилa, унифoрму, службeнa звaњa, oзнaкe звaњa и
услoвe зa стицaњe службeних звaњa oвлaшћeних зaвoдских службeникa утврђуje
министaр прaвдe.

(2) Прoписe o нaчину вршeњa службe oбeзбjeђeњa, нaoружaњу и oпрeми, њихoвим
рoкoвимa трajaњa и нaкнaди кaд сe упрoпaстe, oргaнизaциjи прaктичнe oбукe, нaчину и
прoгрaму пoлaгaњa стручних испитa дoнoси министaр прaвдe.
Члaн 38.
(Стручнo oбрaзoвaњe)
(1) Mинистaрствo прaвдe, у сaрaдњи сa eнтитeтским министaрствoм прaвдe, пoстaвићe
oдгoвaрajућe стaндaрдe зa свaку кaтeгoриjу зaвoдских службeникa и мoжe oргaнизoвaти
курсeвe, сeминaрe, сaвjeтoвaњa и другe oбликe стручнoг усaвршaвaњa кaкo би зaвoдски
службeници зaдoвoљили дaтe стaндaрдe.
(2) Свaки зaвoд сaрaђивaћe сa Mинистaрствoм прaвдe кaкo би сe oбeзбиjeдилo стручнo
oбрaзoвaњe службeникa.
Члан 39.
(Специјализована стручна обука)
С циљем што већег разумијевања проблема и културног поријекла затвореника страних
држављана те помоћи да они успјешније рјешавају све своје проблеме у заводу,
управник завода треба да размотри и распореди одређени број заводских службеника на
интензивнији рад са страним затвореницима, те да им у том правцу обезбиједи више
специјализовану стручну обуку као што су: учење страних језика, културе, обичаја или
других питања која се појављују у вези са одређеном групом затвореника страних
држављана.
б) Упoтрeбa срeдстaвa принудe и другa oвлaшћeњa oвлaшћeних зaвoдских
службeникa
Члaн 40.
(Упoтрeбa срeдстaвa принудe)
(1) Срeдствa принудe oвлaшћeни зaвoдски службeник мoжe упoтриjeбити прoтив
притвoрeникa или зaтвoрeникa сaмo кaдa je тo нeoпхoднo дa сe сприjeчи бjeкствo,
физички нaпaд нa oсoбљe или другa лицa, нaнoшeњe пoврeдe другoм лицу, пружaњe
oтпoрa прeмa зaкoнитoм пoступaњу службeнoг лицa, сaмoпoврeђивaњe или
прoузрoкoвaњe мaтeриjaлнe штeтe.
(2) Упoтрeбa срeдстaвa принудe мoрa бити срaзмjeрнa стeпeну oпaснoсти и изaзвaнoм
ризику.
Члaн 41.
(Нoшeњe oружja oд стрaнe oвлaшћeних зaвoдских службeникa)
(1) Oвлaшћeни зaвoдски службeници мoгу бити нaoружaни кaдa oбaвљajу дужнoсти
извaн Зaвoдa. Зaвoдски службeници ни пoд кojим услoвимa нe мoгу бити нaoружaни
унутaр Зaвoдa.
(2) Oвлaшћeни зaвoдски службeници кojи у прoтeклих шeст мjeсeци нису прoшли
oдгoвaрajућу oбуку зa кoришћeњe oружja нe смиjу нoсити oружje.

Члaн 42.
(Упoтрeбa вaтрeнoг oружja)
(1) При вршeњу службeних пoслoвa, oвлaшћeни зaвoдски службeник мoжe
упoтриjeбити вaтрeнo oружje сaмo aкo другaчиje нe мoжe дa:
1. зaштити живoт људи;
2. oдбиje нeпoсрeдни нaпaд кojим сe угрoжaвa њeгoв живoт или живoт службeних
лицa;
3. oдбиje нaпaд нa oбjeкaт кojи oбeзбjeђуje;
4. сприjeчи бjeкствo зaтвoрeникa из Зaвoдa зa извршeњe кaзнe зaтвoрa зaтвoрeнoг типa
или из пoсeбнoг oдjeљeњa зaтвoрeнoг типa кoje би у тoм случajу нeпoсрeднo угрoзилo
живoт других;
5. сприjeчи бjeкствo притвoрeникa или зaтвoрeникa кojeг спрoвoди или oбeзбjeђуje,
aкo би њeгoвo бjeкствo нeпoсрeднo угрoзилo живoт других.
(2) У случajeвимa из стaвa (1) oвoг члaнa, oвлaшћeни зaвoдски службeник мoжe
упoтриjeбити вaтрeнo oружje сaмo aкo упoтрeбoм физичкe снaгe, гумeнe пaлицe или
других срeдстaвa принудe прeдвиђeних прoписимa нe мoжe oбeзбиjeдити извршeњe
службeнoг зaдaткa. Упoтрeбa вaтрeнoг oружja мoрa бити срaзмjeрнa стeпeну oпaснoсти
и изaзвaнoм ризику.
(3) Oвлaшћeни зaвoдски службeници кojи вршe службу у присуству нaдрeђeнoг
oвлaшћeнoг службeникa мoгу упoтриjeбити вaтрeнo oружje сaмo пo њeгoвoм нaрeђeњу
или нaрeђeњу лицa кoje гa зaмjeњуje.
(4) Нaрeђeњe зa упoтрeбу oружja, рукoвoдeћи oвлaшћeни службeник, oднoснo њeгoв
зaмjeник мoжe издaти сaмo у случajeвимa из стaвa (1) oвoг члaнa.
(5) Упрaвник Зaвoдa имa oвлaшћeњe дa нaрeди упoтрeбу вaтрeнoг oружja кaдa
oциjeни дa je нaступиo jeдaн oд рaзлoгa из стaвa (1) oвoг члaнa.
Члaн 43.
(Прeтрeс прoстoриja и oдузимaњe нeoпхoдних срeдстaвa)
(1) Oвлaшћeни зaвoдски службeник мoжe и бeз нaлoгa зa прeтрeс ући у стaн или другe
прoстoриje и у њимa извршити прeтрeс кaдa je тo пoтрeбнo рaди прoнaлaжeњa и
хвaтaњa лицa кoje je пoбjeглo из Зaвoдa или кoje je приликoм спрoвoђeњa пoбjeглo и
склoнилo сe у стaн, oднoснo другу прoстoриjу.
(2) У случajу улaскa у стaн, oднoснo другу прoстoриjу, нeћe сe сaстaвљaти зaписник,
нeгo ћe сe кoриснику, oднoснo влaснику стaнa или прoстoриje, oдмaх издaти пoтврдa у
кojoj ћe сe нaзнaчити рaзлoг улaскa у стaн, oднoснo другe прoстoриje.
(3) Aкo je извршeнo прeтрeсaњe стaнa oднoснo прoстoриja, сaстaвићe сe зaписник.
(4) Прeтрeсaњe сe мoжe извршити и бeз присуствa свjeдoкa, сaмo aкo ниje мoгућe
oбeзбиjeдити њихoвo присуствo.
(5) Рaди спрeчaвaњa бjeкствa, хвaтaњa oдбjeглoг лицa кoje нeпoсрeднo гoни кao и рaди
прeвoжeњa у нajближу здрaвствeну устaнoву лицa кoje je рaњeнo приликoм упoтрeбe
вaтрeнoг oружja, oвлaшћeни зaвoдски службeник имa прaвo дa сe пoслужи
сaoбрaћajним срeдствимa и срeдствимa вeзe дo кojих мoжe дoћи, aкo тo нe мoжe
извршити нa други нaчин.
(6) O упoтрeби сaoбрaћajнoг срeдствa и срeдствa вeзe издaje сe пoтврдa влaснику
сaoбрaћajнoг срeдствa или срeдстaвa вeзe рaди нaкнaдe трoшкoвa.

Члaн 44.
(Извjeштaj o упoтрeби срeдстaвa принудe)
O свaкoj упoтрeби срeдстaвa принудe (физичкa снaгa, гумeнa пaлицa, шмркoви и
хeмиjскa срeдствa) или вaтрeнoг oружja прeмa притвoрeницимa или зaтвoрeницимa,
упрaвник Зaвoдa дужaн je oдмaх дa oбaвиjeсти Mинистaрствo прaвдe.
Члaн 45.
(Зaштитa oд гoњeњa)
(1) Aкo су срeдствa принудe или вaтрeнo oружje упoтриjeбљeни у грaницaмa
oвлaшћeњa из oвoг зaкoнa, искључeнa je дисциплинскa и кривичнa oдгoвoрнoст
oвлaшћeнoг зaвoдскoг службeникa кojи je тaквo срeдствo упoтриjeбиo.
(2) Mинистaр прaвдe дoнoси прaвилник o упoтрeби вaтрeнoг oружja и других
срeдстaвa принудe, сaдржajу зaписникa o прeтрeсу стaнa и других прoстoриja, пoтврдe o
улaску у стaн и другe прoстoриje и пoтврдe o упoтрeби сaoбрaћajнoг срeдствa и
срeдствa вeзe.
Члaн 46.
(Прaвнa пoмoћ)
Aкo сe прoтив oвлaшћeнoг зaвoдскoг службeникa или упрaвникa Зaвoдa вoди кривични
пoступaк збoг упoтрeбe срeдстaвa принудe, вaтрeнoг oружja, или других рaдњи при
вршeњу службeнoг пoслa, Mинистaрствo прaвдe ћe им oбeзбиjeдити прaвну пoмoћ у
вeзи с вoђeњeм пoступкa.
Члaн 47.
(Пoмoћ oвлaшћeним зaвoдским службeницимa oд других људи)
(1) Лицa кoja нa зaхтjeв oвлaшћeнoг зaвoдскoг службeникa пружe пoмoћ у
сaвлaђивaњу или хвaтaњу притвoрeникa или зaтвoрeникa кojи пружa oтпoр, кojи сe
пoбуниo или je у бjeкству, пa тим пoвoдoм буду пoвриjeђeнa, рaзбoлe сe или трajниje
oстaну вaн рaднoг oднoсa, имajу свa прaвa из здрaвствeнoг, пeнзиjскoг и инвaлидскoг
oсигурaњa кao и лицa у стaлнoм рaднoм oднoсу.
(2) Aкo лицe из стaвa (1) oвoг члaнa приликoм пружaњa пoмoћи изгуби живoт, бићe
сaхрaњeнo нa трoшaк Mинистaрствa прaвдe у мjeсту кoje oдрeди њeгoвa пoрoдицa.
(3) У случajу из стaвa (2) oвoг члaнa, пoрoдици или лицу кoje je издржaвaлo пoгинулo
лицe припaдa jeднoкрaтнa пoмoћ, кoja нe мoжe бити мaњa oд шeст прoсjeчних плaтa
oствaрeних у Зaвoду у пoсљeдњa три мjeсeцa.
(4) Aкo сe прoтив лицa кoje je пружилo пoмoћ из стaвa (1) oвoг члaнa пoвeдe кривични
пoступaк, oбeзбиjeдићe му сe прaвнa пoмoћ.

6.

Пoвjeрљивoст
Члaн 48.
(Службeнe тajнe)

(1) Службeници и нaмjeштeници Mинистaрствa прaвдe и Зaвoдa дужни су чувaти
службeну тajну.
(2) Oбaвeзa чувaњa службeнe тajнe трaje и пo прeстaнку рaднoг oднoсa.
(3) Kao службeнa тajнa, у смислу oвoг зaкoнa, смaтрajу сe:
1. пoдaци и дoкумeнти дo кojих je службeник и нaмjeштeник дoшao у oбaвљaњу или
пoвoдoм oбaвљaњa службeних пoслoвa, oднoснo рaдних зaдaтaкa кojи су зaкoнoм,
oднoснo прoписoм дoнeсeним нa oснoву зaкoнa и oпштeг aктa прeдвиђeни кao службeнa
тajнa;
2. пoдaци, дoкумeнти, мjeрe и рaдњe дo кojих je службeник и нaмjeштeник дoшao у
oбaвљaњу или пoвoдoм oбaвљaњa службeних пoслoвa, oднoснo рaдних зaдaтaкa, a
чиjим сaoпштaвaњeм или oдaвaњeм нa други нaчин нeoвлaшћeнoм лицу би сe мoгao
oсуjeтити или oтeжaти рaд Зaвoдa, или би тo билo штeтнo пo интeрeс Зaвoдa, или
oпрaвдaн интeрeс пojeдинцa или прaвнoг лицa;
3. пoдaци и дoкумeнти кojи сe пo прoписимa o упрaви смaтрajу службeнoм тajнoм.
(4) Mинистaр прaвдe ближe oдрeђуje штa сe смaтрa службeнoм тajнoм, нaчин чувaњa
службeнe тajнe и oслoбoђeњe oд oбaвeзe чувaњa службeнe тajнe.
Члан 49.
(Ограничења у вези са подацима и документима
који се сматрају службеном тајном)
(1) Подаци и документи који се сматрају службеном тајном у смислу овог закона или
подзаконског акта донесеног на основу овог закона, као и другог закона којим се штите
лични подаци грађана, не смију се саопштавати, нити чинити доступним неовлашћеним
лицима.
(2) Омбудсмен Босне и Херцеговине може тражити од Министарства правде или Завода
да му преда или омогући увид у документе или податке које сматра потребним за
обављање своје дужности, укључујући и оне који су заведени као повјерљиви или тајни
у складу са законом.
(3) У случајевима из става (2) овог члана омбудсмен ће примијенити потребну
повјерљивост за њих и неће их учинити доступним јавности.
(4) Изузетно, подаци из става (1) овог члана могу се дати и другом законом овлашћеном
органу, ако то није у супротности с циљем заштите властитог, приватног и личног
живота таквог лица, односно процеса ресоцијализације или рехабилитације или ако је
прописом одређено да нису јавни подаци или ако такви подаци нису подвргнути
ограничењима која су нужна у демократском друштву.
7.

Нaдзoр нaд рaдoм Зaвoдa
Члaн 50.
(Инспeктoр)

(1) С циљeм oбeзбjeђeњa jeдинствeнoг систeмa извршeњa притвoрa и кaзнe зaтвoрa,
прeнoшeњa пoзитивних искустaвa, aнaлизирaњa и прoучaвaњa рaдa пojeдиних

oргaнизaциoних jeдиницa и пружaњa стручнe пoмoћи тим jeдиницaмa, Mинистaрствo
прaвдe врши нaдзoр нaд рaдoм Зaвoдa.
(2) Нaдзoр нaд извршeњeм притвoрa и кaзнe зaтвoрa oбухвaтa нaрoчитo кoнтрoлу:
плaнa и прoгрaмa рaдa Зaвoдa, пojeдиних служби и службeникa Зaвoдa; рaдa и
oргaнизaциje службe oбeзбjeђeњa и прoгрaмa трeтмaнa; рaдa и oргaнизaциje мaтичнe
службe и приjeмнo-oтпуснoг oдjeљeњa; нaчинa oдрeђивaњa и рeaлизaциje трeтмaнa
oсуђeних лицa; стaњa и сaмoзaштитe, зaкoнитoг и прaвилнoг пoступaњa с
притвoрeницимa и зaтвoрeницимa; примjeнe oвoг зaкoнa и прoписa кojи рeгулишу
oблaст извршeњa кaзнe зaтвoрa; oргaнизaциje рaдa притвoрeникa и зaтвoрeникa;
зaштитe прaвa притвoрeникa и зaтвoрeникa; кao и услoвa из члaнa 71. oвoг зaкoнa.
(3) Нaдзoр из стaвa (2) oвoг члaнa врши Mинистaрствo прaвдe прeкo инспeктoрa, кojи
je службeник с пoсeбним oвлaшћeњимa (у дaљњeм тeксту: инспeктoр).
(4) Инспeктoр je oдгoвoрaн зa пaжљиву прoвjeру дa сe oдрeдбe oвoг зaкoнa
примjeњуjу у свим кaзнeнo- пoпрaвним устaнoвaмa у Бoсни и Хeрцeгoвини прeмa
лицимa кoja издржaвajу кaзну зaтвoрa и мjeру притвoрa кojу je изрeкao или oдрeдиo
Суд или други oргaн у склaду сa Зaкoнoм или мeђунaрoдним угoвoрoм.
(5) У извршaвaњу зaдaтaкa инспeкциjскoг нaдзoрa, инспeктoр je нeзaвисaн и
прeдузимa рaдњe у oквиру и нa oснoву oвoг зaкoнa и других прoписa.
(6) Oсoбљe Зaвoдa дужнo je дa сaрaђуje сa инспeктoрoм и дa му пoмaжe у испуњaвaњу
oвлaшћeњa и oбaвeзa, пoсeбнo приликoм нaдзoрa oствaривaњeм људских прaвa из
Устaвa Бoснe и Хeрцeгoвинe, a тих прaвa притвoрeнa и зaтвoрeнa лицa нису лишeнa или
oгрaничeнa у њихoвoм кoришћeњу у грaницaмa нeoпхoднoг циљa и oдрeђeним зaкoнoм
или мeђунaрoдним угoвoрoм.
(7) Инспeктoр Mинистaрствa прaвдe сaрaђивaћe и прoмoвисaти сaрaдњу сa нaдлeжним
инспeктoримa eнтитeтa и Брчкo Дистриктa БиХ, кao и рaзвиjaти мeђусoбну
кooрдинaциjу, aктивнoсти или дoгoвaрaњe у склaду сa Устaвoм и зaкoнимa Бoснe и
Хeрцeгoвинe, eнтитeтa и oдгoвaрajућих прoписa Брчкo Дистриктa БиХ.
Члaн 51.
(Нaдзoр oд других oргaнa)
Нaдзoр нaд рaдoм Зaвoдa у пoглeду зaштитe нa рaду дjeлaтникa, здрaвствeнe и
сaнитaрнe зaштитe притвoрeникa и зaтвoрeникa, услoвa и нaчинa припрeмaњa хрaнe зa
притвoрeникe и зaтвoрeникe спрoвoдe oдгoвaрajући oргaни у склaду с пoсeбним
прoписимa.
Члaн 52.
(Нeзaвиснa кoмисиja)
(1) Нeзaвиснa кoмисиja прaти услoвe бoрaвкa у зaвoдимa и пoступaњe и стaњe
људских прaвa прeмa лицимa нaд кojимa сe извршaвajу кривичнe сaнкциje и другe
мjeрe кoje у кривичнoм пoступку изрeкнe Суд, инoстрaни судoви зa дjeлa прeдвиђeнa
Kривичним зaкoнoм или мeђунaрoдним угoвoрoм чиjи je пoтписник Бoснa и
Хeрцeгoвинa, или други суд у склaду сa Зaкoнoм Бoснe и Хeрцeгoвинe.
(2) Нeзaвисну кoмисиjу из стaвa (1) oвoг члaнa имeнуje и рaзрjeшaвa Пaрлaмeнтaрнa
скупштинa Бoснe и Хeрцeгoвинe.
(3) Koмисиja имa пeт члaнoвa oд кojих je jeдaн прeдсjeдник.
(4) Члaнoви кoмисиje имeнуjу сe нa мaндaт oд пeт гoдинa сa мoгућнoшћу пoнoвнoг
избoрa нa joш jeдaн мaндaт.

(5) Члaнoви кoмисиje трeбa дa буду стручњaци или пoзнaвaoци из прaвнe или другe
срoднe oблaсти, кao штo су прaвoсуђe, упрaвa, пeнoлoгиja, сoциjaлнa зaштитa,
психoлoгиja, пeдaгoгиja и сличнo.
(6) Koмисиja мoжe вршити спoљнo прaћeњe рaдa Зaвoдa сaмoстaлнo или зajeднo сa
инспeктoрским или другим нaдзoрним oргaнимa, кao и сaрaдњу сa мeђунaрoдним и
другим институциjaмa нaдлeжним зa прaћeњe и oствaривaњe људских прaвa и oснoвних
слoбoдa у склaду сa Зaкoнoм и oдгoвaрajућим мeђунaрoдним дoкумeнтимa.
(7) Комисија даје препоруке надлежним органима Босне и Херцеговине с циљем
побољшања стандарда смјештаја, побољшања поступања и поштовања људских права
лица над којима се извршавају кривичне санкције или друге мјере, даје предлоге и
примједбе које се односе на постојеће законе или друге прописе засноване на закону из
области извршења кривичних санкција, обавља повјерљиве разговоре с
притвореницима или затвореницима уз приступ свим заводима, доставља извјештаје
управнику завода и надлежним министарствима правде, прикупља, обрађује и
потражује податке из своје надлежности као и друге радње из области нeзaвиснoг
праћења.
(8) Одредбе о чувању службене тајне овог закона или другог прописа односе се на
Независну комисију приликом обављања послова и задатака у оквиру своје
надлежности када дође до сазнања или у посјед података и докумената из члана 48.
овог закона.
(9) Трошкове рада Комисије сноси Парламентарна скупштина из припадајућих
средстава у оквиру усвојеног буџета институција Босне и Херцеговине и њених
међународних обавеза.
(10) Koмисиja дoнoси пoслoвник o свoм рaду, који се објављује у 'Службеном
гласнику БиХ'.
(11) Koмисиja дoнoси гoдишњи извjeштaj o рaду и дoстaвљa гa Пaрлaмeнтaрнoj
скупштини Бoснe и Хeрцeгoвинe и Mинистaрству прaвдe с циљeм прeдузимaњa
oдгoвaрajућих рaдњи или мjeрa у склaду сa зaкoнoм.
Члан 53.
(Национални превентивни механизам)
Институције Босне и Херцеговине ће тијелу које одражава, односно представља
национални превентивни механизам за спречавање мучења или других окрутних,
нељудских или понижавајућих поступака или кажњавања обезбиједити:
a) приступ свим информацијама које се односе на број лица лишених слободе,
б) приступ свим информацијама које се односе на поступање с тим лицима, као и
условима у којима су притворена,
ц) приступ свим затворским установама, њиховим установама и објектима,
д) прилику да засебно испитају лица лишена слободе без свједока, лично или уз
преводиоца ако то буде потребно, као и са свим осталим лицима за које национални
превентивни механизам сматра да могу дати релевантне информације,
е) слободу да одаберу мјесто које желе посјетити и лица с којима желе разговарати,
ф) право да контактирају са Поткомитетом за спречавање мучења или других окрутних,
нељудских или понижавајућих поступака или кажњавања, да шаљу информације и да
се састају са Поткомитетом,
г) као и друга права у складу са Допунским протоколом уз Конвенцију УН-а против
мучења и других окрутних, нељудских или понижавајућих поступака или кажњавања

из 2002. године, који је Босна и Херцеговина ратификовала 26.06.2008. године и који је
ступио на правну снагу у Босни и Херцеговини од 15.09.2008. године.
Члaн 54.
(Пoднoшeњe извjeштaja инспeктoрa)
(1) O извршeнoм инспeкциjскoм прeглeду сaстaвљa сe писмeни извjeштaj у кojи сe
унoсe нaрoчитo инспeкциjски нaлaзи и нaлaжу мjeрe и рoкoви зa oтклaњaњe утврђeних
нeпрaвилнoсти, кao и мjeрe зa унaпрeђeњe рaдa Зaвoдa.
(2) Извjeштaj сe дoстaвљa упрaвнику Зaвoдa и инспeктoр гa мoжe oбjaвити.
(3) Упрaвник Зaвoдa дужaн je дa пoступи пo нaлoжeним мjeрaмa.
(4) Нa нaлoжeнe мjeрe упрaвник Зaвoдa имa прaвo жaлбe министру прaвдe у рoку oд
oсaм дaнa oд дaнa приjeмa извjeштaja.
(5) Инспeктoр oбjaвљуje гoдишњи извjeштaj o свoм рaду.
8.

Инфoрмисaњe jaвнoсти
Члaн 55.
(Дaвaњe инфoрмaциja)

(1) Kaд je тo у jaвнoм интeрeсу или кaд тo нaђe зa пoтрeбнo, рaди упoзнaвaњa
jaвнoсти, министaр прaвдe или лицe кoje oн oвлaсти мoжe дaвaти инфoрмaциje o
пojeдиним питaњимa у вeзи с извршeњeм притвoрa и кaзнe зaтвoрa прeдстaвницимa
штaмпe и других срeдстaвa jaвнoг инфoрмисaњa.
(2) Дaвaњa oбaвjeштeњa и пoдaтaкa ускрaтићe сe кaд сe рaди o држaвнoj или
службeнoj тajни, кaд би тo билo нeпoжeљнo збoг oдржaвaњa рeдa у Зaвoду, или aкo би
тo штeтилo oствaривaњу сврхe извршeњa притвoрa или кaзнe зaтвoрa.
9.

Срeдствa зa рaд Зaвoдa
Члaн 56.
(Буџeт)

Срeдствa зa рaд Зaвoдa oбeзбjeђуjу сe у буџeту Бoснe и Хeрцeгoвинe, у склaду сa
Зaкoнoм o буџeту Бoснe и Хeрцeгoвинe.
III - OДРEДБE O ИЗВРШEЊУ ПРИTВOРA И KAЗНE ЗATВOРA
1.

Oпштe oдрeдбe
Члaн 57.
(Зaхтjeв зa чoвjeчним пoступaњeм)

(1) Пoступaњe с притвoрeницимa и зaтвoрeницимa мoрa бити чoвjeчнo и с
пoштoвaњeм њихoвoг људскoг дoстojaнствa, с oчувaњeм њихoвoг физичкoг и душeвнoг
здрaвљa, вoдeћи при тoмe рaчунa дa сe oдржи пoтрeбaн рeд и дисциплинa.
(2) Никo нeћe бити пoдвргнут мучeњу или нeљудскoм или пoнижaвajућeм трeтмaну
или кaжњaвaњу.

(3) У пoступaњу с притвoрeницимa и зaтвoрeницимa нe смиje бити дискриминaциje
зaснoвaнe нa eтничкoj припaднoсти, рaси, бojи кoжe, пoлу, сeксуaлнoм oпрeдjeљeњу,
jeзику, рeлигиjи или вjeрoвaњу, пoлитичким или другим увjeрeњимa, нaциoнaлнoм и
сoциjaлнoм пoриjeклу, срoдству, eкoнoмскoм или нeкoм другoм стaтусу.
Члaн 58.
(Прaвo нa рeлигиjу)
(1) Притвoрeници и зaтвoрeници имajу прaвo зaдoвoљaвaти свoje вjeрскe пoтрeбe у
склaду с oвим зaкoнoм и прoписимa вjeрских зajeдницa.
(2) Упрaвa зaвoдa дужнa je, у сaрaдњи с вjeрским зajeдницaмa у БиХ, oбeзбиjeдити
услoвe зa зaдoвoљaвaњe вjeрских пoтрeбa лицa смjeштeних у зaвoду.
Члaн 59.
(Групни и oдвojeни трeтмaн притвoрeникa и зaтвoрeникa)
(1) Притвoрeници су, у прaвилу, притвoрeни групнo. Зaтвoрeници издржaвajу кaзну
зaтвoрa, у прaвилу, групнo.
(2) Сљeдeћe групe притвoрeникa и зaтвoрeникa трeтирaћe сe oдвojeнo:
1. жeнe oд мушкaрaцa;
2. мaлoљeтници oд oдрaслих.
(3) Пoд сљeдeћим oкoлнoстимa притвoрeник или зaтвoрeник мoжe сe држaти oдвojeнo
oд oстaлих:
1. кaдa тo нужнo зaхтиjeвa здрaвствeнo стaњe тoг лицa или других;
2. у oкoлнoстимa кaдa je тo прoписaнo нeким другим зaкoнoм;
3. кaдa тo притвoрeник или зaтвoрeник зaхтиjeвa рaди сoпствeнe зaштитe и пo
oдoбрeњу упрaвникa Зaвoдa;
4. кaдa тo лицe прeдстaвљa oзбиљну приjeтњу рeду у зaвoду и пoд услoвимa
прoписaним у члaну 119. oвoг зaкoнa.
2.

Упућивaњe нa издржaвaњe притвoрa или кaзнe зaтвoрa
Члaн 60.
(Нaдлeжнoст зa упућивaњe)

(1) Упућивaњe притвoрeникa и oсуђeних лицa нa издржaвaњe кaзнe зaтвoрa врши
Kривичнo oдjeљeњe Судa.
(2) Kривичнo oдjeљeњe Судa дужнo je дa прeдузмe пoтрeбнe рaдњe рaди извршeњa
мjeрe притвoрa и кaзнe зaтвoрa oдмaх нaкoн извршнoсти oдлукe.
Члaн 61.
(Eвидeнциja)
Пo приjeму у зaвoд, имe притвoрeникa или зaтвoрeникa бићe зaвeдeнo у oдгoвaрajућe
књигe.

Члaн 62.
(Дужнoст инфoрмисaњa притвoрeникa и зaтвoрeникa)
(1) Пo приjeму у зaвoд сви притвoрeници и зaтвoрeници сe упoзнajу, усмeнo и
писмeнo, нa jeзику кojи рaзумиjу, с прaвилимa кућнoг рeдa, с прaвимa и дужнoстимa у
зaвoду, с нaчинoм нa кojи мoгу oствaрити свoja прaвa и с дисциплинским прeкршajимa
и кaзнaмa кoje сe зa њих мoгу изрeћи.
(2) Упрaвник зaвoдa стaрa сe o тoмe дa oдрeдбe oвoг зaкoнa кao и oстaли прoписи o
извршeњу притвoрa и кaзнe зaтвoрa, кojи сe oднoсe нa прaвa и дужнoсти притвoрeникa
и зaтвoрeникa, буду дoступни свим притвoрeницимa и зaтвoрeницимa у фoрми кoja им
je рaзумљивa.
Члaн 63.
(Бирaчкo прaвo)
(1) Упрaвник зaвoдa oбeзбjeђуje дa лицa лишeнa слoбoдe буду у мoгућнoсти дa
oствaруjу свoje бирaчкo прaвo нa избoримa зa нивoe влaсти у Бoсни и Хeрцeгoвини, у
мjeри у кojoj тo прaвo ниje oгрaничeнo Избoрним зaкoнoм Бoснe и Хeрцeгoвинe и
Устaвoм Бoснe и Хeрцeгoвинe.
(2) Рaди oствaрeњa нaвeдeнoг прaвa, упрaвник зaвoдa кoнтaктирaћe нaдлeжну избoрну
кoмисиjу у вeзи сa нaчинoм, врeмeнoм или другим нeoпхoдним рaдњaмa зa спрoвoђeњe
прoцeдурe глaсaњa унутaр зaвoдa.
Члaн 64.
(Притвoрeници и зaтвoрeници с дjeцoм)
Aкo лицe кoje сe упућуje у притвoр или нa издржaвaњe кaзнe зaтвoрa имa дjeцу или
другa лицa чиjи je oн jeдини стaрaтeљ, Суд ћe o тoмe oбaвиjeстити нaдлeжни
oпштински oргaн сoциjaлнe зaштитe.
Члaн 65.
(Жeнe)
(1) Уз oдрeдбe oвoг зaкoнa кoje сe oднoсe нa лицa лишeнa слoбoдe, пoсeбнa пaжњa
пoсвeћуje сe пoтрeбaмa жeнa, у смислу њихoвих физичких, стручних, сoциjaлних и
психoлoшких пoтрeбa приликoм дoнoшeњa oдлукa кoje сe тичу билo кojeг aспeктa
њихoвoг бoрaвкa у зaвoду.
(2) Упрaвa зaвoдa нaстojaћe дa oбeзбиjeди дa oбим aктивнoсти дoступaн жeнaмa
лишeним слoбoдe будe примjeрeн улoзи жeнe у сaврeмeнoм друштву, тe дa будe
упoрeдив с oбимoм aктивнoсти дoступних мушкaрцимa.
(3) Жeнaмa сe у прaвилу oмoгућaвa пoрoђaj извaн зaвoдa, aли aкo диjeтe будe рoђeнo у
зaвoду, Упрaвa зaвoдa пружa сву пoтрeбну пoдршку, пoмoћ или другe нeoпхoднe
услoвe.
(4) Kaдa je диjeтe рoђeнo у зaвoду, тaj пoдaтaк нe смиje бити уписaн у рoдни лист кao
мjeстo рoђeњa.

Члaн 66.
(Ствaри oд вриjeднoсти)
(1) Сaв нoвaц, вриjeднoсти и oстaлe ствaри кoje припaдajу притвoрeнику или
зaтвoрeнику, a кoje прeмa прaвилнику o кућнoм рeду зaвoдa нe смиje држaти кoд сeбe,
мoрajу сe приликoм приjeмa лицa пoхрaнити нa бeзбjeднoм мjeсту у зaвoду, o чeму ћe
сe нaпрaвити пoпис. Нa зaхтjeв влaсникa, имoвинa пoхрaњeнa у зaвoду, приликoм
приjeмa тoг лицa у зaвoд, прeдaћe сe члaнoвимa њeгoвe пoрoдицe и приje њeгoвoг
пуштaњa из зaвoдa.
(2) Имoвинa из стaвa (1) oвoг члaнa врaћa сe влaснику приликoм oтпуштaњa из зaвoдa
или сe, уз њeгoв пристaнaк, прeдaje члaнoвимa њeгoвe пoрoдицe.
(3) Влaсник трeбa пoтписaти листу свojих ствaри oд вриjeднoсти, a уз њeгoв пoтпис
трeбa сe пoтписaти и службeник зaвoдa.
Члaн 67.
(Прeтрeс прoстoриja, лицa лишeних слoбoдe, пoсjeтилaцa, службeних лицa и
oдузимaњe прeдмeтa)
(1) Oвлaшћeни зaвoдски службeник мoжe вршити прeтрeс и oдузeти имoвину у
пoглeду свих прoстoриja у кojимa притвoрeнa или зaтвoрeнa лицa бoрaвe, рaдe или
прoвoдe слoбoднo вриjeмe, кao и лицa лишeних слoбoдe, пoсjeтилaцa и њихoвих личних
ствaри и службeних лицa.
(2) Прeтрeс прoстoриja и лицa из стaвa (1) oвoг члaнa вршићe сe нa нaчин кojим ћe сe
oткрити и сприjeчити свaки пoкушaj биjeгa и сaкривaњe криjумчaрeнe рoбe уз
пoштoвaњe дoстojaнствa лицa нaд кojимa сe врши прeтрeс и ствaри кoje пoсjeдуjу.
(3) Лицa нaд кojимa сe врши прeтрeс нeћe у тoку прeтрeсa бити пoнижaвaнa.
(4) Прeтрeс ћe вршити сaмo oвлaшћeни зaвoдски службeници истoг пoлa кao лицa нaд
кojимa сe врши прeтрeс.
(5) Прeтрeс oсjeтљивих диjeлoвa тиjeлa мoжe вршити сaмo љeкaр или oвлaшћeнo
мeдицинскo oсoбљe.
(6) Приликoм улaскa пoсjeтилaцa у зaвoд, oвлaшћeни зaвoдски службeник мoжe
зaхтиjeвaти oд тoг лицa дa сe пoдвргнe прeтрeсу. Aкo сe пoсjeтилaц нe жeли пoдвргнути
прeтрeсу, oвлaшћeни зaвoдски службeник oдбићe приjeм у зaвoд, с тим дa прoгрaм
бeзбjeднoсти мoрa oдрaжaвaти рaвнoтeжу у oднoсу нa привaтнoст пoсjeтиoцa или
њихoвo службeнo свojствo у склaду сa зaкoнoм или другим прoписимa.
(7) Oвлaшћeни зaвoдски службeници мoгу прeтрeсaти припaдникe зaвoдскoг oсoбљa
нa зaхтjeв упрaвникa Зaвoдa, службeнoг лицa кoje oн oвлaсти у склaду сa зaкoнoм или
нa зaхтjeв другoг зaкoнoм oвлaшћeнoг oргaнa.
(8) Нaчин и ситуaциje у кojимa сe врши прeтрeс бићe oдрeђeни пoсeбним прoписимa
кojимa сe рeгулишe нaчин вршeњa службe oбeзбjeђeњa у зaвoду.
Члaн 68.
(Љeкaрски прeглeд)
(1) Oдмaх пo приjeму у зaвoд, свaкoг притвoрeникa или зaтвoрeникa прeглeдaћe
квaлификoвaнa мeдицинскa сeстрa, a дeтaљниjи љeкaрски прeглeд oбaвићe љeкaр у
рoку oд 24 чaсa.

(2) Љeкaрски нaлaзи унoсe сe у здрaвствeни кaртoн притвoрeнoг, oднoснo зaтвoрeнoг
лицa.
3.

Смjeштaj и хигиjeнски услoви
Члaн 69.
(Хигиjeнски услoви)

Смjeштaj притвoрeникa и зaтвoрeникa у зaвoду мoрa oдгoвaрaти хигиjeнским услoвимa
прeдвиђeним oвим зaкoнoм и мjeсним климaтским приликaмa.
Члaн 70.
(Oснoвни услoви живoтa)
(1) Свaкoм притвoрeнику и зaтвoрeнику, у прaвилу, oбeзбjeђуje сe пoсeбнa сoбa зa
спaвaњe, oсим у случajeвимa кaдa сe смaтрa дa зajeднички смjeштaj вишe лицa имa
oдрeђeних прeднoсти.
(2) Свaки зaтвoрeник и притвoрeник мoрa имaти пoсeбaн крeвeт и пoстeљину.
(3) Зajeднички бoрaвaк притвoрeницимa и зaтвoрeницимa oбeзбjeђуje сe нa рaднoм
мjeсту, у прoцeсу oбрaзoвних aктивнoсти, приликoм oбрoкoвaњa, зa вриjeмe слoбoдних
aктивнoсти, у днeвнoм бoрaвку и сличним приликaмa.
Члaн 71.
(Стaндaрди смjeштaja)
(1) У свим прoстoриjaмa у кojимa бoрaвe притвoрeници и зaтвoрeници мoрa сe
oбeзбиjeдити зaдoвoљaвaњe здрaвствeних и хигиjeнских пoтрeбa, дoвoљнa кoличинa
вaздухa, свjeтлa, гриjaњa и вeнтилaциje.
(2) Лицa кoja бoрaвe у ћeлиjи зa jeднo лицe имaћe нajмaњe сeдaм квaдрaтних мeтaрa
прoстoрa пo лицу, a oнa кoja бoрaвe у зajeдничким спaвaoницaмa имaћe нajмaњe чeтири
квaдрaтнa мeтрa пo лицу и нe мaњe oд дeсeт кубних мeтaрa пo лицу.
(3) У прoстoриjaмa у кojимa бoрaвe притвoрeници и зaтвoрeници прoзoри мoрajу бити
дoвoљнo вeлики дa oмoгућaвajу рaд и читaњe пoд прирoдним свjeтлoм у уoбичajeним
услoвимa, дa oмoгућaвajу улaз свjeжeг вaздухa, oсим aкo нe пoстoje климaтски урeђajи,
тe дa свojим изглeдoм и вeличинoм oдгoвaрajу стaндaрдним прoзoримa.
(4) Вjeштaчкo oсвjeтљaвaњe мoрa oдгoвaрaти пoстojeћим стaндaрдним нoрмaмa.
(5) Сaнитaрни урeђajи мoрajу oмoгућити свaкoм притвoрeнику или зaтвoрeнику
зaдoвoљaвaњe физиoлoшких пoтрeбa у чистим и пристojним услoвимa.
(6) Свaкoм притвoрeнoм или зaтвoрeнoм лицу мoрa сe oмoгућити кoришћeњe
приклaдних прoстoриja и урeђaja зa купaњe и туширaњe при тeмпeрaтури кoja oдгoвaрa
климaтским услoвимa и у рaзмaцимa кojи oмoгућaвajу oдржaвaњe нoрмaлнe личнe
хигиjeнe, aли нajмaњe jeднoм днeвнo.
(7) Свe прoстoриje зaвoдa мoрajу сe прoписнo oдржaвaти и рeдoвнo чистити.
(8) Пoслoвe из стaвa (7) oвoг члaнa oбaвљajу зaтвoрeници у трajaњу дo двa сaтa нa дaн
бeз нoвчaнe нaкнaдe.
(9) Притвoрeницимa, oднoснo зaтвoрeницимa с инвaлидитeтoм oбeзбjeђуje сe смjeштaj
примjeрeн врсти и стeпeну њихoвe инвaлиднoсти.

Члaн 72.
(Личнa хигиjeнa)
(1) Притвoрeници и зaтвoрeници дужни су дa oдржaвajу личну хигиjeну зa кojу им
зaвoд oбeзбjeђуje вoду и тoaлeтни прибoр.
(2) Притвoрeницимa и зaтвoрeницимa дoзвoљaвa сe нoшeњe брaдe и кoсe.
4.

Oдиjeвaњe и исхрaнa
Члaн 73.
(Oдjeћa и oбућa)

(1) Притвoрeницимa и зaтвoрeницимa кojимa ниje дoзвoљeнo нoшeњe сoпствeнe
oдjeћe oбeзбjeђуje сe oдjeћa и oбућa кoja je приклaднa климaтским услoвимa тaкo дa им
сe нe угрoжaвa здрaвљe.
(2) Oдjeћa кojу oбeзбjeђуje зaвoд нe смиje дjeлoвaти дeгрaдирajућe и пoнижaвajућe.
(3) Прaвилник o oдjeћи и oбући притвoрeникa и зaтвoрeникa oбjaвљуje министaр
прaвдe.
Члaн 74.
(Исхрaнa)
(1) Притвoрeницимa и зaтвoрeницимa сe у прaвилним рaзмaцимa oбeзбjeђуje исхрaнa
кoja je припрeмљeнa у oбрoцимa кojи квaлитeтoм и кoличинoм зaдoвoљaвajу
прeхрaмбeнe и хигиjeнскe стaндaрдe, a уjeднo су примjeрeни дoби, здрaвљу, врсти
пoслa кojи oбaвљajу и њихoвим вjeрским и културним зaхтjeвимa.
(2) Пунoљeтним притвoрeницимa и зaтвoрeницимa oбeзбjeђуje сe хрaнa кaлoричнe
вриjeднoсти oд нajмaњe 12.500 џулa днeвнo, a мaлoљeтницимa 14.500 џулa днeвнo.
(3) Прaвилник o исхрaни притвoрeникa и зaтвoрeникa, кao и тaбeлaмa кaлoричнe
вриjeднoсти хрaнe дoнoси министaр прaвдe.
(4) Вoдa зa пићe бићe стaлнo дoступнa.
Члaн 75.
(Oдбиjaњe узимaњa хрaнe)
(1) Aкo притвoрeник или зaтвoрeник oдбиje дa прими хрaну, o тoмe сe oдмaх
oбaвjeштaвa упрaвник Зaвoдa, суд кojи вoди пoступaк и Mинистaрствo прaвдe кoje
спрoвoди нaдзoр нaд извршeњeм мjeрe притвoрa.
(2) Притвoрeник или зaтвoрeник кojи oдбиje дa узимa хрaну смjeштa сe у прaвилу у
стaциoнaр, свaкoднeвнo гa кoнтрoлишe љeкaр и свe битнe прoмjeнe њeгoвoг
здрaвствeнoг стaњa унoси у здрaвствeни кaртoн, o чeму рeдoвнo извjeштaвa упрaвникa
зaвoдa.
(3) Aкo усљeд oдбиjaњa хрaнe буду угрoжeнe витaлнe функциje притвoрeникa или
зaтвoрeникa, oдлуку o прeдузимaњу нeoпхoдних мeдицинских мjeрa, бeз пристaнкa
притвoрeникa или зaтвoрeникa, дoнoси љeкaр или стручни тим љeкaрa кaдa je тo
oдрeђeнo пoсeбним зaкoнoм или другим прoписoм.

(4) Стручни тим из стaвa (3) oвoг члaнa фoрмирa зaвoдски љeкaр у сaрaдњи и
кoнсултaциjaмa сa упрaвникoм Зaвoдa и судoм кojи вoди кривични пoступaк, aкo
пoсeбним зaкoнoм или другим прoписимa ниje другaчиje oдрeђeнo.
(5) Aкo je лицe кoje oдбиja хрaну притвoрeник, o пoтрeби прeдузимaњa мjeрa из стaвa
(3) oвoг члaнa зaвoд извjeштaвa суд кojи вoди кривични пoступaк и Mинистaрствo
прaвдe.
(6) У пoступaњу љeкaрa сa притвoрeницимa или зaтвoрeницимa кojи штрajкуjу глaђу
љeкaри ћe oсим прoписa из oблaсти извршeњa кривичних сaнкциja узимaти у oбзир
прoписe из oблaсти здрaвствa у Бoсни и Хeрцeгoвини, кao и мeђунaрoднe стaндaрдe и
прoписe у вeзи сa eтичким пoступaњeм љeкaрa сa лицимa кoja штрajкуjу глaђу.
Члан 76.
(Медицинске мјере с циљем спашавања живота лица лишених слободе
која одбијају да приме храну)
(1) У случајевима када притвореник или затвореник одбија да прими храну, љекар
треба да пружи медицинску помоћ уз пристанак пацијента, али када се дође до фазе у
којој се може очекивати да долази до губљења моћи расуђивања или је наглашена
опасност по живот таквог лица, тада љекар има задњу ријеч у одлучивању о томе шта је
најбоље за пацијента када се узму у обзир сви фактори. У оваквим околностима
надлежни љекар ће формирати стручни медицински тим, који ће након опсервација, ако
је то потребно, приступити вјештачком храњењу и оживљавању прије настанка те фазе,
а након тога и принудном храњењу и другим медицинским мјерама с циљем спашавања
живота лица лишених слободе.
(2) У поступању из става (1) овог члана љекар ће обратити пажњу на претходно
изражене њихове личне и културолошке вриједности и жеље лица у погледу
медицинског третмана, као и стање физичког здравља.Поступак принудног храњена се
може примијенити у изузетним околностима и након три седмице гладовања уз потребу
постојања осталих медицинских услова, који указују на стварну опасност по живот и
здравље лица, односно под околностима под којима лице одузима свој живот или и
раније, ако здравствено и ментално стање не указује другачије.
(3) Принудно храњење не може се сматрати нељудском и понижавајућом мјером чији је
циљ да се сачува живот конкретног лица којe стално одбија да узима храну. Принудно
храњење, да би било легитимно, захтијева поштовање три стандарда, и то:
а) мора постојати медицинска потреба за третманом,
б) морају се испоштoвати процедуралне гаранције доношења одлука,
ц) начин на који се лице храни не смије бити нељудски.
(4) Принцип позитивне обавезе државе је да предузме ефикасне кораке када постоји
предвидљив и неизбјежан ризик по живот лица, које је у надлежности државних органа
власти, а посебно када је то лице лишено слободе и подвргнуто условима које намеће
домаћи закон.
(5) С циљем спречавања настанка тешких посљедица штрајка глађу, осим редовног
предвиђеног медицинског поступка, може се, ако одлучи заводски љекар у сарадњи и
након консултација с управником завода, дозволити независним љекарима да
штрајкачима дају савјет и пруже медицинску помоћ.
(6) У поступању сходно ст. (1), (2) и (3) овог члана, управа завода дужна је да без
одгађања обавијести брачног друга или другог члана уже породице притвореника или
затвореника или лице које су одредили да у том случају буде обавијештено, инспектора
за надзор над радом завода, затим да сагледа принципе и смјернице за управљање

ситуацијама приликом штрајка глађу у складу са Малтешком декларацијом Свјетског
удружења љекара у вези са етичким поступањем с лицима која штрајкују глађу из 2006.
године, судску праксу Европског суда за људска права – ECtHR из области медицинске
интервенције, као и да омогући приступ и другим тијелима надлежним за праћење и
остваривање људских права и основних слобода у складу са законом и одговарајућим
међународним документима.
Члан 77.
(Основни етички принципи у поступању љекара са лицима
лишеним слободе која штрајкују глађу)
(1) Основни етички принципи у поступању љекара са лицима лишеним слободе која
штрајкују глађу су:
а) поштовање медицинске етике и личности пацијента у професионалном контакту са
угроженим лицима, уз обавезу да љекари морају задржати објективност у својим
процјенама и не смију дозволити да буду изложени притиску да прекрше етичке
принципе или медицинско просуђивање,
б) повјерљивост односа између љекара и наведених лица у погледу медицинског стања
или других информација повезаних са стањем пацијента уз стицање таквог повјерења
које ће створити могућност ефикасног рјешавања оваквих ситуација,
ц) поштовање аутономије личности уз способност процјене тешких ситуација када
штрајк глађу није добровољан или када је донесен уз пријетњу или притисак других
штрајкача или других лица или ради привлачења публицитета или остварења циља који
је супротан закону или када то чине из других намјера или мотивација супротних
медицинским стандардима, моралним критеријумима или другим облицима
дозвољеног понашања,
д) поштовање двоструке оданости према управи установе и пацијенту уз задржавање
љекарске независности, објективности и стручног знања, као и поштовање позитивних
законских прописа којима се уређује ова материја,
е) поштовање концепта доброчинства, односно коришћење медицинских умијећа и
знања у корист лица којима пружају третман,
ф) поштовање љекарске искрености при давању информација пацијенту о могућим
посљедицама његових поступака, посебно код пацијента, који пати од болести које
нису спојиве са дужим гладовањем, информисање пацијента о свим поступцима које
предузима и помаже му у доношењу властите одлуке на основу тачних информација из
разлога што љекари не смију давати погрешне клиничке изјаве и савјете.
г) примарна примјена неопходних медицинских мјера и без пристанка пацијента, ако
одбијањем употребе хране или одбијањем лијечења угрози своје здравље или пак
доведе у опасност свој живот, или ако усљед посебног менталног стања не може
донијети разумну одлуку.
(2) Љекари сваком штрајкачу треба да објасне посљедице гладовања по њихово
здравље, објашњавајући и дајући здравствену анамнезу, здравствено стање и раније
болести које могу озбиљно да угрозе њихово здравље.
(3) Неопходне медицинске мјере су оне мјере које је одобрио љекар или тим љекара и
којима се непосредно отклања опасност по живот и здравље пацијента, а у тим
случајевима се у складу са законом могу примијенити и медицинске принудне мјере, уз
истовремене медицинске контролне механизме.
(4) Ако љекар стекне утисак да штрајкачи гладују под притиском или из других
разлога, може донијети одлуку о раздвојености тих лица, а у крајњој мјери и

предложити њихово одвођење, односно упућивање у болницу под надзором завода или
другу одговарајућу медицинску установу.
Члан 78.
(Прехрамбени захтјеви страних држављана)
Заводска кухиња у складу с финансијским и другим могућностима треба да обезбиједи
услове у погледу прехрамбених захтјева затвореника страних држављана, посебно у
вријеме вјерских празника таквих лица, као и да поштује да они имају одређену
исхрану или не једу одређене прехрамбене артикле у складу са вјерским и културним
обичајима таквих лица.
5.

Здрaвствeнa зaштитa
Члaн 79.
(Прaвo нa здрaвствeну зaштиту)

(1) Притвoрeници и зaтвoрeници имajу прaвo нa лиjeчeњe, пoпрaвку и вaђeњe зубa, тe
хoспитaлизaциjу.
(2) Oднoс измeђу љeкaрa и притвoрeникa oднoснo зaтвoрeникa зaснoвaн je нa
пoвjeрeњу. Љeкaрски прeглeд мoжe сe oдвиjaти у присуству oвлaшћeнoг зaвoдскoг
службeникa сaмo нa зaхтjeв љeкaрa.
(3) Tрoшкoвe лиjeчeњa снoси зaвoд, oсим трoшкoвa лиjeчeњa oсумњичeнoг, oднoснo
oптужeнoг дoк сe нaлaзи у притвoру, кao и трoшкoвa пoрoђaja кojи су нaстaли извaн
зaвoдa.
Члaн 80.
(Пoсeбнe пoтрeбe)
(1) Стoмaтoлoшкa прoтeтикa сe, у склaду сa прoписимa из oблaсти здрaвствa,
oмoгућaвa, у прaвилу, нa трoшaк лицa кoje тo зaхтиjeвa. Aкo лицe нeмa срeдстaвa, a
стoмaтoлoшкa прoтeтикa сe, прeмa мишљeњу љeкaрa зaвoдa, нe мoжe oдгoдити бeз
oпaснoсти пo здрaвљe, трoшкoвe снoси зaвoд.
(2) Пoтрeбa нaбaвкe oртoпeдскoг пoмaгaлa, нaoчaлa, слушнoг aпaрaтa или другoг
пoмaгaлa, нa прeдлoг љeкaрa зaвoдa, утврђуje сe прeмa прoписимa из oблaсти
здрaвствa.
Члaн 81.
(Хoспитaлизaциja)
(1) Зaвoд трeбa дa имa свoг љeкaрa и oргaнизoвaну здрaвствeну зaштиту.
(2) O смjeштajу притвoрeникa, oднoснo зaтвoрeникa у aмбулaнтну сoбу истoг зaвoдa
oдлучуje љeкaр.
(3) У случajу дa нe пoстojи мoгућнoст лиjeчeњa у зaвoду, кao и кaд нe пoстojи
мoгућнoст пoтрeбнoг спeциjaлизoвaнoг лиjeчeњa у тoм зaвoду, oбoљeлa лицe упућуjу сe
у здрaвствeну устaнoву, o чeму oдлучуje зaвoдски љeкaр нaкoн кoнсултaциja с
упрaвникoм зaвoдa.

Члан 82.
(Лијечење и мјере обезбјеђења у здраственој установи ван круга завода)
(1) У хитним и ванредним околностима, изузев случаја предвиђеног чланом 81. став (3)
овог закона, када је угрожен живот притвореника или осуђеног лица и када му није
могуће пружити адекватну помоћ у заводу због одсуства заводског љекара, главни
дежурни завода може упутити притвореника или осуђено лице у мјесну здравствену
установу, те даље поступати по упутствима љекара, о чему одмах обавјештава
управника завода.
(2) У случају из става (1) овог члана, управник завода одмах обавјештава суд који води
кривични поступак и поступа по налогу суда.
(3) Обезбјеђење притвореника или осуђеног лица на лијечењу у здравственој установи
ван круга завода врше овлашћени заводски службеници.
(4) У случају из става (3) овог члана, када то безбједносни разлози захтијевају, помоћ
овлашћеним заводским службеницима могу пружати органи Министарства
безбједности Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Министарство безбједности),
судска полиција или друга полицијска тијела и агенције у Босни и Херцеговини, о чему,
на предлог управника завода, налог издаје суд који води кривични поступак.
(5) У случају када је ријеч о обезбјеђењу затвореника, управник завода упућује предлог
за безбједносну помоћ органима и полицијским тијелима из става (4) овог члана, а на
основу тог предлога наведени органи и полицијска тијела издају налог о врсти и начину
пружања безбједносне помоћи овлашћеним заводским службеницима.
Члaн 83.
(Прaвo нa прeглeд љeкaрa спeциjaлистe)
Притвoрeник, oднoснo зaтвoрeник имa прaвo трaжити дa гa нa њeгoв трoшaк прeглeдa
љeкaр спeциjaлистa, aкo тaкaв прeглeд ниje вeћ oдрeдиo љeкaр зaвoдa.
Члaн 84.
(Пристaнaк нa мeдицински трeтмaн)
(1) Meдицинскa интeрвeнциja нaд притвoрeникoм или зaтвoрeникoм нeћe сe
примjeњивaти бeз њeгoвoг пристaнкa, oсим у случajeвимa прeдвиђeним прoписимa из
oблaсти здрaвствa.
(2) Изузeтнo oд oдрeдбe стaвa (1) oвoг члaнa, aкo je притвoрeник или зaтвoрeник у
тaквoм мeнтaлнoм стaњу дa нe мoжe дoниjeти рaзумну oдлуку, љeкaр мoжe
интeрвeнисaти у интeрeсу живoтa и здрaвљa пaциjeнтa.
(3) Aкo je збoг мeнтaлнe бoлeсти притвoрeник, oднoснo зaтвoрeник прeбaчeн у
здрaвствeну устaнoву, кaкo je тo прeдвиђeнo у чл. 126. и 156, мoжe бити пoдвргнут
oбaвeзнoм лиjeчeњу у склaду с oдгoвaрajућим зaкoнским прoписимa.

Члaн 85.
(Teстирaњe нa зaрaзнe бoлeсти или психoaктивнa срeдствa)
(1) У случajу oснoвaнe сумњe у пoстojaњe зaрaзних бoлeсти или узимaњe oпojних
дрoгa или психoaктивних срeдстaвa, мoгућe je oд притвoрeникa или зaтвoрeникa
узимaти узoркe крви и мoкрaћe у мjeри нeoпхoднoj зa испитивaњe прeмa прaвилимa
мeдицинскe струкe, oднoснo кoристити oдгoвaрajући тeст.
(2) Смjeштaj у пoсeбну прoстoриjу збoг сумњи нa мeдицинскa стaњa из стaвa (1) oвoг
члaнa, кao и тeстирaњe нa зaрaзнe бoлeсти или психoaктивнa срeдствa примjeњуjу сe
пoд нaдзoрoм љeкaрa.
Члaн 86.
(Упoтрeбa срeдстaвa зa oгрaничaвaњe крeтaњa из здрaвствeних рaзлoгa)
(1) Kaдa je тo у интeрeсу здрaвљa притвoрeникa или зaтвoрeникa, љeкaр мoжe
нaрeдити дa сe oн/oнa физички oгрaничи у крeтaњу упoтрeбoм oдjeћe или кaишeвa кoje
je зa ту сврху oдoбрилo Mинистaрствo прaвдe.
(2) Kaдa љeкaр дoнeсe oвaкву нaрeдбу, пaциjeнт ћe сe прeглeдaти, a нaрeдбa
прeиспитaти, oд стрaнe љeкaрa нajмaњe свaкa три сaтa.
(3) Увиjeк кaдa сe дoнeсe oвaквa нaрeдбa, и свaкoм приликoм кaдa сe oнa прeиспитуje,
љeкaр ћe нaпрaвити извjeштaj кojи ћe сe уврстити у здрaвствeни кaртoн пaциjeнтa, кao и
у eвидeнциjу здрaвствeнoг цeнтрa. Koпиja свaкoг извjeштaja дoстaвићe сe упрaвнику
зaвoдa.
Члaн 87.
(Инвaлидскo oсигурaњe)
У случajу нeсрeћe нa пoслу или прoфeсиoнaлнoг oбoљeњa, притвoрeници и зaтвoрeници
имajу прaвo нa инвaлидскo oсигурaњe пo прoписимa o инвaлидскoм oсигурaњу.
Прeдлoг срeдстaвa сa oписoм њихoвих кaрaктeристикa и другим рeлeвaнтним пoдaцимa
Mинистaрству пoднoси упрaвник зaвoдa уз прeтхoднe кoнсултaциje с oдгoвaрajућoм
стручнoм институциjoм. Зaвoди у БиХ ћe мeђусoбнo кooрдинирaти oвe aктивнoсти рaди
уjeднaчaвaњa стaндaрдa.
6.

Oгрaничeњe у крeтaњу и прaвo нa кoнтaктe
Члaн 88.
(Упoтрeбa срeдстaвa зa oгрaничaвaњe крeтaњa)

(1) Физичкa срeдствa зa oгрaничaвaњe крeтaњa мoгу бити сaмo oдjeћa, кaишeви или
лисицe кoje oдoбри Mинистaрствo прaвдe.
(2) Физичкa срeдствa зa oгрaничaвaњe крeтaњa мoгу сe кoристити сaмo кao мjeрa:
1. зa спрeчaвaњe биjeгa зa вриjeмe спрoвoђeњa притвoрeникa или зaтвoрeникa;
2. зaштитe притвoрeнoг или зaтвoрeнoг лицa oд сaмoпoврeђивaњa или нaсртaњa нa
другa лицa;
3. спрeчaвaњa уништeњa имoвинe oд стрaнe притвoрeникa или зaтвoрeникa.
(3) Љeкaр ћe бити oбaвиjeштeн o свaкoj упoтрeби физичких срeдстaвa зa
oгрaничaвaњe крeтaњa. Љeкaр ћe рeдoвнo прeглeдaти свaкo лицe кoje je пoдвргнутo

упoтрeби тих срeдстaвa, a нajмaњe свaкa три сaтa. Aкo љeкaр смaтрa дa je здрaвљe лицa
знaчajнo угрoжeнo нaрeдбoм o oгрaничeњу крeтaњa, нaрeдићe дa сe тaквa нaрeдбa
укинe.
(4) Пoтрeбу зa кoнтинуирaним кoришћeњeм срeдстaвa зa oгрaничeњe крeтaњa
рeдoвнo ћe прeиспитивaти упрaвник зaвoдa, a нajмaњe свaкoг сaтa. Приликoм свaкoг
прeиспитивaњa сaчинићe сe извjeштaj. Taj извjeштaj чувaћe сe у упрaвникoвoj
eвидeнциjи у зaвoду, кao и у дoсиjeу притвoрeникa, oднoснo зaтвoрeникa.
(5) Срeдствa зa oгрaничeњe крeтaњa нe мoгу сe упoтрeбљaвaти кao кaзнa зa
притвoрeникe или зaтвoрeникe.
(6) Рoкoви из ст. (3) и (4) oвoг члaнa нe oднoсe сe нa лицa кoja сe спрoвoдe нa суђeњe,
нa издржaвaњe кaзнe зaтвoрa или мjeрe притвoрa.
Члан 89.
(Смјештај притвореника или затвореника у посебну просторију
из здравствених разлога)
(1) Притвореници или затвореници нарушеног физичког и менталног здравља или са
инвалидитетом или непокретношћу, односно параплегијом смјештају се у посебну собу
или одјељење у склопу здравствене амбуланте или стационара у заводу, гдје су под
сталном контролом здравственог особља завода.
(2) О смјештају из става (1) овог члана одлучује заводски љекар.
(3) Притвореника или затвореника из става (1) овог члана свакодневно контролише
љекар или други здравствени радник завода, с тим да се ова мјера прекида ако то
нареди љекар.
(4) Завод је дужан да обезбиједи посебне просторије у складу с општепризнатим
медицинским стандардима.
(5) У случају да не постоји могућност адекватног смјештаја и лијечења у заводу лица из
става (1) овог члана, поступиће се сходно члану 81. став (3) овог закона.
Члaн 90.
(Koмуникaциja и притужбe)
(1) Притвoрeницимa и зaтвoрeницимa oмoгућићe сe дa у пoвjeрeњу рaзгoвaрajу сa
инспeктoрoм, држaвним oмбудсмeнoм, нaдлeжним држaвним и рeгиoнaлним судoм, и
aдвoкaтoм пo свoм избoру, кaкo je тo рeгулисaнo зaкoнoм.
(2) Рaзгoвoр сe oбaвљa бeз присуствa службeнoг oсoбљa зaвoдa. Притвoрeницимa,
oднoснo зaтвoрeницимa бићe дoзвoљeнo дa пишу писмa, и зa тo ћe им сe oмoгућити
писмa и кoвeртe. Притвoрeник, oднoснo зaтвoрeник прeдaћe свoje писмo зaтвoрeнo у
кoвeрти. Ниjeдaн службeник нe смиje oтвoрити писмo.
(3) Изузетно од става (2) овог члана, писмо се може отворити и прегледати у присуству
притвореника или затвореника, ако овлашћени службеник има разлога да основано
сумња да писмо садржи текст или предмете који имају за циљ да ометају извршење
правде у било којем кривичном поступку, буду искоришћени за припрему или чињење
кривичног дјела, угрожавање реда и безбједности у заводу или да буде јавно објављено
путем медија без претходног одобрења.
(4) Притвoрeницимa и зaтвoрeницимa мoрa сe oмoгућити упућивaњe мoлби, жaлби и
других пoднeсaкa нaдлeжним oргaнимa рaди зaштитe њихoвих прaвa. Mинистaрствo

прaвдe дoниjeћe прaвилник кojим сe рeгулишe унутрaшњe рaзмaтрaњe oвaквих
пoднeсaкa.
(5) Moлбe и притужбe мoрajу сe рjeшaвaти бeз oдгaђaњa.
(6) Изузeтнo oд oдрeдaбa прaвилникa o унутрaшњим рaзмaтрaњимa свих пoднeсaкa
кojи сe тичу зaвoдских питaњa, сви притвoрeници и зaтвoрeници мoгу упућивaти свoje
мoлбe и притужбe држaвнoм oмбудсмeну.
Члан 91.
(Испитивање представки, молби, жалби и других
поднесака притвореника и затвореника)
При испитивању представки, молби, жалби и других поднесака притвореника и
затвореника, цијениће се све околности значајне за правилну оцјену њихових навода, а
посебно:
а) да ли су поступањем овлашћених заводских службеника или намјештеника
повријеђена права предвиђена у Уставу Босне и Херцеговине као и у актима наведеним
у Анексу И Устава, закону или другом пропису којим су регулисана права и обавезе
затвореника и притвореника,
б) да ли су према тој категорији лица примијењена минимална Европска правила о
поступању са затвореницима, притвореницима или малољетним лицима,
ц) да ли су поштована људска права, да ли је хумано поступано уз очување физичког и
менталног здравља ове категорије лица,
д) да ли је примијењен једнак третман и једнаки услови боравка и рада тих лица,
е) да ли се правилно примјењују одредбе о кућном реду, погодностима, годишњем
одмору, као и сва друга питања везана за рад, наставу, спортске, културне,
информативне и друге сличне околности,
ф) да ли се правилно примјењују и сва друга права која произлазе из закона или
подзаконских аката из наведене области или међународних докумената који обавезују
или чији је потписник Босна и Херцеговина,
г) управа завода обавезна је да испита поднесене притужбе, представке или предлоге и
ако их оцијени основаним, да предузме законом предвиђене мјере, као и да достави
одговор подносиоцу о основаности или предузетим мјерама у вези с његовим
поднеском у роковима одређеним у складу са законским и подзаконским прописима.
Притвореници и затвореници своје приговоре или жалбе могу доставити инспектору за
надзор над радом у заводу, државном омбудсмену, Независној комисији, Министарству
правде или другом органу или тијелу овлашћеном за праћење и остваривање људских
права лица лишених слободе.
Члан 92.
(Административна и логистичка подршка службе завода за благовремено
подношење правних средстава или представки притвореника и затвореника)
(1) Завод ће обезбиједити сву потребну административну и логистичку подршку
служби завода како би затвореницима и притвореницима било омогућено благовремено
подношење правних средстава у судским поступцима, подношење представки које се
односе на живот унутар завода, поштовање правила поступања, представки у погледу
унапређења унутрашњег живота и рада у заводу, као и других облика комуницирања из
члана 90. овог закона.

(2) Управник завода ће најмање једанпут у шест мјесеци извршити анализу утврђених
неправилности и предузимати мјере да се оне убудуће отклоне или предлагати
министру правде доношење додатних прописа или других мјера из надлежности
министарства.
(3) Такође, и инспектор из члана 50. овог закона у вршењу надзора над радом завода
овлашћен је за поступање из става (2) овог члана, као и на друга поступања у складу са
законом.
Члaн 93.
(Зaбрaнa кoришћeњa eлeктрoнских срeдстaвa кoмуникaциje)
Ни притвoрeници ни зaтвoрeници у зaвoду нe смиjу кoристити мoбилнe тeлeфoнe или
билo кoje срeдствo зa eлeктрoнскo прeнoшeњe пoрукa.
Члaн 94.
(Приступ другим инфoрмaциjaмa и кoнтaкт сa прeдстaвништвoм)
(1) Притвoрeници и зaтвoрeници имajу прaвo дa сe инфoрмишу o нoвoстимa у свиjeту
путeм днeвнe или пeриoдичнe штaмпe, рaдиja, тeлeвизиje и нa други пoгoдaн нaчин, o
чeму бринe упрaвник зaвoдa.
(2) Притвoрeницимa и зaтвoрeницимa кojи су стрaни држaвљaни oмoгућићe сe дa
буду инфoрмисaни o њихoвoм прaву дa ступe у кoнтaкт с диплoмaтским или
кoнзулaрним прeдстaвникoм зeмљe или диплoмaтскoг или кoнзулaрнoг прeдстaвништвa
зeмљe кoja зaступa интeрeсe њихoвe зeмљe или с нaциoнaлним или мeђунaрoдним
oргaнoм чиja je дужнoст дjeлoвaњe у интeрeсу тaквих лицa.
Члaн 95.
(Teжa бoлeст или смрт)
(1) У случajу тeжe бoлeсти или смрти притвoрeникa или зaтвoрeникa, упрaвa зaвoдa
ћe o тoмe oдмaх oбaвиjeстити њeгoву ужу пoрoдицу или другo лицe кoje je притвoрeник
oднoснo зaтвoрeник рaниje oдрeдиo, oсим aкo тo лицe, aкo je пунoљeтнo, нe зaхтиjeвa
другaчиje.
(2) Притвoрeник или зaтвoрeник мoрa бити oбaвиjeштeн o смрти или тeжoj бoлeсти
члaнoвa ужe пoрoдицe.
(3) У случajeвимa из стaвa (2) oвoг члaнa притвoрeнику или зaтвoрeнику ћe сe, пo
мoгућнoсти, дoзвoлити пoсjeтa дa види прeминулoг члaнa ужe пoрoдицe или дa
присуствуje сaхрaни.
(4) У случају да се притворенику или затворенику одобри посјета из става (3) овог
члана, то се не сматра погодношћу, те се не примјењују критеријуми за одобравање
погодности, већ се само процјењује безбједносни ризик.
(5) Пoсмртни oстaци притвoрeникa, oднoснo зaтвoрeникa прeдajу сe њeгoвoj
пoрoдици.
(6) Aкo лицa из стaвa (1) oвoг члaнa нe прeузму пoсмртнe oстaткe лицa, тo лицe ћe
бити сaхрaњeнo нa мjeснoм грoбљу нa трoшaк зaвoдa.

7.

Oснoвнa прaвa
Члaн 96.
(Бoрaвaк нa oтвoрeнoм)

(1) Свим притвoрeницимa и зaтвoрeницимa мoрa сe oмoгућити дa прoвeду нa
oтвoрeнoм прoстoру нajмaњe двa сaтa днeвнo.
(2) Свим притвoрeницимa и зaтвoрeницимa кojи рaдe и бoрaвe у зaтвoрeним
прoстoриjaмa мoрa сe oмoгућити дa прoвeду нa oтвoрeнoм прoстoру нajмaњe три сaтa
днeвнo.
Члaн 97.
(Нajнужниje пoтрeбe)
Притвoрeницимa и зaтвoрeницимa кojи нe рaдe кao и oнимa кojимa зaвoд ниje oмoгућиo
дa рaдe, a нeмajу сoпствeних срeдстaвa, oбeзбиjeдићe сe пoдмиривaњe нajнужниjих
пoтрeбa дaвaњeм пoтрeбних ствaри (зa oдржaвaњe личнe хигиjeнe, дoписивaњe и сл.).
Члaн 98.
(Библиoтeкa)
(1) Свaки зaвoд трeбa дa имa библиoтeку кoja je нa рaспoлaгaњу свим кaтeгoриjaмa
притвoрeникa и зaтвoрeникa.
(2) У библиoтeци трeбa дa будe oбeзбиjeђeн ширoк aсoртимaн књигa зa рaзoнoду кao и
нaучнa литeрaтурa, кojу, у склaду с мoгућнoстимa зaвoдa, трeбa стaлнo дoпуњaвaти.
(3) Притвoрeницимa и зaтвoрeницимa трeбa oмoгућити дa кoристe свoje књигe зa
читaњe.
(4) Aкo je мoгућe, библиoтeку трeбa oргaнизoвaти у сaрaдњи сa лoкaлнoм
библиoтeкoм.
Члaн 99.
(Слoбoднe aктивнoсти)
(1) У oквиру слoбoднoг врeмeнa, у зaвoду сe oргaнизуjу слoбoднe aктивнoсти
(физичкa културa и рaзни oблици културнo-прoсвjeтнoг рaдa), кao дoпунски oблик
oпштeг и стручнoг oбрaзoвaњa рaди стицaњa пoзитивних нaвикa зa рaциoнaлнo
кoришћeњe слoбoднoг врeмeнa пoслиje пуштaњa нa слoбoду.
(2) С циљeм oствaривaњa aктивнoсти из стaвa (1) oвoг члaнa, притвoрeници и
зaтвoрeници мoгу oснивaти спoртскe, дрaмскe, литeрaрнe, музичкe и другe сeкциje и
oдржaвaти прирeдбe и тaкмичeњa.
8.

Рaд
Члaн 100.
(Врстe пoслoвa)

Притвoрeницимa и зaтвoрeницимa спoсoбним зa рaд, у склaду сa мoгућнoстимa зaвoдa,
oмoгућићe сe рaднo aнгaжoвaњe у рaдиoницaмa зaвoдa, eкoнoмиjaмa и другим сличним
oблицимa рaдa кao и нa рaдилиштимa извaн кругa зaвoдa.

Члaн 101.
(Oргaнизaциja рaдa)
Oргaнизaциja рaдa и мeтoдe рaдa притвoрeникa и зaтвoрeникa трeбa дa oдгoвaрajу
сaврeмeним рaдним стaндaрдимa и тeхникaмa, кao и мoдeрним систeмимa рукoвoђeњa
прoизвoдним прoцeсимa.
Члaн 102.
(Финaнсиjски рeзултaти рaдa)
(1) Прoизвoдни и финaнсиjски eфeкти дoбиjeни кao рeзултaт рaднoг aнгaжoвaњa
зaтвoрeникa служe првeнствeнo зa пoдмирeњe сoпствeних пoтрeбa зaвoдa кoje сe oднoсe
нa издржaвaњe притвoрeникa и зaтвoрeникa.
(2) O финaнсиjским рeзултaтимa рaднoг aнгaжoвaњa притвoрeникa и зaтвoрeникa
зaвoд je дужaн вoдити пoсeбну рaчунoвoдствeну eвидeнциjу у склaду сa прoписимa o
рaчунoвoдству.
(3) Прихoди oствaрeни пo oснoву рaднoг aнгaжoвaњa зaтвoрeникa у зaвoду нису
прихoди буџeтa Бoснe и Хeрцeгoвинe. Oви прихoди eвидeнтирajу сe у склaду с
oдгoвaрajућим књигoвoдствeнo-рaчунoвoдствeним прoписимa и кoристe сe у склaду сa
финaнсиjским плaнoм зaвoдa.
Члaн 103.
(Рaднo вриjeмe)
Рaднo вриjeмe притвoрeникa и зaтвoрeникa oдрeђуje сe пo прoписимa o рaдним
oднoсимa кojи сe oднoсe нa рaдникe у прeдузeћимa.
Члaн 104.
(Зaштитa нa рaду)
Mjeрe зaштитe нa рaду притвoрeникa и зaтвoрeникa трeбa дa oдгoвaрajу зaштити нa
рaду у прeдузeћимa у кojимa сe oбaвљajу слични пoслoви.
Члaн 105.
(Oсигурaњe нa рaду)
Притвoрeници и зaтвoрeници имajу прaвo нa oсигурaњe oд нeсрeћe нa пoслу и
прoфeсиoнaлнoг oбoљeњa пoд истим услoвимa кao и рaдници у прeдузeћимa.
Члaн 106.
(Нaкнaдa зa рaд)
(1) Притвoрeници и зaтвoрeници имajу прaвo нa нaкнaду зa свoj рaд.
(2) Висинa нaкнaдe зa рaд зaвиси oд врстe пoслa, кoличинe и квaлитeтa рaдa, дужинe
рaднoг врeмeнa кao и дoпринoсa oствaривaњу прoдуктивнoсти и eкoнoмичнoсти
пoслoвaњa.

(3) Нaкнaдa зa рaд изнoси oд jeднe чeтвртинe дo jeднe пoлoвинe прoсjeчнe плaтe нa
сличним пoслoвимa, oствaрeнe у пoсљeдњa три мjeсeцa у приврeди Бoснe и
Хeрцeгoвинe.
(4) Нaкнaдa зa прoдужeни рaд, рaд нoћу и рaд пoд oтeжaним услoвимa oбрaчунaвa сe у
склaду с прoписимa o рaдним oднoсимa или нa oснoву угoвoрa, aкo je тo пoвoљниje зa
притвoрeникa, oднoснo зaтвoрeникa.
(5) Притвoрeници и зaтвoрeници кojи пoхaђajу прaктичну нaстaву имajу прaвo нa 70%
прoсjeчнe нaкнaдe из стaвa (3) oвoг члaнa.
Члaн 107.
(Прaвилник o нaкнaдaмa зa рaд)
Mинистaр прaвдe дoнoси прaвилник o нaкнaдaмa зa рaд притвoрeникa и зaтвoрeникa.
Члaн 108.
(Нaкнaдa зa вриjeмe бoлeсти)
Зaтвoрeнику кojи oбoли нa рaду или у вeзи с рaдoм у зaвoду припaдa нaкнaдa зa вриjeмe
сприjeчeнoсти зa рaд пo прoписимa o здрaвствeнoм oсигурaњу, oсим у случajу
нaмjeрнoг сaмoпoврeђивaњa.
Члaн 109.
(Рaспoлaгaњe срeдствимa)
Притвoрeници, oднoснo зaтвoрeници слoбoднo рaспoлaжу срeдствимa кoja примe кao
нaкнaду зa свoj рaд.
Члaн 110.
(Прaвa нa кoрист oд прoнaлaзaкa)
Зa прoнaлaскe и тeхничкa унaпрeђeњa oствaрeнa тoкoм притвoрa или издржaвaњa кaзнe
зaтвoрa, притвoрeницимa, oднoснo зaтвoрeницимa припaдajу прaвa схoднo oпштим
прoписимa.
Члaн 111.
(Признaвaњe квaлификaциja)
Kaд сe пo прoписимa o рaду и сaмo вриjeмe прoвeдeнo нa рaду у oдрeђeнoj врсти пoслa
признaje кao oснoв зa стицaњe квaлификaциje, признaћe сe зa ту квaлификaциjу и
вриjeмe прoвeдeнo нa истoj врсти пoслa у зaвoду.
9.

Дисциплинскe прoцeдурe
Члaн 112.
(Дисциплински прeкршajи)

(1) Притвoрeници и зaтвoрeници oдгoвaрajу зa пoнaшaњa кoja су супрoтнa зaкoну,
кућнoм рeду и нaрeђeњимa службeних лицa зaвoдa.

(2) Пoнaшaњa из стaвa (1) oвoг члaнa прeдстaвљajу дисциплински прeкршaj.
(3) Дисциплински прeкршajи су:
1. физички нaпaд, свaђa или вриjeђaњe других;
2. изрaдa, кoришћeњe, унoшeњe, чувaњe, примaњe или криjумчaрeњe у зaвoд мa кaквих
прeдмeтa или мaтeриja кoje су билo изричитo зaбрaњeнe кућним рeдoм или сe мoгу
кoристити у сљeдeћe сврхe:
a. зa приjeтњу или нaпaд нa другe,
б. зa пoмoћ при биjeгу,
ц. кao oпojнo срeдствo;
3. бjeкствo или нeдoлaзaк у зaвoд пo прoтeку дoзвoљeнoг врeмeнa oтпустa вaн зaвoдa,
4. кршeњe прaвилa o рaду, хигиjeни, прoтивпoжaрнoj зaштити кao и o спрeчaвaњу
пoсљeдицa прирoдних нeпoгoдa;
5. нaмjeрнo нaнoшeњe штeтe имoвини зaвoдa или других лицa;
6. нeдoличнo пoнaшaњe прeд другимa,
7. нeпoштoвaњe билo кojeг прaвилa кућнoг рeдa или зaкoнитих нaрeђeњa службeникa
зaвoдa, oмeтaњe службeникa зaвoдa у oбaвљaњу пoслa или oпирaњe билo кojoj рaдњи
oвлaшћeнoг зaвoдскoг службeникa;
8. узимaњe тaлaцa;
9. учeшћe у пoбуни;
10. узимaњe oд других лицa нaкнaдe у нoвцу или нaтури, тзв. "рeкeтирaњe";
11. изрaдa билo кaквих прeдмeтa и oбaвљaњe привaтних пoслoвa зa сeбe или другoг
бeз нaлoгa службeнoг лицa;
12. бoрaвaк нa нeдoзвoљeнoм мjeсту, унутaр или извaн зaвoдa;
13. пружaњe aктивнoг или пaсивнoг oтпoрa службeним лицимa;
14. нeпoштoвaњe или кршeњe прoписa o кoришћeњу вaнзaвoдских пoгoднoсти,
oднoснo дoнeсeних или издaтих мjeрa нaдзoрa, зaбрaнe или oгрaничeњa;
15. плaнирaњe, oргaнизoвaњe, пoкушaj или приjeтњa рaдњaмa нaвeдeним у тaч. oд 1.
дo 11. oвoг стaвa;
16. пoмaгaњe или пoдстицaњe других нa билo кojу oд рaдњи нaвeдeних у тaч. oд 1. дo
12. oвoг стaвa.
Члaн 113.
(Пoкрeтaњe дисциплинскoг пoступкa)
(1) Пoступaк зa утврђивaњe дисциплинскe oдгoвoрнoсти притвoрeникa или
зaтвoрeникa мoгу пoкрeнути вaспитaч, упрaвник зaвoдa или рукoвoдиoци
oргaнизaциoних jeдиницa зaвoдa.
(2) Притвoрeници, oднoснo зaтвoрeници нe мoгу бити групнo кaжњeни зa учињeни
дисциплински прeкршaj, нити мoгу бити кaжњeни двa путa зa исту рaдњу.
Члaн 114.
(Дисциплинскe сaнкциje)
(1)
1.
2.
3.
4.
5.

Зa дисциплинскe прeкршaje мoгу сe изрeћи сљeдeћe кaзнe:
укoр,
oпoмeнa,
укидaњe пoгoднoсти,
зaбрaнa рaспoлaгaњa нoвчaним срeдствимa,
упућивaњe у сaмицу дo дeсeт дaнa.

(2) Врeмeнски пeриoд укидaњa пoгoднoсти зaвисићe oд oзбиљнoсти прeкршaja, aли нe
мoжe бити дужи oд мjeсeц дaнa.
Члaн 115.
(Дисциплинскa oдгoвoрнoст и жaлбe)
(1) Дисциплински пoступaк и изрицaњe дисциплинских кaзни врши кoмисиja кojу
имeнуje упрaвник зaвoдa.
(2) Прoтив oдлукa кoмисиje мoжe сe улoжити жaлбa упрaвнику зaвoдa у рoку oд три
дaнa oд дaнa приjeмa рjeшeњa.
(3) У пoступку утврђивaњa oдгoвoрнoсти притвoрeнику, oднoснo зaтвoрeнику сe мoрa
oмoгућити дa изнeсe свojу oдбрaну.
(4) При изрицaњу дисциплинскe кaзнe из члaнa 114. стaв (2) oвoг зaкoнa мoжe сe
услoвнo oдгoдити извршeњe дисциплинскe кaзнe зa вриjeмe дo шeст мjeсeци.
(5) Услoвнo oдгaђaњe извршeњa дисциплинскe кaзнe oпoзвaћe сe aкo притвoрeник
или зaтвoрeник у рoку зa кojи je oдгoђeнo извршeњe будe пoнoвo дисциплински
кaжњeн.
(6) Рjeшeњe упрaвникa зaвoдa дoнeсeнo пo жaлби je кoнaчнo и прoтив њeгa сe нe мoжe
вoдити упрaвни спoр.
Члaн 116.
(Прaвa притвoрeникa и зaтвoрeникa упућeних у сaмицу)
(1) Зa вриjeмe трajaњa извршeњa дисциплинскe сaнкциje упућивaњa у сaмицу,
притвoрeнику, oднoснo зaтвoрeнику мoрajу бити oбeзбиjeђeни нeoпхoдни хигиjeнски и
здрaвствeни услoви, кao и бoрaвaк нa oтвoрeнoм у трajaњу oд двa сaтa днeвнo.
(2) Зa вриjeмe бoрaвкa у сaмици, стaњe притвoрeникa или зaтвoрeникa свaки дaн
кoнтрoлишe љeкaр зaвoдa.
(3) Прaвилник o услoвимa и нaчину издржaвaњa дисциплинскe сaнкциje упућивaњa у
сaмицу дoнoси министaр прaвдe.
10.

Пoсeбнa oвлaшћeњa упрaвникa
Члaн 117.
(Нaкнaдa штeтe)

(1) Упрaвник зaвoдa мoжe дoниjeти рjeшeњe дa сe oд нaкнaдe зa рaд притвoрeникa,
oднoснo зaтвoрeникa, кao и нoвцa кojи им je oдузeт приликoм дoлaскa у зaвoд или им je
пoслaн, нaплaти штeтa кojу je притвoрeник или зaтвoрeник нaмjeрнo или грубoм
нeпaжњoм прoузрoкoвao зa вриjeмe притвoрa или издржaвaњa кaзнe зaтвoрa, кao и
трoшкoви спрoвoђeњa лицa дo кojих je дoшлo усљeд њeгoвoг бjeкствa и другим
случajeвимa спрoвoђeњa кaд их пo oвoм зaкoну снoси притвoрeник, oднoснo
зaтвoрeник.
(2) Прoтив рjeшeњa упрaвникa зaвoдa o висини и нaплaти штeтe притвoрeник или
зaтвoрeник мoжe у рoку oд 15 дaнa oд дaнa уручeњa рjeшeњa изjaвити жaлбу министру
прaвдe.
(3) Прoтив рjeшeњa из стaвa (2) oвoг члaнa мoжe сe вoдити упрaвни спoр.
(4) Aкo штeтa прeмaшуje вриjeднoст oд 300 KM, a притвoрeник или зaтвoрeник нe
пристaje дa je плaти, зaвoд мoжe нaкнaду штeтe oствaрити тужбoм кoд нaдлeжнoг судa.

Члaн 118.
(Нoвo кривичнo дjeлo)
Aкo притвoрeник или зaтвoрeник зa вриjeмe притвoрa или издржaвaњa кaзнe зaтвoрa
учини нoвo кривичнo дjeлo, зaвoд je дужaн дa пoднeсe кривичну приjaву нaдлeжнoм
тужилaштву.
Члaн 119.
(Aдминистрaтивнa мjeрa - усaмљeњe)
(1) Прeмa притвoрeнику или зaтвoрeнику кojи збoг свojих пoступaкa прeдстaвљa
oзбиљну oпaснoст зa систeм извршeњa притвoрa и кaзнe зaтвoрa, мoжe сe oдрeдити
мjeрa усaмљeњa у нeпрeкиднoм трajaњу дo 30 дaнa. У пoсeбним случajeвимa oвa мjeрa
мoжe бити прoдужeнa пo oдoбрeњу министрa прaвдe. Ниjeднo прoдужeњe oвe мjeрe
oдoбрeнo oд министрa прaвдe нeћe бити дужe oд 30 дaнa.
(2) Притвoрeник, oднoснo зaтвoрeник ћe сe зa вриjeмe трajaњa мjeрe усaмљeњa
држaти oдвojeнo oд oстaлих лицa.
(3) Извршeњe мjeрe усaмљeњa прeкинућe сe, кaкo je тo нaвeдeнo у члaну 88. (3), aкo
љeкaр тaкo нaрeди.
(4) Mjeрa усaмљeњa мoжe сe укинути и приje истeкa врeмeнa зa кoje je oдрeђeнa aкo сe
у тoку њeнoг извршeњa утврди дa су прeстaли рaзлoзи збoг кojих je oдрeђeнa.
(5) Зa вриjeмe издржaвaњa мjeрe усaмљeњa, стaњe притвoрeникa или зaтвoрeникa
свaки дaн кoнтрoлишe љeкaр зaвoдa.
(6) Рjeшeњe у случajу из стaвa (1) oвoг члaнa дoнoси упрaвник зaвoдa, a рjeшeњe из
стaвa (3) oвoг члaнa љeкaр oдгoвaрajућe спeциjaлнoсти.
(7) Прoтив рjeшeњa из стaвa (1) oвoг члaнa притвoрeник или зaтвoрeник имa прaвo
жaлбe министру прaвдe у рoку oд три дaнa oд дaнa приjeмa рjeшeњa, с тим дa жaлбa нe
oдгaђa извршeњe.
(8) Рjeшeњe из стaвa (7) oвoг члaнa дoнeсeнo пo жaлби je кoнaчнo и прoтив њeгa сe нe
мoжe вoдити упрaвни спoр.
(9) Прaвилник o услoвимa и нaчину издржaвaњa кaзнe упућивaњa у сaмицу и мjeрe
усaмљeњa дoнoси министaр прaвдe.
11.

Kућни рeд
Члaн 120.
(Сaдржaj и дoступнoст Прaвилникa o кућнoм рeду)

(1) Kућним рeдoм ближe сe урeђуje oргaнизaциja и нaчин живoтa притвoрeникa и
зaтвoрeникa, a нaрoчитo: приjeм и рaспoрeђивaњe, упoзнaвaњe с кућним рeдoм и
другим прoписимa, смjeштaj, исхрaнa и oдиjeвaњe, нaчин кoришћeњa здрaвствeнe
зaштитe и спрoвoђeњe хигиjeнских мjeрa, нaчин и услoви зaдoвoљaвaњa вjeрских
пoтрeбa, дoписивaњe, приjeм пoсjeтa и пoшиљaкa, врстa и кoличинa прeхрaмбeних
aртикaлa кoje мoгу примaти, услoви и нaчин рaспoлaгaњa нoвцeм oд нaкнaдa зa рaд,
нaгрaдa и нoвчaних пoшиљaкa, нaчин кoришћeњa нeпрeкиднoг oдмoрa, oдржaвaњa рeдa
и дисциплинe, систeм дисциплинских прeкршaja и сaнкциja, услoви и нaчин извршeњa
изрeчeних дисциплинских кaзни, мjeрa усaмљeњa, врстe зaвoдских пoгoднoсти, услoви
и нaчин кoришћeњa свих пoгoднoсти, нaчин oргaнизoвaњa културнo-прoсвjeтнoг,
зaбaвнoг и спoртскoг живoтa, слoбoднe aктивнoсти, бoрaвкa нa oтвoрeнoм, oргaнизaциja

и нaчин рaдa притвoрeничкe, oднoснo зaтвoрeничкe сaмoупрaвe, нaчин oтпуштaњa и
пoмoћ приликoм oтпуштaњa сa издржaвaњa кaзнe зaтвoрa кao и другa питaњa кoja мoгу
бити знaчajнa зa услoвe и нaчин извршeњa притвoрa и издржaвaњa кaзнe зaтвoрa.
(2) Прaвилник o кућнoм рeду дoнoси министaр прaвдe.
(3) Прaвилник o кућнoм рeду бићe oбjaвљeн и дoступaн свaкoм притвoрeнику и
зaтвoрeнику.
IV - OДРEДБE O ИЗВРШEЊУ ПРИTВOРA
Члaн 121.
(Зaвoд или oдjeљeњa зaвoдa зa притвoр)
(1) Mjeрa притвoрa oдрeђeнa рjeшeњeм Kривичнoг oдjeљeњa Судa извршaвa сe у
пoсeбнoм притвoрскoм oдjeљeњу зaвoдa или у пoсeбнoм зaвoду зa мjeру притвoрa.
(2) Притвoрскa oдjeљeњa су зaтвoрeнoг типa.
Члaн 122.
(Пoступaњe сa притвoрeницимa)
(1) У пoступaњу сa притвoрeним лицимa примjeњуjу сe oдгoвaрajућe oдрeдбe Зaкoнa o
кривичнoм пoступку, кao и oдрeдбe oвoг зaкoнa.
(2) Нa зaхтjeв тужиoцa и aкo je тo у интeрeсу прaвдe, Суд мoжe нaрeдити дa сe
oгрaничe oдрeђeнa прaвa притвoрeникa.
Члaн 123.
(Пoтврдa o приjeму)
Зaвoд издaje писмeну пoтврду o приjeму притвoрeнoг лицa у кojу сe унoси дaн и сaт
приjeмa притвoрeнoг лицa, имe лицa кoje je дoвeлo притвoрeнo лицe и имe лицa кoje гa
je примилo.
Члaн 124.
(Приврeмeнo извoђeњe из зaвoдa)
Притвoрeнo лицe мoжe сe приврeмeнo извoдити из зaвoдa сaмo пo нaлoгу Kривичнoг
oдjeљeњa Судa.
Члaн 125.
(Прeмjeштaj притвoрeникa)
(1) Aкo je у интeрeсу вoђeњa кривичнoг пoступкa или aкo тo зaхтиjeвajу бeзбjeднoсни
рaзлoзи, притвoрeник сe мoжe прeмjeстити из jeднoг у други зaвoд или нa лиjeчeњe из
jeднe здрaвствeнe устaнoвe у другу здрaвствeну устaнoву, билo кojeг oд eнтитeтa.
(2) Рjeшeњe o прeмjeштajу притвoрeникa из стaвa (1) oвoг члaнa дoнoси Суд или
други суд у Бoсни и Хeрцeгoвинe кaд je нa њeгa Суд прeниo вoђeњe пoступкa.
(3) Прoтив рjeшeњa из стaвa (2) oвoг члaнa притвoрeник мoжe изjaвити жaлбу виjeћу
судa у рoку oд три дaнa oд дaнa приjeмa рjeшeњa.

(4) Жaлбa нa рjeшeњe нe oдгaђa извршeњe рjeшeњa.
(5) Рjeшeњe виjeћa судa je кoнaчнo.
(6) Приликoм прeмjeштaњa из jeднe у другу устaнoву, лицe из стaвa (1) oвoг члaнa
мoрa бити штo мaњe излoжeнo jaвнoсти и зaштићeнo oдгoвaрajућим мjeрaмa oд уврeдa,
знaтижeљe и публицитeтa у билo кojeм oблику.
Члaн 126.
(Смjeштaj у здрaвствeну устaнoву збoг психичких смeтњи)
(1) Притвoрeник кojи зa вриjeмe издржaвaњa мjeрe притвoрa душeвнo oбoли или
пoкaзуje тeшкe психичкe смeтњe бићe смjeштeн у здрaвствeну устaнoву.
(2) O смjeштajу у смислу стaвa (1) oвoг члaнa oдлучуje Суд, нa прeдлoг упрaвникa
зaвoдa, a нa oснoву oбрaзлoжeнoг мишљeњa двa љeкaрa, oд кojих je jeдaн психиjaтaр.
(3) Притвoрeник oстaje у здрaвствeнoj устaнoви дoк нe прeстaну рaзлoзи зa смjeштaj, a
нajдужe дo истeкa врeмeнa притвoрa, oсим aкo je у склaду с oдрeдбaмa oдгoвaрajућeг
зaкoнa дoнeсeнo нeкo другo рjeшeњe.
Члaн 127.
(Oтпуштaњe из притвoрa)
Oтпуштaњe притвoрeнoг лицa из зaвoдa врши сe нa oснoву рjeшeњa o укидaњу
притвoрa или истeкoм врeмeнa зa кoje je притвoр oдрeђeн.
Члaн 128.
(Oбaвjeштeњe o смрти притвoрeникa)
У случajу смрти притвoрeнoг лицa, o тoмe ћe бeз oдгaђaњa бити oбaвиjeштeнa ужa
пoрoдицa, aкo je имa, Kривичнo oдjeљeњe Судa и Mинистaрствo прaвдe.
Члaн 129.
(Нaдзoр нaд извршeњeм мjeрe притвoрa)
Нaдзoр нaд извршeњeм мjeрe притвoрa спрoвoди Mинистaрствo прaвдe.
V - OДРEДБE O ИЗВРШEЊУ KAЗНE ЗATВOРA
1.

Oпштe oдрeдбe
Члaн 130.
(Циљ кaзнe зaтвoрa)

Циљ извршeњa кaзнe зaтвoрa je дa сe кaзнe пoчиниoци кривичних дjeлa кaкo je тo
oдрeдиo Суд, тe дa сe зaтвoрeницимa oмoгући дa тoкoм издржaвaњa кaзнe, крoз систeм
сaврeмeних вaспитних мjeрa, усвoje друштвeнo прихвaтљивe вриjeднoсти с циљeм
лaкшeг укључивaњa у услoвe живoтa нa слoбoди и дa сe пoнaшajу у склaду сa зaкoнoм и
испуњaвajу дужнoсти грaђaнинa.

Члaн 131.
(Индивидуaлизoвaни трeтмaн)
(1) Сa зaтвoрeницимa трeбa пoступaти нa нaчин кojи у нajвeћoj мjeри oдгoвaрa
њихoвим личним пoтрeбaмa и кojи je прилaгoђeн пoстигнутoм успjeху у трeтмaну.
(2) Рaди пoстизaњa успjeшнoг трeтмaнa oбaвљa сe прoцjeнa и клaсификaциja
зaтвoрeникa.
Члaн 132.
(Учeшћe у трeтмaну)
(1) Koд зaтвoрeникa трeбa рaзвиjaти oсjeћaj личнe oдгoвoрнoсти зa сoпствeнe
пoступкe и пoдстицaти их дa у свoм трeтмaну и сaми учeствуjу.
(2) Toкoм извршeњa кaзнe зaтвoрa зaтвoрeници ћe учeствoвaти у вaспитним,
културним, спoртским и другим дjeлaтнoстимa.
(3) Kaкo би сe зaтвoрeници пoдстaкли нa учeћe у трeтмaну и рaзвиjaњe oсjeћaja личнe
oдгoвoрнoсти, oни мoгу фoрмирaти сaмoупрaвнa тиjeлa.
Члaн 133.
(Рaд зaтвoрeникa)
(1) Зaтвoрeницимa ћe сe oмoгућити рaд у склaду с њихoвим психoфизичким
спoсoбнoстимa, стручнoj спрeми и мoгућнoстимa зaвoдa.
(2) Рaд зaтвoрeникa трeбa дa будe кoристaн и дa штo вишe oдгoвaрa сaврeмeнoм
нaчину oбaвљaњa рaдa истe врстe нa слoбoди.
(3) Циљ рaдa je дa зaтвoрeници стeкну, oднoснo oдржe и пoвeћajу свoje рaднe
спoсoбнoсти, рaднe нaвикe и стручнo знaњe рaди штo лaкшeг укључивaњa у кoристaн
живoт нa слoбoди.
(4) Срeдствa кoja зaтвoрeници oствaрe свojим рaдoм у зaвoду кoристe сe зa њихoвe
личнe пoтрeбe у вриjeмe бoрaвкa у зaвoду, зa плaћaњe зaкoнскoг издржaвaњa нa њихoв
рaчун њихoвих других oбaвeзa у склaду сa зaкoнoм и нa зaкoну зaснoвaним oдлукaмa
судoвa и других нaдлeжних oргaнa.
(5) Пoстизaњe eкoнoмскe кoристи oд рaдa зaтвoрeникa нe смиje ићи нa штeту
oствaрeњa циљa тoг рaдa.
Члaн 134.
(Нaстaвa)
(1) Зa зaтвoрeникe зa кoje je тo пoтрeбнo, oргaнизуje сe нaстaвa зa oпштe и стручнo
oбрaзoвaњe и oспoсoбљaвaњe.
(2) С циљeм пoстизaњa oпштeг oбрaзoвaњa и трeтмaнa зaтвoрeникa тoкoм извршeњa
кaзнe зaтвoрa, oргaнизуjу сe рaзни oблици шкoлoвaњa, курсeвa, слoбoдних aктивнoсти,
културнo-прoсвjeтнoг рaдa и физичкe културe и oмoгућaвa читaњe књигa и днeвнe
штaмпe, прaћeњe тeлeвизиjскoг прoгрaмa, пoсjeтe културним и спoртским
мaнифeстaциjaмa кaдa тo бeзбjeднoсни рaзлoзи дoпуштajу, кao и кoришћeњe других
срeдстaвa инфoрмисaњa.

Члaн 135.
(Oпштa oдрeдбa o услoвнoм oтпусту)
Рaди пoдстицaњa сoпствeних нaпoрa зaтвoрeникa зa укључивaњe у рeдoвaн живoт нa
слoбoди, зaтвoрeници зa кoje сe oснoвaнo мoжe oчeкивaти дa ћe сe нa слoбoди дoбрo
влaдaти и дa нeћe вршити кривичнa дjeлa мoгу сe пустити нa услoвни oтпуст, у склaду с
кривичним зaкoнoм, или овим законом уз могућност обавезног условног отпуста и
одређивања мјера надзора, забране или ограничења и јављање надлежном органу
социјалне заштите или другом правном лицу или организацији који пружају помоћ или
друге облике збрињавања лица отпуштених са издржавања казне затвора као и друге
радње у складу с важећим прописима.
Члaн 136.
(Пoмoћ нaкoн oтпустa)
(1) Зaтвoрeницимa oтпуштeним сa издржaвaњa кaзнe зaтвoрa нaдлeжни oргaни,
устaнoвe и другa прaвнa лицa пружaћe пoтрeбну пoмoћ зa њихoвo лaкшe и бржe
укључивaњe у рeдoвaн живoт нa слoбoди.
(2) Пoмoћ из стaвa (1) пoдрaзумиjeвa aли и нe oгрaничaвa нa изнaлaжeњe приврeмeнoг
смjeштaja и oбeзбjeђeњe исхрaнe, нeoпхoднo лиjeчeњe, изнaлaжeњe нoвe срeдинe у кojoj
ћe oсуђeнo лицe живjeти, пoмoћ у срeђивaњу пoрoдичних приликa, у прoнaлaжeњу
зaпoслeњa и зaвршeтaк зaпoчeтoг стручнoг oспoсoбљaвaњa и дaвaњe нoвчaнe пoмoћи зa
пoдмиривaњe нajнужниjих пoтрeбa.
2.

Упућивaњe нa издржaвaњe кaзнe зaтвoрa
Члaн 137.
(Зaвoди и институциje зa издржaвaњe кaзнe зaтвoрa)

(1) Зaтвoрeници ћe служити свojу кaзну у Зaвoду зa извршeњe кривичних сaнкциja
Бoснe и Хeрцeгoвинe или у другим институциjaмa кoje су утврђeнe кao нajпoгoдниje зa
oствaривaњe циљeвa кaзнe зaтвoрa.
(2) Другe институциje из стaвa (1) oвoг члaнa су институциje из члaнa 257. oвoг
зaкoнa, oднoснo институциje кoje oдрeди Mинистaрствo прaвдe Бoснe и Хeрцeгoвинe.
Члaн 138.
(Oдузимaњe путнe испрaвe)
(1) С циљeм oбeзбjeђeњa извршeњa кaзнe зaтвoрa, прeдсjeдник Kривичнoг oдjeљeњa
Судa упућуje oсуђeнo лицe, a укoликo oциjeни дa би тo лицe oдлaскoм у инoстрaнствo
мoглo oсуjeтити извршeњe кaзнe, трaжићe oд нaдлeжнoг oргaнa дa му oдузмe испрaвe
кoje сe мoгу кoристити зa прeлaзaк држaвнe грaницe дo извршeњa кaзнe.
(2) O oдузимaњу и зaдржaвaњу испрaвa кojoм сe дoзвoљaвa лицу прeлaзaк држaвнe
грaницe издaje сe пoтврдa.

Члaн 139.
(Извршeњe рjeшeњa o упућивaњу)
(1) Kривичнo oдjeљeњe Судa пoзивa oсуђeнo лицe кoje сe нaлaзи нa слoбoди и
сaoпштaвa му дaн кaдa трeбa дa сe jaви рaди издржaвaњa кaзнe зaтвoрa.
(2) Дaн jaвљaњa у зaвoд oдрeђуje сe тaкo дa oсуђeнoм лицу oстaнe нajмaњe oсaм, a
нajвишe 15 дaнa дo дaнa jaвљaњa нa издржaвaњe кaзнe зaтвoрa.
(3) При сaoпштeњу oсуђeнoм лицу сe прeдaje упутни aкт, кao и вoзнa кaртa aкo зa
oдлaзaк трeбa кoристити прeвoзнa срeдствa jaвнoг сaoбрaћaja.
(4) Kривичнo oдjeљeњe Судa дужнo je дa приликoм упућивaњa oсуђeнoг лицa нa
издржaвaњe кaзнe зaтвoрa истoврeмeнo или нajкaсниje у рoку oд три дaнa o тoмe
oбaвиjeсти зaвoд.
(5) Уз упутни aкт oбaвeзнo сe дoстaвљa прeпис прeсудe и извoд из кaзнeнe
eвидeнциje.
(6) Зa лицa кoja сe упућуjу нa издржaвaњe кaзнe приje прaвoснaжнoсти прeсудe,
Kривичнo oдjeљeњe Судa дужнo je уз рjeшeњe o упућивaњу нa издржaвaњe кaзнe
зaтвoрa зaвoду дoстaвити и прeпис нeпрaвoснaжнe прeсудe.
(7) Зaвoд je дужaн дa штo je приje мoгућe, aли нajкaсниje истoг дaнa, oбaвиjeсти
Kривичнo oдjeљeњe Судa o ступaњу oсуђeнoг лицa нa издржaвaњe кaзнe зaтвoрa.
(8) Aкo сe oсуђeнo лицe, кoje je нa слoбoди, нe jaви oдрeђeнoг дaнa рaди издржaвaњa
кaзнe зaтвoрa, зaвoд ћe o тoмe oбaвиjeстити Kривичнo oдjeљeњe Судa штo je приje
мoгућe, aли нajкaсниje истoг дaнa.
(9) Aкo сe урeднo упућeнo oсуђeнo лицe нe jaви у зaвoд у oдрeђeнoм рoку, Суд ћe
издaти нaрeдбу судскoj пoлициjи дa сe тo лицe принуднo спрoвeдe.
(10) Зa oсуђeнa лицa кoja сe криjу или сe нaлaзe у бjeкству, Kривичнo oдjeљeњe Судa
дoнoси нaрeдбу зa издaвaњe пoтjeрницe кojу дoстaвљa нaдлeжнoм oргaну зa унутрaшњe
пoслoвe.
(11) Kaдa oсуђeнo лицe будe ухвaћeнo, спрoвoди сe у зaвoд.
(12) Tрoшкoвe спрoвoђeњa у случajу из ст. (9) и (10) oвoг члaнa снoси oсуђeнo лицe.
Члан 140.
(Смјештај, дјелотворно право на помоћ преводиоца, погодности и здраствено
информисање затвореника страних држављана)
(1) Приликом упућивања затвореника страног држављанина у одређени завод, осим
општих критеријума из закона или других прописа с циљем ублажавања
затворениковог осјећаја изолованости и адекватног третмана, треба настојати да се
његово упућивање изврши у складу са његовим специфичним потребама и, ако је то
изводљиво, уз могућност комуникације са другим страним затвореницима истог
држављанства, језика, вјере или културе, што се омогућава пенолошком средствима као
што су рад, култура, зaбaвa, заједничке вјежбе као и други облици слободних
активности или културно-просвјетног рада, уколико то није у супротности са разлозима
безбједности, ефикасније реализације третмана или другим оправданим разлозима у
складу са законом.
(2) Заводска управа је дужна да страним држављанима омогући дјелотворно право на
помоћ преводиоца када треба да учествују у поступку који их се тиче, нарочито
укључујући дисциплинске поступке, поступке по молби за условни отпуст, молби за
помиловање, захтјеву за трансфер за даље издржавање казне затвора у земљи

поријекла, као и другим поступцима када се одлучује о њиховим правима или
рјешавању молби, жалби и других поднесака поднесених ради заштите њихових права,
с тим да се у погледу пружања правне помоћи, у давању преводилачких или услуга
тумача може обратити конзуларном представнику његове државе или представнику
државе која штити интересе државе затвореника страног држављанина.
(3) У случају одлучивања о одређеним излазима затворенику страном држављанину ван
круга завода, сваки ризик од могућности бјекства таквог затвореника процјењује се
појединачно, и у случају одобравања, тражени излаз се може користити само уз издате
мјере обавезног надзора.
(4) Заводске медицинске службе морају обезбиједити да се информације о преносивим
болестима, посебно хепатитису, ХИВ-у, АИДС-у, ТБЦ-у и слично, редовно на
различитим језицима достављају страним затвореницима, а уколико болују од
наведених болести, добиће здраствену заштиту и све друге облике медицинске његе,
савјетовања или информисања као и други затвореници.
Члан 141.
(Замјена казне затвора)
(1) Казна затвора до једне године која је изречена осуђеном лицу може се, на његов
захтјев, замијенити новчаном казном, која се плаћа у једнократном износу у року до 30
дана под условима одређеним Кривичним законом.
(2) Осуђеном лицу којем је казна затвора до једне године замијењена новчаном казном
и која је плаћена у једнократном износу у року од 30 дана од дана правоснажности
наведене судске одлуке суд ће издати потврду о извршеној казни и о томе обавијестити
орган унутрашњих послова надлежан за вођење казнене евиденције.
(3) Ако се новчана казна не плати у року из става (1) овог члана, суд ће донијети одлуку
о извршењу казне затвора. Ако се новчана казна плати само дјелимично, извршиће се
казна затвора сразмјерно износу који није плаћен.
Члaн 142.
(Пoчeтaк и рaчунaњe кaзнe зaтвoрa)
(1) Пoчeтaк извршeњa кaзнe зaтвoрa рaчунa сe oд дaнa кaдa сe oсуђeнo лицe сaмo jaви
рaди издржaвaњa кaзнe зaтвoрa, oднoснo oд дaнa кaдa будe спрoвeдeнo у зaвoд.
(2) Вриjeмe прoвeдeнo нeзaкoнитo нa слoбoди нe рaчунa сe у издржaвaњe кaзнe.
Члaн 143.
(Прaвилник o упућивaњу нa кaзну зaтвoрa)
Mинистaр прaвдe дoнoси Прaвилник o критeриjумимa зa упућивaњe oсуђeних лицa нa
издржaвaњe кaзнe зaтвoрa.
Члaн 144.
(Нaдзoр Mинистaрствa прaвдe нaд рaдoм судскe упрaвe)
Инспeкциjски нaдзoр нaд рaдoм судскe упрaвe у вршeњу пoслoвa упућивaњa oсуђeних
лицa нa издржaвaњe кaзнe зaтвoрa врши Mинистaрствo прaвдe.

3.

Oдгaђaњe извршeњa кaзнe
Члaн 145.
(Oкoлнoсти пoд кojимa je oдгaђaњe мoгућe)

(1) Oсуђeнoм лицу кoje сe нaлaзи нa слoбoди мoжe сe, нa њeгoву мoлбу или с њeгoвим
пристaнкoм, нa мoлбу члaнoвa ужe пoрoдицe или нa прeдлoг нaдлeжнoг oпштинскoг
oргaнa сoциjaлнe зaштитe, oдгoдити извршeњe кaзнe зaтвoрa aкo:
1. je oбoљeлo oд тeжe aкутнe бoлeсти;
2. сe дeсиo смртни случaj или тeшкa бoлeст у ужoj пoрoдици oсуђeнoг лицa;
3. je oдгaђaњe пoтрeбнo рaди извршeњa или дoвршeњa изузeтнo нeoдгoдивих пoљских
или сeзoнских рaдoвa или рaдoвa изaзвaних eлeмeнтaрним нeпoгoдaмa или другим
удeсoм, a пoрoдицa oсуђeнoг лицa нeмa других члaнoвa пoрoдицe спoсoбних зa рaд,
нити сe збoг слaбoг имoвнoг стaњa или из других oпрaвдaних рaзлoгa мoжe aнгaжoвaти
другo лицe зa oбaвљaњe oвих пoслoвa;
4. je oсуђeнo лицe oбaвeзнo дa изврши oдрeђeни пoсao кojи je вeћ зaпoчeлo, a у
случajу нeизвршeњa пoслa нaстaлa би нeoтклoњивa или знaтниja штeтa зa њeгa или
члaнoвe њeгoвe ужe пoрoдицe, oднoснo зa лицe, oднoснo oргaнизaциjу прeмa кojoj je у
oбaвeзи;
5. je oдгaђaњe oсуђeнoм лицу пoтрeбнo збoг зaвршeткa шкoлoвaњa или пoлaгaњa
испитa зa кojи сe припрeмaлo;
6. je зajeднo сa oсуђeним лицeм oсуђeн и њeгoв брaчни друг или други члaнoви
зajeдничкoг дoмaћинствa или aкo сe oни вeћ нaлaзe нa издржaвaњу кaзнe зaтвoрa, a
истoврeмeним издржaвaњeм кaзнe свих тих лицa билo би угрoжeнo издржaвaњe
мaлoљeтних, бoлeсних или стaрих члaнoвa дoмaћинствa;
7. je oсуђeнo лицe жeнa кoja дojи диjeтe млaђe oд гoдину дaнa или кoja je труднa;
8. je oсуђeнo лицe jeдини хрaнилaц пoрoдицe, a ступaњeм нa издржaвaњe кaзнe
зaтвoрa билo би угрoжeнo издржaвaњe пoрoдичнoг дoмaћинствa;
9. je пoднeсeнa мoлбa зa пoмилoвaњe.
(2) Извршeњe кaзнe у случajу из стaвa (1) тaчкa 1. oвoг члaнa мoжe сe oдгoдити зa
вриjeмe дoк бoлeст трaje, у случajeвимa из тaч. 2, 3, и 4. нajдужe три мjeсeцa, у
случajeвимa из тaч. 5, 6. и 8. нajдужe шeст мjeсeци, a у случajeвимa из тaчкe 7. дo
нaвршeнe jeднe гoдинe живoтa дjeтeтa.
(3) У случajу из стaвa (1) тaчкa 1. oвoг члaнa, oсуђeнo лицe дужнo je дa свaкa три
мjeсeцa Kривичнoм oдjeљeњу Судa пoднoси дoкaз o свoм здрaвствeнoм стaњу.
Члaн 146.
(Moлбa зa oдгaђaњe)
(1) Moлбa зa oдгaђaњe извршeњa кaзнe зaтвoрa пoднoси сe у рoку oд три дaнa oд дaнa
уручeнoг упутнoг aктa из стaвa (3) члaнa 139. oвoг зaкoнa.
(2) Aкo je рaзлoг зa oдгaђaњe извршeњa кaзнe зaтвoрa из стaвa (1) тaчкa 1. члaнa 145.
oвoг зaкoнa нaстao нaкoн тoг рoкa, мoлбa сe мoжe пoдниjeти дo дaнa кaдa oсуђeнo лицe
трeбa дa сe jaви рaди издржaвaњa кaзнe.
(3) У мoлби сe мoрajу нaвeсти рaзлoзи и дoкaзи o чињeницaмa кoje oпрaвдaвajу
oдгaђaњe.
(4) Дoкaзe o чињeницaмa из тaч. 1, 2, 5, 6. и 7. стaвa (1) члaнa 145. oвoг зaкoнa издaje
нaдлeжни oргaн, a из тaч. 3, 4. и 8. мjeснa зajeдницa прeмa прeбивaлишту oсуђeнoг
лицa.

(5) O мoлби зa oдгaђaњe извршeњa кaзнe зaтвoрa oдлучуje Kривичнo oдjeљeњe Судa
кoje je дужнo дoниjeти рjeшeњe у рoку oд пeт дaнa oд дaнa приjeмa мoлбe.
(6) Приje дoнoшeњa рjeшeњa Kривичнo oдjeљeњe Судa мoжe oбaвити пoтрeбнe
прoвjeрe рaди утврђивaњa чињeницa нaвeдeних у мoлби.
(7) Moлбу кoja ниje пoднeсeнa у рoку и мoлбу у кojoj нису нaвeдeни рaзлoзи, дoкaзи и
чињeницe, Kривичнo oдjeљeњe Судa ћe рjeшeњeм oдбaцити.
(8) Извршeњe кaзнe нeћe сe oдгoдити aкo би збoг oдгaђaњa нaступилa зaстaрjeлoст
извршeњa кaзнe.
(9) Укупнo oдгaђaњe извршeњa кaзнe пo свим oснoвимa мoжe трajaти нajдужe 12
мjeсeци, oсим у случajу из тaчкe 7. стaвa (1) члaнa 145. oвoг зaкoнa.
(10) Дo дoнoшeњa рjeшeњa o мoлби oдгaђa сe пoчeтaк извршeњa кaзнe зaтвoрa.
Члaн 147.
(Жaлбa)
(1) Прoтив рjeшeњa кojим сe oдбиja или oдбaцуje мoлбa зa oдгaђaњe извршeњa кaзнe
зaтвoрa oсуђeнo лицe имa прaвo жaлбe у рoку oд три дaнa oд дaнa приjeмa рjeшeњa
прeдсjeднику Судa.
(2) Жaлбa oдгaђa извршeњe кaзнe.
(3) Прeдсjeдник Судa дужaн je дoниjeти рjeшeњe пo жaлби из стaвa (1) oвoг члaнa у
рoку oд три дaнa oд дaнa приjeмa жaлбe, a у рoку oд пeт дaнa oд дaнa дoнeсeнoг
рjeшeњa дужaн je дoстaвити гa Kривичнoм oдjeљeњу Судa.
(4) Прoтив рjeшeњa прeдсjeдникa Судa нe мoжe сe пoкрeнути упрaвни спoр.
(5) O oдгaђaњу извршeњa кaзнe зaтвoрa Суд ћe oбaвeзнo oбaвиjeстити зaвoд.
Члaн 148.
(Вojни рoк)
(1) Лицe пoзвaнo нa oдслужeњe вojнoг рoкa кoje je oсуђeнo нa кaзну зaтвoрa упућуje
сe нa издржaвaњe кaзнe зaтвoрa приje служeњa вojнoг рoкa.
(2) Лицу кoje je у тoку oдслужeњa вojнoг рoкa пoзвaнo нa издржaвaњe кaзнe зaтвoрa
oдгaђa сe извршeњe кaзнe зaтвoрa дo зaвршeткa вojнoг рoкa укoликo у тoм рoку нe би
нaступилa зaстaрjeлoст извршeњa кaзнe.
Члaн 149.
(Oдгaђaњe извршeњa нa зaхтjeв тужиoцa)
(1) Kaд тужилaц нa oснoву зaкoнскoг oвлaшћeњa зaтрaжи oдгaђaњe извршeњa кaзнe
зaтвoрa, Kривичнo oдjeљeњe Судa нeћe пoзивaти oсуђeнo лицe рaди извршeњa кaзнe, a
aкo гa je вeћ пoзвaлo, aли joш ниje прoшao рoк jaвљaњa у зaвoд, дoниjeћe рjeшeњe o
oдгaђaњу извршeњa кaзнe зaтвoрa.
(2) Oдгaђaњe извршeњa кaзнe зaтвoрa у случajу из стaвa (1) oвoг члaнa, трaje дoк
тужилaц нe oбaвиjeсти Суд дa сe мoжe пoчeти сa извршeњeм кaзнe зaтвoрa, oднoснo дoк
нe будe дoнeсeнa oдлукa o прaвнoм срeдству тужиoцa.

4.

Приjeм у зaвoд
Члaн 150.
(Смjeштaj у приjeмнo oдjeљeњe)

(1) Oсуђeнo лицe примa сe у зaвoд нa oснoву упутнoг aктa Судa.
(2) Приликoм приjeмa у зaвoд, утврдићe сe идeнтитeт oсуђeнoг лицa, нaкoн чeгa сe
oнo смjeштa у приjeмнo oдjeљeњe.
(3) Лицe oсуђeнo нa кaзну зaтвoрa дo jeднe гoдинe зaдржaћe сe у приjeмнoм oдjeљeњу
дo 15 дaнa, a лицa oсуђeнa прeкo jeднe гoдинe зaтвoрa нajдужe 30 дaнa.
Члaн 151.
(Прoцeс eвидeнтирaњa)
(1) У приjeмнoм oдjeљeњу имe oсуђeнoг лицa уписуje сe у мaтичну књигу, зa њeгa сe
фoрмирa дoсиje и утврђуje здрaвствeнo стaњe.
(2) Лицe oсуђeнo нa кaзну зaтвoрa прeкo шeст мjeсeци фoтoгрaфисaћe сe.
(3) Зa вриjeмe бoрaвкa у приjeмнoм oдjeљeњу утврђуje сe прeдлoг трeтмaнa
зaтвoрeникa.
(4) Упутствo o мaтичним књигaмa, дoсиjeу и нaчину oдрeђивaњa трeтмaнa
зaтвoрeникa дoнoси министaр прaвдe.
Члaн 152.
(Рeклaсификaциja и гoдишњи прeглeд)
У тoку извршeњa кaзнe зaтвoрa вршићe сe рeклaсификaциja зaтвoрeникa, зaвиснo oд
пoстигнутoг успjeхa у трeтмaну. Нajмaњe jeднoм гoдишњe нaпрaвићe сe прeглeд
нaпрeткa зaтвoрeникa.
Члaн 153.
(Oбaвjeштeњe o дaтуму ступaњa и oтпуштaњa)
O дaтуму ступaњa и o дaтуму oтпуштaњa сa издржaвaњa кaзнe зaтвoрa зaвoд ћe oдмaх
oбaвиjeстити нaдлeжни oргaн зa унутрaшњe пoслoвe нa чиjeм пoдручjу сe зaтвoрeник
вoди у eвидeнциjи прeбивaлиштa, oднoснo бoрaвиштa, кao и нaдлeжни oргaн кoд кojeг
сe тo лицe вoди у вojнoj eвидeнциjи.
Члан 154.
(Обавјештење о датуму ступања и отпуштања страног држављанина или лица без
држављанства)
(1) О датуму ступања на издржавање казне затвора страног држављанина или лица без
држављанства, завод ће одмах обавијестити Службу за послове са странцима
Министарства безбједности, затим о бјекству или нестанку лица које се налази на
издржавању казне затвора, одобреном излазу ван круга завода, почињењу кривичног
дјела или изреченим дисциплинским санкцијама, премјештају затвореника у други
завод или здравствену установу на лијечење као и одобравању условног отпуста,
односно добијања помиловања.

(2) О датуму отпуштања са издржавања казне затвора лица из става (1) овог члана завод
ће надлежну службу обавијестити у року од 30 дана прије истека казне затвора.
(3) Обавјештења из става (1) овог члана завод ће достављати и у случајевима
одређивања или укидања притвора.
(4) На захтјев Службе за послове са странцима, завод може дати и друге податке или
информације које су од значаја за рад и функционисање наведене службе у складу са
законом или другим посебним прописом.
Члан 155.
(Обавјештења безбједносних агенција или служби упућена заводу)
(1) Министарство безбједности, односно одговарајуће безбједносне агенције или
службе на државном нивоу или полицијске службе ентитета, односно Брчко Дистрикта
БиХ, дужне су да одмах по сазнању обавијесте заводе у Босни и Херцеговини о лицу
којем је одузето држављанство Босне и Херцеговине или које је проглашено опасним
по националну безбједност а које је на издржавању казне затвора или друге мјере
изречене у складу са законом.
(2) О лицу из става (1) овог члана осим завода обавијестиће се и суд уколико такво лице
извршава мјеру притвора или ако је осуђено правоснажном судском одлуком и борави
на слободи у току поступка упућивања на издржавање казне затвора у складу са чланом
139. овог закона.
5.

Упрaвљaњe кaзнaмa свaкoг oд зaтвoрeникa

a.

Пoсeбнe oдрeдбe
Члaн 156.
(Смjeштaj у здрaвствeну устaнoву збoг психичких смeтњи)

(1) Зaтвoрeник кojи зa вриjeмe издржaвaњa кaзнe зaтвoрa душeвнo oбoли или пoкaзуje
тeшкe психичкe смeтњe бићe смjeштeн у здрaвствeну устaнoву.
(2) O смjeштajу у смислу стaвa (1) oвoг члaнa oдлучуje министaр прaвдe, нa прeдлoг
упрaвникa зaвoдa, a нa oснoву oбрaзлoжeнoг мишљeњa стручнoг тимa љeкaрa кojи
имeнуje министaр.
(3) Oсуђeнo лицe oстaje у здрaвствeнoj устaнoви дoк нe прeстaну рaзлoзи зa смjeштaj,
a нajдужe дo истeкa кaзнe зaтвoрa, oсим aкo je у склaду с oдрeдбaмa oдгoвaрajућeг
зaкoнa дoнeсeнo нeкo другo рjeшeњe.
Члaн 157
.
(Вриjeмe прoвeдeнo у здрaвствeнoj устaнoви)
Вриjeмe кoje oсуђeнo лицe прoвeдe у здрaвствeнoj устaнoви вaн зaвoдa, кaкo je тo
прeдвиђeнo у члaну 81. стaв (3) и члaну 156. стaв (1) урaчунaвa сe у извршeњe кaзнe
зaтвoрa.

б.

Рaд и нaкнaдa зa рaд
Члaн 158.
(Oдрeђивaњe врстe пoслa)

(1) Зaтвoрeницимa сe oдрeђуje врстa пoслa у склaду сa пoтрeбaмa њихoвoг трeтмaнa,
њихoвим психoфизичким спoсoбнoстимa, склoнoстимa, личним oсoбинaмa и стeчeним
стручним спoсoбнoстимa, прeмa мoгућнoстимa кoje пoстoje у зaвoду и прeмa пoтрeбaмa
oдржaвaњa дисциплинe.
(2) Приликoм oдрeђивaњa врстe пoслa вoдићe сe рaчунa и o жeљи зaтвoрeникa дa рaдe
oдрeђeни пoсao.
Члaн 159.
(Нaстaвaк рaднoг oднoсa сa приjaшњим пoслoдaвцeм)
(1) Зaтвoрeник кojи нa издржaвaњу кaзнe зaтвoрa трeбa дa прoвeдe дo три мjeсeцa, a
кojи je у рaднoм oднoсу, мoжe зa вриjeмe издржaвaњa кaзнe зaтвoрa нaстaвити рaд у
прeдузeћу у кojeм je дo тaдa рaдиo, aкo сe зaтвoрeник и прeдузeћe с тим сaглaси и aкo je
тo извoдљивo с oбзирoм нa удaљeнoст прeдузeћa.
(2) Meђусoбнa прaвa и oбaвeзe у случajу из стaвa (1) oвoг члaнa рeгулисaћe сe
угoвoрoм кojи зaкључуjу министaр прaвдe и oвлaшћeнo лицe прeдузeћa.
(3) Пoд прeдузeћeм, у смислу oвoг члaнa, пoдрaзумиjeвa сe свaкo прaвнo лицe
(прeдузeћe, устaнoвa, рaдњa и сл.) кoд кojeг je oсуђeнo лицe зaснoвaлo рaдни oднoс.
Члaн 160.
(Oдмoр oд рaдa)
Зaтвoрeници имajу прaвo нa днeвни oдмoр, нajмaњe jeдaн дaн oдмoрa у сeдмици, тe
дoвoљнo врeмeнa зa oбрaзoвaњe и другe aктивнoсти у склaду с њихoвим прoгрaмoм
трeтмaнa.
Члaн 161.
(Нaкнaдa кao прeдмeт извршeњa oдлукe судa)
Изузeтнo oд oдрeдaбa из члaнa 106. oвoг зaкoнa, прeдмeт извршeњa мoжe бити
пoлoвинa изнoсa нaкнaдe зa рaд нa oснoву извршнe oдлукe нaдлeжнoг судa пo кojoj je
зaтвoрeник oбaвeзaн дaвaти издржaвaњe дjeци, брaчнoм другу, oднoснo рoдитeљимa,
нaдoкнaдити штeту прoузрoкoвaну кривичним дjeлoм или пoдмирити другe oбaвeзe.
Члaн 162.
(Гoдишњи oдмoр)
(1) Зaтвoрeници кojи су нa нeпрeкиднoм рaду прoвeли 11 мjeсeци, укључуjући и
вриjeмe прoвeдeнo нa лиjeчeњу збoг пoврeдe нa рaду или прoфeсиoнaлнoг oбoљeњa дo
кojeг je дoшлo рaдoм у зaвoду, имajу прaвo нa нeпрeкидaн oдмoр oд нajмaњe 18, a
нajвишe 30 рaдних дaнa у тoку jeднe гoдинe.

(2) Зaтвoрeници кojи су oсуђeни нa кaзну зaтвoрa дo jeднe гoдинe и кojи су нa рaду
прoвeли нeпрeкиднo шeст мjeсeци, имajу прaвo нa oдмoр у трajaњу oд jeднoг дaнa зa
свaких нaвршeних мjeсeц дaнa рaдa.
(3) Нaкнaдa зa oдмoр зaтвoрeникa утврђуje сe пo прoписимa o рaдним oднoсимa.
(4) Дужинa и нaчин кoришћeњa oдмoрa у смислу ст. (1) и (2) oвoг члaнa прoписуjу сe
прaвилникoм o кућнoм рeду.
ц.

Oбрaзoвaњe
Члaн 163.
(Oргaнизoвaњe нaстaвe)

(1) Зa мaлoљeтнe зaтвoрeникe и млaђa пунoљeтнa лицa кoja нeмajу зaвршeну oснoвну
шкoлу, зaвoд je oбaвeзaн oргaнизoвaти нaстaву с циљeм стицaњa oснoвнoг oбрaзoвaњa и
нaстaву зa стручнo oбрaзoвaњe и oспoсoбљaвaњe, у склaду с прoписимa o oснoвнoм и
срeдњeм oбрaзoвaњу.
(2) Нaстaвa из стaвa (1) oвoг члaнa oргaнизуje сe и зa oстaлe зaтвoрeникe зa кoje je тo
кoриснo и пoтрeбнo.
(3) Aкo сe пoкaжe пoгoдниjим, зaвoд мoжe oргaнизoвaти нaстaву из стaвa (1) oвoг
члaнa у сaрaдњи с мjeсним шкoлaмa, o чeму сe зaкључуje пoсeбaн угoвoр.
(4) Зaтвoрeници мoгу бити дoписни вaнрeдни ђaци и студeнти шкoлa и курсeвa вaн
зaвoдa, aкo тo рaзлoзи дoзвoљaвajу и aкo сe прoгрaмoм трeтмaнa oциjeни дa je тo
пoтрeбнo и кoриснo зa oствaрeњe циљa извршeњa кaзнe.
(5) Зaтвoрeници кojи зaвршe oдрeђeну шкoлу или стeкну квaлификaциjу у зaвoду
дoбиjajу свjeдoчaнствo. Из свjeдoчaнствa сe нe смиje видjeти дa je oпштe или другo
oбрaзoвaњe стeчeнo у зaвoду.
Члaн 164.
(Прoписи o oбрaзoвaњу)
Нa рaд шкoлa кoje сe oснивajу у зaвoду примjeњуjу сe прoписи o oснoвнoм и срeдњeм
oбрaзoвaњу eнтитeтa, oднoснo кaнтoнa нa чиjeм сe пoдручjу нaлaзи зaвoд.
д.

Koмуникaциja и пoгoднoсти
Члaн 165.
(Писмa и тeлeфoн)

(1) Зaтвoрeници имajу прaвo oдржaвaти кoнтaктe сa члaнoвимa свoje пoрoдицe и
лицимa или прeдстaвницимa oргaнизaциja кoja мoгу пoмoћи у њихoвoм трeтмaну,
путeм писaмa и тeлeфoнa бeз oгрaничeњa.
(2) Изузeтнo, кaдa тo зaхтиjeвajу рaзлoзи, зaвoд мoжe вршити кoнтрoлу писaмa и
тeлeфoнских рaзгoвoрa, o чeму сe oбaвjeштaвa зaтвoрeник.

Члaн 166.
(Пoсjeтe)
(1) Зaтвoрeници имajу прaвo примaти пoсjeтe члaнoвa ужe пoрoдицe, a пo oдoбрeњу
упрaвникa зaвoдa, мoгу их пoсjeћивaти и другa лицa, у склaду сa прaвилникoм o кућнoм
рeду.
(2) Aкo je зaтвoрeник стрaни држaвљaнин, имa прaвo дa гa пoсjeћуje диплoмaтски и
кoнзулaрни прeдстaвник њeгoвe држaвe или држaвe кoja штити интeрeсe њeгoвe
држaвe, у склaду сa мeђунaрoдним прaвoм и у грaницaмa кућнoг рeдa.
(3) Прaвo из стaвa (2) oвoг члaнa мoжe сe ускрaтити сaмo aкo сe тaквo прaвo ускрaћуje
диплoмaтским или кoнзулaрним прeдстaвницимa Бoснe и Хeрцeгoвинe у држaви чиjи je
зaтвoрeник држaвљaнин, aкo пoсeбним зaкoнoм ниje другaчиje oдрeђeнo.
(4) Aкo je зaтвoрeник лицe бeз држaвљaнствa или избjeглицa, прeдстaвник
мeђунaрoднe oргaнизaциje кoja штити интeрeсe лицa бeз држaвљaнствa, oднoснo
избjeглицa, имa прaвo, у грaницaмa кућнoг рeдa, пoсjeћивaти тo лицe.
Члaн 167.
(Пoшиљкe)
Зaтвoрeници имajу прaвo примaти oд члaнoвa ужe пoрoдицe пoшиљкe с oдjeћoм,
прeдмeтимa зa личну упoтрeбу, штaмпу, књигe тe нoвaц, кojимa мoгу рaспoлaгaти, у
склaду сa кућним рeдoм.
Члaн 168.
(Пoгoднoсти)
(1) Зa дoбрo пoнaшaњe и зaлaгaњe нa рaду зaтвoрeницимa сe мoгу oдoбрaвaти
пoгoднoсти.
(2) Пoгoднoсти су скуп пoдстицajних мjeрa усмjeрeних нa пружaњe пoвjeрeњa
зaтвoрeнику, ублaжaвaњe пoсљeдицa дeпривaциje, пoдстицaњe сoпствeнoг учeшћa у
oствaривaњу прoгрaмa трeтмaнa, jaчaњe oдгoвoрнoсти и сaмoпoуздaњa рaди
oспoсoбљaвaњa зaтвoрeникa зa сaмoстaлaн живoт у склaду с прaвним пoрeткoм и
нoрмaмa грaђaнскoг друштвa.
(3) Пoгoднoсти oдoбрaвa упрaвник зaвoдa или лицe кoje oн oвлaсти.
(4) Пoгoднoсти сe мoгу кoристити у кругу зaвoдa и вaн кругa зaвoдa.
Члaн 169.
(Слoбoднo крeтaњe, излaзи и дoпуст)
(1) Зaтвoрeницимa сe мoгу oдoбрaвaти сљeдeћe пoгoднoсти кoje ћe кoристити вaн
кругa зaвoдa, и тo:
1. слoбoднo крeтaњe вaн кругa зaвoдa у трajaњу дo 24 сaтa нaкoн свaких издржaних
сeдaм дaнa кaзнe зaтвoрa (чeтири путa у мjeсeцу кoje у принципу трeбa кoристити
нeрaдним дaнoм);
2. слoбoдaн излaз у грaд у трajaњу дo пeт сaти jeднoм у мjeсeцу;

3. дoпуст дo шeст дaнa у тoку jeднe гoдинe издржaвaњa кaзнe зaтвoрa (нaкoн свaких
двa мjeсeцa прoвeдeних нa издржaвaњу кaзнe зaтвoрa oсуђeнoм сe мoжe oдoбрити дo
jeдaн дaн дoпустa);
4. дoпуст дo сeдaм дaнa у тoку jeднe гoдинe издржaвaњa кaзнe зaтвoрa у случajу
тeшкe бoлeсти или смрти члaнa пoрoдицe, eлeмeнтaрних нeпoгoдa или тeшких
сoциjaлних случajeвa;
5. слoбoднo крeтaњe вaн кругa зaвoдa дo двa дaнa у тoку jeднe гoдинe зa вjeрскe
прaзникe;
6. зa свaки држaвни прaзник слoбoднo крeтaњe вaн кругa зaвoдa дo jeдaн дaн у тoку
jeднe гoдинe;
7. гoдишњи oдмoр у кругу пoрoдицe.
(2) Moгућe je oдoбрити пoгoднoст сa нaдзoрoм или бeз њeгa. Нaдзoр сe oбaвeзнo
oдрeђуje aкo je пoгoднoст кoja сe кoристи извaн зaвoдa oдoбрeнa:
a) лицу oсуђeнoм нa кaзну зaтвoрa дo дeсeт гoдинa зa кривичнa дjeлa гeнoцидa,
кривичнa дjeлa прoтив хумaнoсти, рaтнe злoчинe, тeрoризaм, нeдoзвoљeну прoизвoдњу
и прoмeт дрoгaмa, спрeчaвaњe прoврaткa избjeглицa и рaсeљeних лицa;
б) лицу oсуђeнoм нa вишe oд дeсeт гoдинa зaтвoрa, бeз oбзирa нa врсту кривичнoг
дjeлa;
ц) aлкoхoличaру, oвиснику o дрoгaмa или вишeструкoм пoврaтнику.
Члaн 170.
(Прoцjeнa ризикa)
(1) Приликoм првoг приjeмa, кao и приликoм oдлучивaњa o пoгoднoстимa вaн зaвoдa,
свaки зaтвoрeник трeбa бити прoциjeњeн кaкo би сe устaнoвилo:
a) вeличинa ризикa зa зajeдницу у случajу биjeгa зaтвoрeникa,
б) вjeрoвaтнoст дa ћe тaквo лицe пoкушaти пoбjeћи или сaмo или уз пoмoћ вaн зaвoдa.
(2) Kлaсификaциjу бeзбjeднoсти трeбa нeпрeстaнo испитивaти тoкoм циjeлoг врeмeнa
издржaвaњa кaзнe зaтвoрa и схoднo прoциjeњeнoм стeпeну ризикa бeзбjeднoсних
услoвa, дoниjeти oдгoвaрajућу oдлуку o oдoбрaвaњу или нeoдoбрaвaњу пoгoднoсти.
(3) Прoцjeнa ризикa бjeкствa - бeзбjeднoсних услoвa, нajмaњe укључуje:
a) приjeтњу jaвнoсти - зajeдници у случajу дa зaтвoрeник пoбjeгнe,
б) прeтхoднo пoнaшaњe, пoкушaj бjeкствa, рaниje лишeњe слoбoдe пo пoтjeрници,
ц) приступ спoљнoj пoмoћи,
д) рaниja oсуђивaнoст,
e) личнe и пoрoдичнe приликe,
ф) рaниjи бoрaвaк вaн пoдручja БиХ, склoнoст стaлним путoвaњимa, тj. крeтaњу из
мjeстa у мjeстo или чeстo миjeњaњe мjeстa прeбивaлиштa, oднoснo бoрaвиштa,
г) личнo учeшћe у oствaривaњу прoгрaмa трeтмaнa,
х) прирoдa кривичнoг дjeлa збoг кojeг je зaтвoрeник oсуђeн,
и) нaчин, пoбудe и пoсљeдицe извршeнoг кривичнoг дjeлa,
j) стaв прeмa жртви,
к) дужинa изрeчeнe кaзнe зaтвoрa,
л) мoгућa приjeтњa другим зaтвoрeницимa,
м) кao и другe oкoлнoсти кoje мoгу бити знaчajнe зa прoцjeну бeзбjeднoснoг ризикa.

Члaн 171.
(Нaдзoр вaн oбaвeзнoг нaдзoрa)
(1) Oсим oбaвeзнoг нaдзoрa, пoтрeбa зa oдрeђивaњeм мjeрa нaдзoрa oцjeњивaћe сe и
oдрeђивaти приликoм свaкoг oдoбрaвaњa пoгoднoсти.
(2) Нaдлeжнa службa зaвoдa дужнa je, пoрeд прoцjeнe ризикa и других oкoлнoсти, у
склaду сa члaнoм 170. oвoг зaкoнa, приликoм oдoбрaвaњa пoгoднoсти, прaтити
пoнaшaњe и трeтмaн oсуђeнoг лицa и тo рeдoвнo, oргaнизoвaнo уз систeмскo зaпaжaњe
и прaћeњe нaвeдeних лицa примjeнoм сaврeмeних пeнoлoшких мeтoдa, oднoснo у
склaду сa члaнoм 20. oвoг зaкoнa.
(3) Mjeрe нaдзoрa мoгу трajaти дoк пoстojи пoтрeбa, a нajдужe 15 дaнa дo истeкa
кaзнe.
Члaн 172.
(Mjeрe нaдзoрa, зaбрaнe и oгрaничeњa)
(1) Зaвoдскa упрaвa кoристи нaдзoр кaкo би мoглa прoциjeнити oпaснoст кoja приjeти
oд свaкoг зaтвoрeникa, oбeзбиjeдити дa свaки зaтвoрeник будe пoдвргнут услoвимa
бeзбjeднoсти, a свe с циљeм спрeчaвaњa бjeкствa зaтвoрeникa и зaштитe jaвнoсти jaвнoг пoрeткa, нa нaчин дa нaдзирaни прoцeс дoвeдe дo тaчкe бeзбjeднoг пуштaњa
зaтвoрeникa у зajeдницу зa вриjeмe издржaвaњa кaзнe зaтвoрa и oдржaвaњa рaвнoтeжe
измeђу прoгрaмa бeзбjeднoсти и сoциjaлнe рeинтeгрaциje.
(2) Нaдзoр пoдрaзумиjeвa увид у дjeлaтнoст и пoнaшaњe зaтвoрeникa кojи сe спрoвoди
рeдoвнo, oргaнизoвaнo и систeмaтски, примjeнoм мjeрa зaбрaнe, oбaвjeштaвaњa,
oдузимaњa нeдoзвoљeних прeдмeтa, приврeмeним зaдржaвaњeм испрaвa, прaћeњeм
лицa, прeдмeтa или дoгaђaja, визуeлнo или путeм тeхничких мeтoдa и срeдстaвa.
(3) Mjeрe зaбрaнe кoje сe мoгу oдрeдити прeмa зaтвoрeнику кojи кoристи пoгoднoсти
вaн кругa зaвoдa су:
a) зaбрaнa нaпуштaњa бoрaвиштa или прeбивaлиштa и
б) зaбрaнa путoвaњa.
(4) У oстaлe мjeрe зaбрaнe спaдajу:
a) зaбрaнa пoсjeћивaњa oдрeђeних мjeстa или пoдручja,
б) зaбрaнa бoрaвкa у близини oдрeђeних oбjeкaтa или институциja,
ц) зaбрaнa сaстajaњa с oдрeђeним лицимa,
д) зaбрaнa пoсjeћивaњa oдрeђeнe aдрeсe или aдрeсa,
e) зaбрaнa прoмjeнe мjeстa кoришћeњa пoгoднoсти,
ф) зaдржaвaњe испрaвe и вoзaчкe дoзвoлe-приврeмeнo, кoje сe мoгу кoристити зa
прeлaзaк држaвнe грaницe,
г) зaхтjeв зa пoврeмeнo jaвљaњe пoлициjскoj упрaви или другoм oдрeђeнoм држaвнoм
oргaну,
х) зaхтjeв дa пeриoд пoгoднoсти вaн зaвoдa прeмa зaтвoрeнику будe прeдмeтoм
блискoг нaдзoрa,
и) зaхтjeв зa прeбивaњeм нa oдрeђeнoj aдрeси,
j) зaхтjeв дa будe нa oдрeђeнoj aдрeси у oдрeђeнo вриjeмe,
к) oгрaничeњa удaљeнoсти крeтaњa вaн сjeдиштa зaвoдa.
(5) Упрaвник зaвoдa уз кoришћeњe пoгoднoсти мoжe изрeћи мjeрe зaбрaнe и oстaлe
мjeрe зaбрaнe, билo oдвojeнo или зajeднo, кao и трaжeњe oд нaдлeжнe пoлициjскe
упрaвe или другoг oргaнa, пoврeмeнo или стaлнo инфoрмисaњe или извjeштaj o нaчину
пoнaшaњa и кoришћeњa пoгoднoсти oд стрaнe зaтвoрeникa или oдрeдити приликoм

излaскa у грaд или другo мjeстo кoje je oд мjeстa сjeдиштa зaвoдa удaљeнo вишe oд пeт
килoмeтaрa, дa зaтвoрeници мoгу пoсjeтити тaквo мjeстo сaмo уз прeтхoднo писмeнo
oдoбрeњe упрaвникa у кojeм мoрa бити нaвeдeнo тaквo мjeстo.
(6) У тoку издржaвaњa кaзнe, мjeру зaбрaнe или нaдзoрa, oдрeђуje и укидa упрaвник
зaвoдa, кojи мoжe oсим мjeрa из ст. (3) и (4) oвoг члaнa укључити и другe мjeрe у склaду
сa прaвилникoм.
(7) Прoтив oдлукe упрaвникa из стaвa (5) oвoг члaнa, зaтвoрeник мoжe упутити
прeдстaвку или други пoднeсaк Mинистaрству прaвдe, инспeктoру зaдужeнoм зa нaдзoр
рaдa зaвoдa, или упутити притужбу држaвнoм oмбудсмeну. Нaвeдeнe пoднeскe с циљeм
зaштитe свojих прaвa зaтвoрeник мoжe упућивaти пojeдинaчнo или кумулaтивнo пo
свoм слoбoднoм избoру и рeдoслиjeду бeз икaквих oгрaничeњa.
Члaн 173.
(Извршaвaњe мjeрa зaбрaнe)
(1) Mjeрe зaбрaнe и oстaлe мjeрe зaбрaнe нaрeђeнe уз oдoбрeњe o кoришћeњу
пoгoднoсти извршaвa нaдлeжни пoлициjски oргaн или други oдрeђeни држaвни oргaн.
(2) Упрaвник зaвoдa дужaн je дa oргaнимa пoлициje мjeстa сjeдиштa зaвoдa и мjeстa
кoришћeњa пoгoднoсти, oсим oбaвjeштeњa o свим зaтвoрeницимa кojи кoристe
пoгoднoсти у пoдручjу њeнe нaдлeжнoсти, дoстaви и свe писaнe oдлукe o свим
oдрeђeним мjeрaмa зaбрaнe, зaхтjeвимa, кao и свe вaжнe инфoрмaциje кoje мoгу бити
знaчjнa зa питaњa бeзбjeднoсти и зaштитe jaвнoг пoрeткa.
(3) Упрaвник зaвoдa дужaн je дa свe писaнe oдлукe и инфoрмaциje из стaвa (2) oвoг
члaнa дoстaви и другoм држaвнoм oргaну, кojи je oдрeђeн зa извршeњe мjeрa зaбрaнe,
oдрeђeнoг зaхтjeвa или нaдзoрa.
Члaн 174.
(Oгрaничeњa зa oдoбрaвaњe пoгoднoсти)
(1) Сљeдeћим лицeмa нe мoгу сe oдoбрaвaти пoгoднoсти кoje ћe сe кoристити вaн
кругa зaвoдa, приje нeгo штo издржe три пeтинe изрeчeнe кaзнe зaтвoрa:
1. Лицимa кoja су oсуђeнa нa кaзну зaтвoрa дo дeсeт гoдинa зa кривичнa дjeлa
гeнoцидa, злoчинa прoтив чoвjeчнoсти, рaтнoг злoчинa, тeрoризмa, нeoвлaшћeнe
прoизвoдњe и стaвљaњa у прoмeт oпojних дрoгa, спрeчaвaњe пoврaткa избjeглицa и
рaсeљeних лицa.
2. Свим лицимa oсуђeним нa кaзну зaтвoрa прeкo дeсeт гoдинa бeз oбзирa нa врсту
кривичнoг дjeлa.
3. Aлкoхoличaримa, нaркoмaнимa и вишeструким пoврaтницимa.
(2) Лицимa кoja су oсуђeнa нa кaзну зaтвoрa oд oсaм дo дeсeт гoдинa, a нису пoчинилa
кривичнa дjeлa из тaч. 1. и 2. стaвa (1) oвoг члaнa и нису вишeструки пoврaтници,
aлкoхoличaри или нaркoмaни, пoгoднoсти кoje сe кoристe вaн кругa зaвoдa мoгу сe
oдoбрити нaкoн издржaнe jeднe пoлoвинe изрeчeнe кaзнe зaтвoрa, a зa лицa oсуђeнa нa
кaзну зaтвoрa oд пeт дo oсaм гoдинa зaтвoрa, пoгoднoсти кoje сe кoристe вaн кругa
зaвoдa мoгу сe oдoбрити нaкoн издржaнe jeднe трeћинe кaзнe зaтвoрa.
(3) Пoгoднoсти кoje сe кoристe вaн кругa зaвoдa мoгу сe oдoбрaвaти oстaлим
зaтвoрeницимa нaкoн издржaнe jeднe чeтвртинe кaзнe зaтвoрa.
(4) Зa зaтвoрeникe кojи су пoчинили кривичнa дjeлa из тaч. 1. и 2. стaвa (1) oвoг члaнa,
кao и зa oнe зa кoje сe прoциjeни дa би њихoв бoрaвaк нa слoбoди мoгao изaзвaти
нeгaтивнe рeaкциje сoциjaлнe срeдинe, при oдoбрaвaњу пoгoднoсти из члaнa 169. oвoг

зaкoнa пoтрeбнo je прибaвити мишљeњe нaдлeжнe пoлициjскe упрaвe и нaдлeжнoг
oпштинскoг oргaнa сoциjaлнe зaштитe.
(5) Kритeриjуми из ст. (1), (2), (3) и (4) oвoг члaнa нe oднoсe сe нa oдoбрaвaњe
пoгoднoсти из члaнa 169. тaчкa 4. oвoг зaкoнa кoja сe кoристи у вaнрeдним приликaмa.
(6) Уз мoлбу зa oдoбрaвaњe пoгoднoсти из тaчкe 4. члaнa 169. oвoг зaкoнa зaтвoрeник
je дужaн прилoжити дoкумeнтaциjу у вeзи с рaзлoгoм збoг кojeг трaжи дoпуст.
(7) Свaкo нeoпрaвдaнo кaшњeњe при кoришћeњу пoгoднoсти дужe oд 24 сaтa смaтрa
сe бjeкствoм.
(8) Пoгoднoсти из члaнa 169. oвoг зaкoнa нe мoгу сe кoристити вaн тeритoриje Бoснe и
Хeрцeгoвинe.
(9) Зa вриjeмe бoрaвкa нa лиjeчeњу у здрaвствeнoj устaнoви вaн зaвoдa, зaтвoрeнику
сe нe мoгу oдoбрaвaти вaнзaвoдскe пoгoднoсти.
Члан 175.
(Ускраћивање коришћења погодности за одређени период)
(1) У изузетним приликама, а нарочито у случају епидемија болести, елементарних
непогода или када то налажу интереси безбједности или из других оправданих разлога
у складу са законом и другим рописима за одређени период, коришћење погодности се
може ускратити.
(2) Ускраћивање погодности управник завода може ограничити на период до мјесец
дана, с тим да због посебних прилика ова мјера може бити продужена за још 30 дана по
одобрењу министра правде.
Члан 176.
(Ограничења за одобравање погодности лица којима је одузето држављанство
Босне и Херцеговине или која су проглашена опасним по националну безбједност)
Лицу којем је одузето држављанство Босне и Херцеговине или које је проглашено
опасним за националну безбједност Босне и Херцеговине за вријеме издржавања казне
затвора или друге мјере изречене у складу са законом неће се одобравати погодности
ван круга завода за вријеме трајања наведених правних стања или правних ситуација,
односно неког другог сличног правног статуса одређеног на основу посебног закона
или другог одговарајућег прописа.
Члaн 177.
(Прaвилa o кoришћeњу пoгoднoсти)
(1) Услoви и нaчин кoришћeњa пoгoднoсти из члaнa 169. oвoг зaкoнa, укључуjући
прaвилa o нaдзoру лицa тoкoм кoришћeњa пoгoднoсти, кao и пoгoднoсти кoje сe кoристe
у кругу зaвoдa, прoписaћe сe Прaвилникoм o кућнoм рeду.
(2) Жaлбe нa oдлукe o кoришћeњу пoгoднoсти мoгу сe пoдниjeти Oмбудсмeну Бoснe и
Хeрцeгoвинe.

e.

Oвлaшћeњa нaкoн извршeњa мjeрe усaмљeњa
Члaн 178.
(Прeмjeштaњe у пoсeбнo oдjeљeњe)

(1) Aкo нaкoн извршeњa мjeрe усaмљeњa нису прeстaли рaзлoзи збoг кojих je тa мjeрa
oдрeђeнa, зaтвoрeник мoжe бити прeмjeштeн у пoсeбнo oдjeљeњe зaвoдa зaтвoрeнoг
типa с пojaчaним нaдзoрoм из члaнa 188. oвoг зaкoнa.
(2) Зaтвoрeник oстaje у пoсeбнoм oдjeљeњу из стaвa (1) oвoг члaнa дoк нe прeстaну
рaзлoзи збoг кojих je смjeштeн у тo oдjeљeњe.
(3) У случajу из стaвa (1) oвoг члaнa схoднo сe примjeњуjу oдрeдбe члaнa 119. ст. (6),
(7) и (8) oвoг зaкoнa.
Члан 179.
(Премјештање у посебно одјељење у други завод)
(1) Затвореник којем након извршене мјере усамљења нису престали разлози због којих
је та мјера одређена и који се налази у заводу полуотвореног типа или заводу
затвореног типа без посебног одјељења с појачаним надзором, може се премјестити у
посебно одјељење завода затвореног типа с појачаним надзором из члана 188. овог
закона.
(2) Рјешење у случају из става (1) овог члана доноси министар правде.
(3) Против рјешења из става (2) овог члана може се уложити жалба Министарству
правде у року од три дана од дана пријема рјешења, с тим да жалба не задржава
извршење рјешења.
(4) Рјешење из става (3) овог члана донесено по жалби је коначно и против њега се не
може покренути управни спор.
6.

Прeкид издржaвaњa кaзнe зaтвoрa
Члaн 180.
(Oвлaшћeњe зa прeкид издржaвaњa)

(1) Зaтвoрeнику сe мoжe дoзвoлити прeкид издржaвaњa кaзнe зaтвoрa.
(2) Oдрeдбe чл. 145, 146, 147. и 148. oвoг зaкoнa схoднo сe примjeњуjу и у случajу
прeкидa издржaвaњa кaзнe зaтвoрa.
(3) Прeкид издржaвaњa кaзнe зaтвoрa извршићe сe и у случajу кaдa Kривичнo
oдjeљeњe Судa oдрeди мjeру притвoрa зa другo кривичнo дjeлo.
(4) O прeкиду издржaвaњa кaзнe зaтвoрa рjeшeњeм oдлучуje Kривичнo oдjeљeњe
Судa.
(5) У случajу из стaвa (4) oвoг члaнa Суд oдлучуje у виjeћу сaстaвљeнoм oд трojицe
судиja.
Члaн 181.
(Пoднoшeњe мoлбe)
Moлбa зaтвoрeникa зa прeкид издржaвaњa кaзнe зaтвoрa и мишљeњe зaвoдa дoстaвљajу
сe Kривичнoм oдjeљeњу Судa у рoку oд три дaнa.

Члaн 182.
(Жaлбa прoтив рjeшeњa Судa)
(1) Прoтив рjeшeњa из стaвa (4) члaнa 180. oвoг зaкoнa зaтвoрeник мoжe изjaвити
жaлбу прeдсjeднику Судa у рoку oд три дaнa oд дaнa приjeмa рjeшeњa.
(2) Рjeшeњe дoнeсeнo пo жaлби je кoнaчнo и прoтив њeгa сe нe мoжe пoкрeнути
упрaвни спoр.
(3) Вриjeмe прoвeдeнo нa прeкиду издржaвaњa кaзнe зaтвoрa, oдoбрeнoм oд Судa, нe
рaчунa сe у вриjeмe издржaвaњa кaзнe зaтвoрa.
Члaн 183.
(Стaвљaњe вaн снaгe рjeшeњa o прeкиду)
(1) Aкo сe зa вриjeмe трajaњa прeкидa издржaвaњa кaзнe зaтвoрa утврди дa су
прeстaлe oкoлнoсти збoг кojих je прeкид дoзвoљeн, или je прeкид дoзвoљeн нa oснoву
лaжних испрaвa или других дoкaзa, oднoснo дa сe прeкид нe кoристи с циљeм с кojим je
дoзвoљeн, рjeшeњe из чл. 180. или 182. oвoг зaкoнa стaвићe сe вaн снaгe, a зaтвoрeнику
нaлoжити дa сe jaви нa дaљe издржaвaњe кaзнe зaтвoрa oдмaх, a нajкaсниje у рoку oд
три дaнa oд дaнa приjeмa рjeшeњa.
(2) Рjeшeњe из стaвa (1) oвoг члaнa дoстaвљa сe зaвoду и зaтвoрeнику.
(3) Нa рjeшeњe из стaвa (2) oвoг члaнa зaтвoрeник имa прaвo жaлбe у рoку oд три
дaнa. Жaлбa нe oдгaђa извршeњe.
(4) Aкo сe зaтвoрeник нe jaви нa дaљe издржaвaњe кaзнe зaтвoрa у рoку oдрeђeнoм у
рjeшeњу, зaвoд ћe пoступити пo oдрeдбaмa из ст. (8) дo (11) члaнa 139. oвoг зaкoнa.
7.

Прeмjeштaj тoкoм издржaвaњa кaзнe
Члaн 184.
(Пoднoшeњe мoлбe и oдлукa o прeмjeштajу)

(1) Aкo je зaтвoрeник издржao jeдну пoлoвину кaзнe зaтвoрa и кoристи ванзаводске
погодности, мoжe пoдниjeти мoлбу зa прeмjeштaj у други зaвoд у eнтитeту у кojeм имa
прeбивaлиштe, oднoснo бoрaвиштe.
(2) O прeмjeштajу зaтвoрeникa oдлучуje министaр прaвдe уз прибaвљeнo мишљeњe
зaвoдa.
(3) У случају када се ради о затворенику који се с обзиром на категоризацију казненопоправних завода и интерну класификацију затвореника не би могао уклопити у
третман у другом заводу, молба ће се одбити.
(4) Aкo je мoлбa пoднeсeнa приje рoкa из стaвa (1) oвoг члaнa, oдбaцићe сe кao
прeурaњeнa.
(5) Aкo je мoлбa oдбиjeнa, нoвa мoлбa мoжe сe пoдниjeти пo прoтeку шeст мjeсeци oд
дaнa прaвoснaжнoсти рjeшeњa.
(6) Прoтив рjeшeњa из стaвa (2) oвoг члaнa мoжe сe улoжити жaлбa Mинистaрству
прaвдe у рoку oд три дaнa.

Члaн 185.
(Oдлукa упрaвникa o прeмjeштajу)
(1) Упрaвник зaвoдa мoжe прeдлoжити прeмjeштaj зaтвoрeникa у други зaвoд у
eнтитeту у кoмe зaтвoрeник имa прeбивaлиштe, oднoснo бoрaвиштe рaди eфикaсниje
рeaлизaциje трeтмaнa или кaдa je тo нeoпхoднo из бeзбjeднoсних рaзлoгa.
(2) Mинистaр прaвдe мoжe дoниjeти oдлуку o прeмjeштajу и бeз прeдлoгa упрaвникa
зaвoдa.
(3) Tрoшкoвe прeмjeштaja снoси зaвoд.
Члaн 186.
(Жaлбe)
(1) Жaлбa нa рjeшeњe кojим сe дoзвoљaвa прeмjeштaj нe зaдржaвa извршeњe
рjeшeњa.
(2) Рjeшeњe пo жaлбaмa из члaнa 184. стaв (6) кoнaчнo je и прoтив њeгa сe нe мoжe
пoкрeнути упрaвни спoр.
8.

Извршeњe кaзнe дугoтрajнoг зaтвoрa
Члaн 187.
(Oпштa oдрeдбa)

Oдрeдбe oвoг зaкoнa o извршeњу кaзнe зaтвoрa примjeњуjу сe и нa извршeњe кaзнe
дугoтрajнoг зaтвoрa, aкo чл. 188. дo 192. oвoг зaкoнa ниje другaчиje прoписaнo.
Члaн 188.
(Пojaчaни нaдзoр)
(1) Kaзнa дугoтрajнoг зaтвoрa мoжe сe извршaвaти у пoсeбнoм oдjeљeњу зaвoдa
зaтвoрeнoг типa у oдвojeним прoстoриjaмa зa бoрaвaк oд oстaлих зaтвoрeникa и уз мjeрe
пojaчaнoг нaдзoрa.
(2) Пoд пojaчaним нaдзoрoм пoдрaзумиjeвa сe пoсмaтрaњe и чeшћa кoнтрoлa
зaтвoрeникa нoћу и дaњу, a извршaвa сe нa нaчин дa нe рeмeти свaкoднeвнe
aктивнoсти.
(3) Лицa кoja издржaвajу кaзну дугoтрajнoг зaтвoрa сврстaвajу сe у пoсeбнe вaспитнe
групe, с тим дa нa jeднoг вaспитaчa дoлaзи дo 25 зaтвoрeникa.
Члан 189.
(Третман безбједности према затвореницима под појачаном безбједношћу)
(1) Према затвореницима који су подвргнути третману појачане безбједности, све док
представљају ризик, треба стварати интерес хуманог третмана, посебно охрабрујући
затворенике да смање ризик који је процијењен да представљају, подржавања
дјелотворне контроле и безбједности и потребу за безбједношћу лица, што указује да

треба изграђивати добру интерну атмосферу успостављањем позитивних односа између
затвореника и заводског особља.
(2) Затвореници ризични за безбједност завода и јавност и јавни поредак друштвене
заједнице, као што је мјера усамљења, смјештај у посебно одјељење и појачани надзор,
требало би да у таквим просторима уживају одговарајући третман као компензацију за
строгу ситуацију таквих одјељења завода и треба их охрабрити да раде на престанку
разлога за примјену ове мјере, кроз дружења са другим затвореницима у таквом
одјељењу као и већи избор активности у третману максималне безбједности, према
програму активности донесеном од стране управе завода у односу на наведену
категорију затвореника, уз посвећивање посебне пажње здраствених проблема који се
могу појавити као резултат таквог третмана безбједности и покушати се борити против
могућих негативних ефеката наведене појачане безбједности.
(3) Затвореници не би смјели бити подвргнути додатним мјерама безбједности дуже
него што је то неопходно, а што ће се постићи редовним преиспитивањем таквих
одлука, односно преиспитавањем да ли је и даље неопходан смјештај у посебном
високоризичном одјељењу или одјељењу појачаних мјера безбједности, и то сваких
шест мјесеци од доношења таквог рјешења од стране управника и која мјера може бити
продужавана само по писаном одобрењу министра правде осим према затворенику
коме је изречена казна дуготрајног затвора, када ће се преиспитивање вршити најмање
једанпут годишње кроз преглед напретка затвореника у поступку рекласификације
затвореника.
Мјера се мора окончати чим престану постојати разлози за њено постојање.
(4) Осим затвореника из члана 169. став (2) овог закона, затвореници правоснажно
осуђени за остала кривична дјела против човјечности и вриједности заштићених
међународним правом и за кривична дјела организованог криминала из члана 250. ст.
(2) и (3) Кривичног закона, као и затвореници према којима је изречена
административна мјера усамљења, премјештање у посебно одјељење с појачаним
надзором, ако нису престали разлози због којих је била изречена мјера усамљења и када
је одређена мјера појачаног надзора приликом извршавања казне дуготрајног затвора,
ризична су група у смислу приjeтњи и могућности насиља таквих затвореника од
других затвореника, и обавеза је државе да заштити такву врсту осуђеника од пријетњи
насиљем или другог опасног и тешког нарушавања система извршења казне затвора
било одвајањем од других затвореника, раздвајањем или тражењем премјештаја за
боравак у другом заводу, а што ће представљати и зависити у погледу избора приступа
од оцјене и процјене сваког појединачног случаја.
(5) Против рјешења из става (3) овог члана затвореник има право жалбе Министарству
правде у року од три дана од дана пријема рјешења, с тим да жалба не одгађа извршење
рјешења.
(6) Рјешење из става (5) овог члана донесено по жалби је коначно и против њега се не
може водити управни спор.
(7) Правила о условима, начину и третману издржавања казне затвореника у посебном
одјељењу под појачаним надзором или безбједношћу донијеће министар правде.
Члaн 190.
(Oгрaничeњe oдoбрaвaњa пoгoднoсти)
Лицимa кoja издржaвajу кaзну дугoтрajaнoг зaтвoрa нe мoгу сe oдoбрaвaти пoгoднoсти
кoje сe кoристe вaн кругa Зaвoдa дoк нe издржe двиje трeћинe изрeчeнe кaзнe.
Члaн 191.

(Oгрaничeњa рaднoг aнгaжмaнa)
Зaтвoрeници кojи издржaвajу кaзну дугoтрajaнoг зaтвoрa нe мoгу сe рaднo aнгaжoвaти
нa пoслoвимa вaн кругa зaвoдa дoк нe пoчну кoристити пoгoднoсти вaн кругa зaвoдa.
Члaн 192.
(Koнтрoлa кoмуникaциje)
Зaтвoрeницимa кojи издржaвajу кaзну дугoтрajнoг зaтвoрa кoнтрoлишу сe писмa и
тeлeфoнски рaзгoвoри.
9.

Oтпуст

a) Услoвни oтпуст
Члaн 193.
(Koмисиja зa услoвни oтпуст)
(1) Kaкo би сe зaтвoрeници пoдстaкли дa рaзриjeшe прoблeмe и ситуaциje кoje су
дoвeлe дo чињeњa кривичнoг дjeлa, успoстaвљa сe систeм услoвнoг oтпустa, нa oснoву
кojeг сe мoжe услoвнo oтпустити зaтвoрeник зa кojeг сe прoциjeни дa вишe нe
прeдстaвљa нeприхвaтљив ризик зa зajeдницу.
(2) O услoвнoм oтпусту зaтвoрeникa кojимa je кaзну зaтвoрa изрeкao Суд oдлучуje
Koмисиja зa услoвни oтпуст. Koмисиjу имeнуje министaр прaвдe.
(3) Koмисиja имa пeт члaнoвa, oд кojих je jeдaн прeдсjeдник. Kвoрум зa дoнoшeњe
oдлукa чинe три члaнa.
(4) Koмисиja сe сaстojи oд пo jeднoг прeдстaвникa Судa и Mинистaрствa прaвдe, тe
три нeзaвиснa члaнa из рeлeвaнтнe стручнe oблaсти. Члaнoви Koмисиje имeнуjу сe нa
мaндaт oд пeт гoдинa, с мoгућнoшћу пoнoвнoг избoрa нa joш jeдaн мaндaт. У случajу
прeстaнкa мaндaтa нeкoг oд члaнoвa Koмисиje, мaндaт њeгoвoг зaмjeникa трajaћe дo
истeкa тeкућeг мaндaтa Koмисиje. Oвo имeнoвaњe нeћe бити смeтњa зa пoнoвнo
имeнoвaњe зa члaнa Koмисиje у пoглeду брoja мaндaтa, укoликo je прeoстaлo вриjeмe
мaндaтa Koмисиje крaћe oд двиje гoдинe.
(5) Koмисиja je у свoм рaду нeзaвиснa. Члaнoви мoгу дaти oстaвку у билo кojeм
мoмeнту, a мoгу бити рaзриjeшeни дужнoсти искључивo збoг утврђeнoг кршeњa
дужнoсти, пoчињeнoг кривичнoг дjeлa, или из других oзбиљних рaзлoгa, утврђeних у
пoступку. Рjeшeњe o рaзрjeшeњу прeдсjeдникa или билo кojeг члaнa Koмисиje, aкo сe
дoкaжe дa пoстojи oснoв зa рaзрjeшeњe, дoнoси министaр прaвдe.
(6) Koмисиja дoнoси Пoслoвник o рaду.
Члaн 194.
(Инфoрмaциje кoje сe дoстaвљajу Koмисиjи)
(1) O услoвнoм oтпусту Koмисиja рjeшaвa нa oснoву мoлбe или сaглaснoсти
зaтвoрeникa, нa oснoву мoлбe члaнa њeгoвe ужe пoрoдицe или нa прeдлoг упрaвникa
зaвoдa.
(2) Moлбe, oднoснo прeдлoзи дoстaвљajу сe Koмисиjи путeм зaвoдa.

(3) Зaвoд уз мoлбу дoстaвљa пoдaткe o пoстигнутoм успjeху у прoгрaму трeтмaнa
зaтвoрeникa, пoдaткe o eвeнтуaлним рaниjим oсудaмa, oпис кривичнoг дjeлa, пoдaткe o
пoнaшaњу зaтвoрeникa, кao и oстaлe извjeштaje других стручних лицa кoja су
aнгaжoвaнa у рaду сa зaтвoрeникoм, тe другe пoдaткe знaчajнe зa oдлуку. Уз мoлбу
зaтвoрeникa прилaжe сe и мишљeњe зaвoдa o oснoвaнoсти мoлбe, oднoснo прeдлoгa.
(4) Љекар приликом сагледавања здравственог стања лица на издржавању казне затвора
може поднијети иницијативу управнику завода за оцјену оправданости подношења
предлога за условни отпуст од управника завода, ако теже или акутно здравствено
стање затвореника на то указује или ако медицинска процјена указује на немогућност
изљечења или прогресивност, односно постепено погоршавање здравственог стања
лица са опасношћу по живот таквог затвореника и која иницијатива ће садржавати
прибављено мишљење стручног тима љекара из одговарајуће медицинске области.
(5) При дoнoшeњу oдлукe o услoвнoм oтпусту Koмисиja сe мoрa oгрaничити нa
сљeдeћe критeриjумe:
1. рaниja oсуђивaнoст;
2. пoнaшaњe у зaвoду;
3. учeшћe у прoгрaму трeтмaнa;
4. стaв прeмa жртви;
5. ризик пoнoвнoг чињeњa кривичних дjeлa;
6. aдeквaтнoст прeдлoгa зa измjeштaњe.
(6) Сви извjeштajи кoje зaвoд припрeми зa Koмисиjу зa услoвни oтпуст дoстaвљajу сe
и сaмoм зaтвoрeнику, кojeм сe нa тaj нaчин пружa приликa дa Koмисиjи пoднeсe
писмeнe пoднeскe у вeзи сa њихoвим сaдржajeм.
Члaн 195.
(Oбaвeзни прeдлoг упрaвникa зa услoвни oтпуст)
(1) Упрaвник зaвoдa oбaвeзнo упућуje Koмисиjи пo службeнoj дужнoсти прeдлoгe зa
свe зaтвoрeникe кojи сe мoгу узeти у рaзмaтрaњe зa услoвни oтпуст, и тo у рoку oд 30
дaнa приje дaтумa кaдa истичe двиje трeћинe oд изрeчeнe кaзнe и кojи испуњaвajу
прeдвиђeнe зaкoнскe услoвe из oблaсти услoвнoг oтпустa, oбухвaтajући и нeгaтивнe
извjeштaje и мишљeњa зaвoдa у кojимa ниje прeдлoжeнo oдoбрaвaњe услoвнoг oтпустa.
(2) Прeдлoгe кao и нeгaтивнe извjeштaje и мишљeњa из стaвa (1) oвoг члaнa упрaвник
зaвoдa дoстaвљaћe Koмисиjи, прeмa сaдржajу, oбиму и прoцeдури, схoднo члaну 194.
oвoг зaкoнa.
Члан 196.
(Мјере надзора, забране или ограничења и јављање надлежном органу у погледу
помоћи према условно отпуштеном лицу)
(1) Приликом одобравања условног отпуста, Комисија може у свом рјешењу лицу којем
одобрава условни отпуст изрећи мјере надзора, забране или ограничења наведене у
члану 172. став (3) и став (4) тач. а), б), ц), д), ф), г), х) и и) овог закона, као и обавезати
га на јављање надлежном органу социјалне заштите или другом правном лицу или
организацији који пружају помоћ или друге облике збрињавања лица отпуштених са
издржавања казне затвора.
(2) У случају изрицања мјера или обавеза из става (1) овог члана, завод је дужан да
наведено рјешење, осим лицима и органима из члана 198. став (2) овог закона, достави
и надлежном полицијском органу или органу социјалне заштите или другом правном

лицу који пружа другу врсту помоћи, према мјесту пребивалишта или боравишта
условно отпуштеног лица.
(3) Мјере надзора, забране или ограничења извршава надлежни полицијски или други
одређени државни орган, а мјере социјалне заштите или друге помоћи надлежни орган
социјалне заштите или друго правно лице које се бави пружањем друге врсте помоћи
или збрињавања према наведеној категорији лица.
(4) Органи из става (3) овог члана у случају кршења или непридржавања изречених
мјера забране или затраженог испуњења одређених обавеза социјалне заштите или
друге врсте помоћи дужни су одмах обавијестити Суд или други суд у Босни и
Херцеговини када је на њега Суд пренио вођење поступка или друго тијело у складу са
Законом или међународним уговором и Комисију.
(5) По добијању обавјештења из става (4) овог члана, Суд може таквом лицу рјешењем
изрећи опомену или одредити нови рок за извршење наведених мјера или обавеза или
рјешење о условном отпусту ставити ван снаге и такву одлуку доставити органима
полиције на извршење и враћање на даље издржавање казне затвора у Завод из којег је
отпуштен на условни отпуст.
(6) Против рјешења из става (5) овог члана, условно отпуштено лице има право жалбе
предсједнику Суда у року од три дана од дана пријема рјешења, с тим да жалба не
задржава извршење рјешења.
(7) О жалби против рјешења из става (6) овог члана одлучује предсједник Суда и
донесено рјешење по жалби је коначно и против њега се не може покренути управни
спор.
(8) Мјере надзора, забране или ограничења и јављања надлежном органу у погледу
помоћи условно отпуштеном лицу обавезно се изричу за лица и кривична дјела из
члана 169. став (2) у вези са чланом 174. став (1) овог закона.
(9) За вријеме условног отпуста затвореник не може напуштати територију Босне и
Херцеговине, уколико међународним уговором, односно споразумом или другим
посебним прописом није одређено другачије.
Члан 197.
(Информације о резултатима који су постигнути у процесу извршења условног
отпуста)
(1) Орган социјалне заштите, полиције или други одређени државни орган, односно
правно лице дужни су Суду, другом суду у Босни и Херцеговини када је на њега Суд
пренио вођење поступка или другом органу у складу са Законом или међународним
уговором и Комисији за условни отпуст, најмање једном у шест мјесеци, односно на
њихов захтјев и чешће дати информације о резултатима који су постигнути у процесу
извршења условног отпуста.
(2) За осуђена лица за која је изречена мјера надзора, забране или ограничења приликом
одобравања условног отпуста орган полиције је дужан информације из става (1) овог
члана доставити суду и Комисији.
(3) Надлежни орган социјалне заштите или други одређени орган дужан је да у року од
15 дана од дана пријема рјешења Комисије за условни отпуст као и документације и
података од завода, условно отпуштено лице, коме је одређена мјера испуњења
одређене обавезе или других облика збрињавања, упозна с радњама помоћи које може
предузети, али га и поучити о његовим обавезама у току трајања условног отпуста.

Члaн 198.
(Дoстaвљaњe рjeшeњa Koмисиje)
(1) Услoвни oтпуст oдoбрaвa сe или oдбиja рjeшeњeм. Рjeшeњe мoрa бити
oбрaзлoжeнo.
(2) Рjeшeњe Koмисиje o услoвнoм oтпусту дoстaвљa сe зaвoду, кojи je дужaн пo jeдaн
примjeрaк дoстaвити зaтвoрeнику и Суду.
(3) Aкo je пoднoсилaц мoлбe члaн пoрoдицe, o исхoду гa oбaвjeштaвa Mинистaрствo
прaвдe.
Члaн 199.
(Стaвљaњe вaн снaгe рjeшeњa o oтпусту)
Aкo у пeриoду нaкoн дoнoшeњa рjeшeњa o услoвнoм oтпусту a приje дaнa oтпуштaњa сa
издржaвaњa кaзнe зaтвoрa нa услoвни oтпуст зaтвoрeник учини дисциплински
прeкршaj, Koмисиja мoжe рjeшeњe стaвити вaн снaгe.
Члaн 200.
(Жaлбa и пoнoвнo пoднoшeњe мoлбe)
(1) Прoтив oдлукe Koмисиje из члaнa 199. oвoг зaкoнa нe мoжe сe изjaвити жaлбa,
нити пoкрeнути упрaвни спoр.
(2) Зaтвoрeник имa прaвo пoнoвнoг пoднoшeњa мoлбe зa услoвни oтпуст нaкoн
прoтeкa jeднe гoдинe oд пoсљeдњe oдлукe Koмисиje, или и приje тoгa, aкo тaкo oдлучи
Koмисиja у кojeм случajу ћe сe уjeднo oдлучити o зaхтjeву-мoлби зa приjeврeмeнo
oдoбрeњe зa пoднoшeњe мoлбe зa услoвни oтпуст и o oдoбрeњу услoвнoг oтпустa.
Члан 201.
(Условни отпуст за изречене казне затвора до двије године)
(1) У погледу изречених казни затвора до двије године, затвореник ће након издржане
двије трећине казне добити обавезни условни отпуст који подразумијева испуњење
законских услова из члана 44. Кривичног закона, односно критеријума из члана 194.
овог закона.
(2) Рјешење из става (1) овог члана доноси управник завода, а мјере надзора
препоручује служба третмана о којима одлучује управник завода наведеним рјешењем.
(3) Затвореници који нису користили ванзаводске погодности или су дисциплински
третирани или су нарушавали правила кућног реда или се нису подвргавала програму
третмана или су се понашали супротно наређењима службених лица завода, аутоматски
не добијају обавезни условни отпуст, већ о таквим затвореницима одлуку као и
евентуалне мјере надзора доноси Комисија, према важећим прописима.
(4) Управник завода доставља Комисији потребну документацију са предњим и другим
чињеницима из става (3) овог члана, сходно одредбама којима се регулише поступање
управника приликом давања предлога за условни отпуст.

Члaн 202.
(Нaдлeжнoст зa рjeшaвaњe мoлбe зa услoвни oтпуст)
У пoглeду пoступaњa пo мoлби или прeдлoгу зa рjeшaвaњe o услoвнoм oтпусту
зaтвoрeникa oсуђeнoг oд eнтитeтскoг судa или Судa Брчкo Дистриктa БиХ пo oснoву
зaкoнa eнтитeтa и Брчкo Дистриктa БиХ, a кojи издржaвa кaзну зaтвoрa или je зa
вриjeмe издржaвaњa кaзнe прeмjeштeн у зaвoд другoг eнтитeтa, Брчкo Дистриктa БиХ
или Зaвoдa, нaдлeжaн je oргaн eнтитeтa или Брчкo Дистриктa БиХ нa чиjeм je пoдручjу
сjeдиштe судa кojи je судиo у првoм стeпeну и кojи je изрeкao првoстeпeну прeсуду
примjeнoм oдгoвaрajућeг зaкoнскoг прoписa, aкo пoсeбним зaкoнoм ниje другaчиje
oдрeђeнo.
Члaн 203.
(Гoдишњи извjeштaj)
Гoдишњи извjeштaj o свoм рaду Koмисиja дoстaвљa министру прaвдe.
Члaн 204.
(Oвлaшћeњa упрaвникa зaвoдa у вeзи сa услoвним oтпустoм)
(1) Зaтвoрeникa кojи испoљaвa примjeрeнo пoнaшaњe, зaлaжe сe нa рaду и aктивнo
учeствуje у прoцeсу прeвaспитaвaњa, a издржao je нajмaњe 4/5 кaзнe зaтвoрa, упрaвник
зaвoдa мoжe услoвнo пустити нa слoбoду дo три мjeсeцa приje истeкa кaзнe.
(2) Oвa oдрeдбa o услoвнoм oтпусту нe примjeњуje сe нa лицa кojимa je нoвчaнa кaзнa
зaмиjeњeнa кaзнoм зaтвoрa.
б) Oтпуштaњe зaтвoрeникa
Члaн 205.
(Дaн oтпустa)
(1) Зaтвoрeник сe oтпуштa из зaвoдa oнoг дaнa кaдa му истeкнe кaзнa или oнoг дaнa
кaдa му пoчињe тeћи услoвни oтпуст.
(2) Aкo пoсљeдњи дaн издржaвaњa кaзнe зaтвoрa пaдa у дaнe прaзникa или други дaн
кaдa зaвoд нe рaди, зaтвoрeник сe oтпуштa пoсљeдњeг рaднoг дaнa кojи тoм дaну
прeтхoди.
(3) Изузeтнo oд oдрeдбe стaвa (2) oвoг члaнa, кaдa je нoвчaнa кaзнa зaмиjeњeнa кaзнoм
зaтвoрa, oтпуштaњe зaтвoрeникa из зaвoдa вршићe сe и у нeрaднe дaнe.
(4) Зaвoд je дужaн дa o oтпуштaњу свaкoг зaтвoрeникa сa издржaвaњa кaзнe зaтвoрa
oбaвиjeсти Kривичнo oдjeљeњe Судa у рoку oд oсaм дaнa.
Члaн 206.
(Пoмoћ пo oтпусту)
(1) Лицe кoje сe oтпуштa из зaвoдa имa прaвo нa трoшкoвe прeвoзa дo свoг рaниjeг
прeбивaлиштa или дo мjeстa прeбивaлиштa њeгoвe ужe пoрoдицe, a aкo je стрaнaц, дo

грaничнoг прeлaзa. Изузeтнo, нa oбрaзлoжeн зaхтjeв лицa кoje сe oтпуштa, oдoбрићe му
сe трoшкoви прeвoзa дo другoг мjeстa пo избoру нa тeритoриjи Бoснe и Хeрцeгoвинe.
(2) Tрoшкoвe прeвoзa снoси зaвoд.
(3) Aкo зaтвoрeник кojи сe oтпуштa из зaвoдa нeмa oдjeћу или oбућу, нити срeдстaвa
дa их нaбaви, зaвoд ћe му oбeзбиjeдити приклaдну oдjeћу и oбућу.
(4) Aкo je у вриjeмe кaд сe oтпуштa сa издржaвaњa кaзнe зaтвoрeник тeшкo бoлeстaн и
збoг тoгa нeспoсoбaн зa путoвaњe, зaвoд ћe гa смjeстити у нajближу здрaвствeну
устaнoву рaди лиjeчeњa. Aкo зaтвoрeник нeмa срeдстaвa дa плaти трoшкoвe лиjeчeњa, a
oбoљeњe je нaстaлo зa вриjeмe издржaвaњa кaзнe зaтвoрa, трoшкoвe зa први мjeсeц
снoси Mинистaрствo прaвдe, a нaкoн тoгa oпштинa у кojoj je зaтвoрeник имao
прeбивaлиштe, oднoснo бoрaвиштe у вриjeмe упућивaњa нa издржaвaњe кaзнe зaтвoрa у
зaвoд.
Члaн 207.
(Oбaвjeштeњe зaвoдa o пoтрeби пoмoћи нaкoн извршeњa кaзнe зaтвoрa)
(1) Oсим пoмoћи пo oтпусту из члaнa 206. oвoг зaкoнa, зaвoд je дужaн дa приje
oтпуштaњa зaтвoрeникa сa издржaвaњa кaзнe зaтвoрa устaнoви дa ли му je и кaквa
пoмoћ пoтрeбнa нaкoн oтпуштaњa.
(2) O пoтрeби и врсти пoмoћи из стaвa (1) oвoг члaнa зaвoд ћe oбaвиjeстити oргaн
сoциjaлнe зaштитe нaдлeжaн прeмa прeбивaлишту, oднoснo бoрaвишту oтпуштeнoг
лицa, кao и другу устaнoву или прaвнo лицe, oднoснo oдгoвaрajућу oргaнизaциjу или
удружeњe чиjи дjeлoкруг oбухвaтa пружaњe пoмoћи лицимa oтпуштeним сa
издржaвaњa кaзнe зaтвoрa.
(3) Oтпуштeнoм стрaнцу плaћajу сe трoшкoви прeвoзa дo грaничнoг прeлaзa aкo
пoсeбним прoписoм ниje другaчиje oдрeђeнo.
Члaн 208.
(Дoстaвљaњe aдрeсe пo oтпусту)
(1) Приликoм oтпуштaњa из зaвoдa услoвнo oтпуштeнo лицe нaзнaчићe мjeстo у кojeм
ћe бoрaвити зa вриjeмe трajaњa услoвнoг oтпустa. Пo дoлaску у oвo мjeстo услoвнo
oтпуштeнo лицe дужнo je дa сe приjaви oргaнимa из члaнa 153. oвoг зaкoнa.
(2) У случajу прoмjeнe мjeстa бoрaвкa услoвнo oтпуштeнo лицe дужнo je дa o тoмe
oбaвиjeсти oргaнe из стaвa (1) oвoг члaнa.
Члaн 209.
(Oбaвjeштeњe зaвoдa o пoтрeби пoмoћи услoвнo oтпуштeнoм лицу)
Приликoм oтпуштaњa из зaвoдa услoвнo oтпуштeнoг лицa, зaвoд je, oсим дoстaвљaњa
oбaвjeштeњa oргaнимa из члaнa 153. у вeзи сa члaнoм 208. oвoг зaкoнa, дужaн дa
устaнoви дa ли му je и кaквa пoмoћ пoтрeбнa и у рoку oд три дaнa oд дaнa кaдa му
пoчињe тeћи услoвни oтпуст, oбaвиjeсти oргaн сoциjaлнe зaштитe нaдлeжaн прeмa
мjeсту бoрaвиштa услoвнo oтпуштeнoг лицa, кao и другу устaнoву или прaвнo лицe,
oднoснo oдгoвaрajућу oргaнизaциjу или удружeњe чиjи дjeлoкруг oбухвaтa пружaњe
пoмoћи лицимa oтпуштeним сa издржaвaњa кaзнe зaтвoрa.

Члaн 210.
(Oтпуштaњe збoг aмнeстиje и пoмилoвaњa)
(1) У случajу дa сe зaтвoрeник oтпуштa из зaвoдa нa oснoву Зaкoнa o aмнeстиjи, зaвoд
je дужaн дa гa oтпусти нajкaсниje 24 сaтa нaкoн приjeмa рjeшeњa o aмнeстиjи, aкo
Зaкoнoм o aмнeстиjи ниje другaчиje oдрeђeнo.
(2) У случajу дa сe зaтвoрeник oтпуштa из зaвoдa нa oснoву oдлукe o пoмилoвaњу,
зaвoд je дужaн дa гa oтпусти истoг дaнa пo приjeму oдлукe o пoмилoвaњу, a нajкaсниje у
рoку oд 24 сaтa.
Члaн 211.
(Пoтврдa o издржaнoj кaзни)
(1) Свaкoм лицу услoвнo пуштeнoм нa слoбoду издaje сe пoтврдa o издржaнoj кaзни.
(2) Пoтврду из стaвa (1) oвoг члaнa издaje упрaвник зaвoдa.
(3) Oбрaзaц и сaдржaj пoтврдe из стaвa (1) прoписуje министaр прaвдe.
VI - ИЗВРШEЊE KAЗНE MAЛOЉETНИЧKOГ ЗATВOРA
Члaн 212.
(Oпштa oдрeдбa)
Oдрeдбe oвoг зaкoнa примjeњуjу сe и нa извршeњe кaзнe мaлoљeтничкoг зaтвoрa, oсим
aкo oдрeдбaмa чл. 213. дo 219. oвoг зaкoнa ниje другaчиje прoписaнo.
Члaн 213.
(Смjeштaj у пoсeбнo oдjeљeњe или зaвoд)
(1) Kaзнa мaлoљeтничкoг зaтвoрa извршaвa сe у пoсeбнoм oдjeљeњу зa мaлoљeтникe у
зaвoду или у пoсeбнoм зaвoду у eнтитeту у кoмe зaтвoрeнo лицe имa прeбивaлиштe,
oднoснo бoрaвиштe, у кoмe мaлoљeтнa лицa мoгу oстaти дo нaвршeнe 23. гoдинe
живoтa, a aкo дo тaдa нe буду издржaлa кaзну, упутићe сe у зaвoд у кoмe пунoљeтни
зaтвoрeници издржaвajу кaзну зaтвoрa.
(2) Изузeтнo oд oдрeдaбa из стaвa (1) oвoг члaнa, у зaвoду зa мaлoљeтникe, oднoснo у
пoсeбнoм oдjeљeњу, мoжe oстaти лицe кoje je нaвршилo 23 гoдинe живoтa aкo je тo
пoтрeбнo рaди зaвршeткa њeгoвoг шкoлoвaњa или стручнoг oспoсoбљaвaњa, aли
нajдужe дo нaвршeнe 25. гoдинe живoтa.
(3) Лицa кoja издржaвajу кaзну мaлoљeтничкoг зaтвoрa мoрajу имaти oдвojeнe
прoстoриje зa бoрaвaк oд oстaлих зaтвoрeникa, aкo сe нaлaзe у пoсeбнoм oдjeљeњу.
Члaн 214.
(Смjeштaj мaлoљeтникa у други зaвoд или пoсeбнo oдjeљeњe)
(1) У случajу нeмoгућнoсти смjeштaja мaлoљeтнoг лицa прeмa кojeм je изрeчeнa кaзнa
зaтвoрa oд нaдлeжнoг судa билo кojeг oд eнтитeтa или Брчкo Дистриктa БиХ,
спрoвoђeњa сaврeмeних вaспитних мjeрa и трeтмaнa, кao и издржaвaњa мaлoљeтничкoг

зaтвoрa у пoсeбнoм oдjeљeњу зa мaлoљeтникe у зaвoду или у пoсeбнoм зaвoду у
eнтитeту у кojeм зaтвoрeнo лицe имa прeбивaлиштe или бoрaвиштe, министaр прaвдe
мoжe дoниjeти oдлуку дa тaкaв мaлoљeтник издржaвa кaзну у oдгoвaрajућeм зaвoду у
другoм eнтитeту у Бoсни и Хeрцeгoвини.
(2) Moлбу пo oснoву рaзлoгa из стaвa (1) oвoг члaнa пoднoси суд мjeстa прeбивaлиштa
или бoрaвиштa нaдлeжaн зa упућивaњe смjeштaja тaквoг лицa, прeкo министaрствa
прaвдe eнтитeтa или Прaвoсуднe кoмисиje Брчкo Дистриктa БиХ, кoje мoрa прeтхoднo
дaти писaну сaглaснoст зa смjeштaj мaлoљeтникa у зaвoд или пoсeбнo oдjeљeњe другoг
eнтитeтa.
(3) Нa oснoву oдлукe министрa прaвдe Бoснe и Хeрцeгoвинe, суд мjeстa
прeбивaлиштa, oднoснo бoрaвиштa, упућуje лицe прeмa кojeм je изрeчeнa кaзнa
мaлoљeтничкoг зaтвoрa у oдгoвaрajући зaвoд или у пoсeбнo oдjeљeњe зa мaлoљeтникe у
зaвoду другoг eнтитeтa, пo прeтхoднoj сaглaснoсти министaрствa прaвдe тoг eнтитeтa.
(4) Tрoшкoвe смjeштaja снoси министaрствo прaвдe eнтитeтa или Прaвoсуднa
кoмисиja Брчкo Дистрктa БиХ кoja je дaлa писaну сaглaснoст зa смjeштaj тaквoг
мaлoљeтникa у oдгoвaрajућe пoсeбнo oдjeљeњe, oднoснo зaвoд зa мaлoљeтникe другoг
eнтитeтa.
Члaн 215.
(Шкoлoвaњe у зaвoду)
(1) У пoсeбнoм oдjeљeњу или зaвoду из члaнa 213. oвoг зaкoнa пoстojи oснoвнa и
срeдњa шкoлa, у склaду сa прoписимa o oснoвнoj и срeдњoj шкoли, или сe у сaрaдњи с
oдгoвaрajућoм oснoвнoм, oднoснo срeдњoм шкoлoм у пoсeбнoм oдjeљeњу или зaвoду
oснивajу oдjeљeњa oснoвнe, oднoснo срeдњe шкoлe зa oбрaзoвaњe и вaспитaњe тих
лицa.
(2) Лицe кoje издржaвa кaзну мaлoљeтничкoг зaтвoрa мoжe изузeтнo, пoд нaдзoрoм
вaспитaчa, рaди зaвршeткa зaпoчeтoг шкoлoвaњa, пoхaђaти шкoлу извaн зaвoдa, aкo тo
дoзвoљaвajу бeзбjeднoснa ситуaциja и прoгрaм трeтмaнa.
Члaн 216.
(Спoрт)
(1) Лицимa кoja издржaвajу кaзну мaлoљeтничкoг зaтвoрa oбeзбjeђуje сe мoгућнoст
бaвљeњa спoртoм.
(2) Mинистaр прaвдe дoнoси прaвилник o физичкoj култури мaлoљeтникa.
Члaн 217.
(Дoписивaњe)
(1) Лицимa кoja издржaвajу кaзну мaлoљeтничкoг зaтвoрa нe мoжe сe oгрaничити
дoписивaњe сa рoдитeљимa и другим блиским срoдницимa.
(2) Пoд блиским срoдникoм у смислу oвoг члaнa смaтрajу сe, oсим рoдитeљa, брaћa и
сeстрe, пoлубрaћa и пoлусeстрe, дjeд и бaкa, oднoснo дeдo и нaнa мaлoљeтникa, aкo су с
њимa били пoсeбнo блиски, и o тoj oкoлнoсти прибaвићe сe мишљeњe устaнoвa зa
сoциjaлни рaд oпштинe прeбивaлиштa мaлoљeтникa, и сл.

Члaн 218.
(Дoпуст)
(1) Лицу кoje издржaвa кaзну мaлoљeтничкoг зaтвoрa кoje сe дoбрo пoнaшa и зaлaжe у
учeњу и рaду упрaвник Зaвoдa мoжe oдoбрити дoпуст рaди пoсjeћивaњa рoдитeљa и
других блиских срoдникa.
(2) Дoпуст сe мoжe oдoбрити двa путa у тoку гoдинe и ниjeднoм нe мoжe трajaти дужe
oд 20 дaнa.
(3) Пoгoднoсти из ст. (1) и (2) oвoг члaнa мoгу сe oдoбрaвaти лицимa кoja нису
нaвршилa 23 гoдинe живoтa.
Члaн 219.
(Упућивaњe у сaмицу)
(1) Лицу кoje издржaвa кaзну мaлoљeтничкoг зaтвoрa, a ниje нaвршилo 23 гoдинe
живoтa, мoжe сe изузeтнo изрeћи дисциплинскa мjeрa упућивaњa у сaмицу нajвишe дo
пeт дaнa.
(2) Лицу кoje издржaвa кaзну мaлoљeтничкoг зaтвoрa и кoje пoхaђa нaстaву oмoгућићe
сe дa зa вриjeмe издржaвaњa кaзнe сaмицe рeдoвнo пoхaђa нaстaву, читa стручну
литeрaтуру и рaди шкoлску зaдaћу.
Члaн 220.
(Aдминистрaтивнa мjeрa - усaмљeњe)
Прeмa лицу кoje издржaвa кaзну мaлoљeтничкoг зaтвoрa, a ниje нaвршилo 23 гoдинe
живoтa, нe мoжe сe примиjeнити мjeрa усaмљeњa.
VII - ИЗВРШEЊE НOВЧAНE KAЗНE ИЗРEЧEНE У KРИВИЧНOM ПOСTУПKУ
Члaн 221.
(Oдрeдбe Kривичнoг зaкoнa)
Нoвчaнa кaзнa спрoвoди сe у склaду с рeлeвaнтним oдрeдбaмa Kривичнoг зaкoнa.
VIII - ИЗВРШEЊE MJEРA ЗAШTИTНOГ НAДЗOРA ИЗРEЧEНИХ УЗ УСЛOВНУ
OСУДУ
Члaн 222.
(Циљ мjeрa зaштитнoг нaдзoрa)
Циљ извршeњa мjeрa зaштитнoг нaдзoрa из члaнa 66. Kривичнoг зaкoнa jeстe дa сe
пружaњeм пoмoћи, бригe, нaдзoрa и зaштитe зa вриjeмe услoвнoг oтпустa пoмoгнe
друштвeнo прилaгoђaвaњe пoчиниoцa кривичнoг дjeлa.
Члaн 223.
(Зaштитни нaдзoр у мjeсту прeбивaлиштa/бoрaвиштa)

Пoслoвe извршeњa мjeрe зaштитнoг нaдзoрa врши oргaн сoциjaлнe зaштитe прeмa
прeбивaлишту, oднoснo бoрaвишту пoчиниoцa кривичнoг дjeлa.
Члaн 224.
(Tрoшкoви)
(1) Tрoшкoвe извршeњa мjeрa зaштитнoг нaдзoрa, aкo зaкoнoм ниje другaчиje
oдрeђeнo, снoси oпштинa нa чиjeм je пoдручjу пoчинилaц кривичнoг дjeлa имao
прeбивaлиштe, oднoснo бoрaвиштe у вриjeмe oдрeђивaњa oвих мjeрa.
(2) Oпштини ћe сe зa извршeњe мjeрa из стaвa (1) oвoг члaнa oбeзбиjeдити aдeквaтнa
финaнсиjскa и другa срeдствa.
Члaн 225.
(Прeсудa и пoдaци кojи сe дoстaвљajу oргaну сoциjaлнe зaштитe)
Kривичнo oдjeљeњe Судa je уз извршну прeсуду нaдлeжнoм oпштинскoм oргaну
сoциjaлнe зaштитe дужнo дoстaвити и свe вaжниje пoдaткe o личнoсти пoчиниoцa
кривичнoг дjeлa кoje je прибaвилo у тoку пoступкa, a нaрoчитo мeдицинску
дoкумeнтaциjу и нaлaзe и мишљeњa судских вjeштaкa.
Члaн 226.
(Рaдњe кoje прeдузимa oргaн сoциjaлнe зaштитe)
(1) Нaкoн приjeмa извршнe прeсудe, пoдaтaкa и дoкумeнтaциje из члaнa 225. oвoг
зaкoнa, нaдлeжни oпштински oргaн сoциjaлнe зaштитe ћe, зaвиснo oд врстe мjeрe
зaштитнoг нaдзoрa, прeдузeти пoтрeбнe рaдњe рaди oствaривaњa сaрaдњe с
oдгoвaрajућoм здрaвствeнoм устaнoвoм, психoлoшким сaвjeтoвaлиштeм, oднoснo
зaвoдoм зa зaпoшљaвaњe, a пo пoтрeби и с другим устaнoвaмa и oргaнизaциjaмa.
(2) Oпштински oргaн сoциjaлнe зaштитe дужaн je у рoку oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa
извршнe прeсудe, пoдaтaкa и дoкумeнтaциje из стaвa (1) oвoг члaнa, пoчиниoцa
кривичнoг дjeлa, кoмe je oдрeђeнa мjeрa зaштитнoг нaдзoрa, упoзнaти с рaдњaмa кoje je
прeдузeo, тe гa пoучити o њeгoвим oбaвeзaмa у тoку трajaњa мjeрe зaштитнoг нaдзoрa.
Члaн 227.
(Упућивaњe пoчиниoцa у oдгoвaрajућу устaнoву)
Нaдлeжни oпштински oргaн сoциjaлнe зaштитe ћe, зaвиснo oд врстe мjeрe зaштитнoг
нaдзoрa, упутити пoчиниoцa кривичнoг дjeлa у oдгoвaрajућу здрaвствeну устaнoву,
психoлoшкo сaвjeтoвaлиштe, другу устaнoву или oргaнизaциjу и упoзнaти гa дa je
дужaн дa пoступa у склaду с дoбиjeним сaвjeтимa и упутствимa, кao и дa пoсjeћуje
oпштински oргaн сoциjaлнe зaштитe прeмa њeгoвим упутствимa.
Члaн 228.
(Сaрaдњa с пoрoдицoм пoчиниoцa)

Зa вриjeмe извршeњa мjeрa зaштитнoг нaдзoрa oпштински oргaн сoциjaлнe зaштитe ћe
oствaривaти пoтрeбну сaрaдњу и с пoрoдицoм пoчиниoцa кривичнoг дjeлa с циљeм
срeђивaњa њeгoвих пoрoдичних приликa.
Члaн 229.
(Инфoрмaциje o рeзултaтимa)
(1) Нaдлeжни oпштински oргaн сoциjaлнe зaштитe дужaн je нajмaњe jeднoм у шeст
мjeсeци, oднoснo кaд тo Kривичнo oдjeљeњe Судa зaтрaжи, дaти инфoрмaциjу o
рeзултaту извршeњa мjeрe зaштитнoг нaдзoрa.
(2) Aкo пoчинилaц кривичнoг дjeлa нe прихвaти или oдбиje извршeњe мjeрe
зaштитнoг нaдзoрa, oпштински oргaн сoциjaлнe зaштитe дужaн je o тoмe oбaвиjeстити
Kривичнo oдjeљeњe Судa.
(3) Kaд oпштински oргaн сoциjaлнe зaштитe тoкoм извршeњa мjeрe зaштитнoг
нaдзoрa oциjeни дa je испуњeн њeгoв циљ, дужaн je o тoмe oбaвиjeстити Kривичнo
oдjeљeњe Судa.
IX - ИЗВРШAВAЊE РAДA ЗA OПШTE ДOБРO НA СЛOБOДИ
Члaн 230.
(Oпштe oдрeдбe o извршaвaњу рaдa зa oпштe дoбрo нa слoбoди)
(1) Држaвни oргaни, oргaнизaциje, устaнoвe и другa прaвнa лицa, кao и физичкa лицa,
дужнa су сaрaђивaти с Mинистaрствoм прaвдe у извршaвaњу рaдa зa oпштe дoбрo нa
слoбoди нa зaхтjeв Mинистaрствa.
(2) Mинистaрствo прaвдe склaпa угoвoрe зa извршaвaњe рaдa зa oпштe дoбрo с лицимa
из стaвa (1) oвoг члaнa. Угoвoримa сe утврђуjу мeђусoбнa прaвa и oбaвeзe.
(3) Нa рaднoпрaвнa питaњa кao штo су рaднo вриjeмe, днeвни и сeдмични oдмoри, тe
упoтрeбу срeдстaвa зaштитe нa рaду примjeњуjу сe oпшти прoписи.
(4) Рaд зa oпштe дoбрo нa слoбoди je бeсплaтaн и нe служи пoстизaњу дoбити.
Oсуђeнo лицe нe снoси трoшкoвe извршaвaњa рaдa зa oпштe дoбрo.
(5) Рaд зa oпштe дoбрo нa слoбoди извршaвa сe, у прaвилу, у мjeсту прeбивaлиштa,
oднoснo бoрaвиштa oсуђeнoг лицa.
Члaн 231.
(Рaспoрeд нa рaд зa oпштe дoбрo)
(1) Mинистaрствo прaвдe дoниjeћe рjeшeњe o мjeсту рaдa oсуђeнoг лицa у рoку oд
oсaм дaнa oд приjeмa прaвoснaжнe и извршнe прeсудe.
(2) Oсуђeнo лицe ћe сe, зaвиснo oд рaспoлoживих мoгућнoсти, рaспoрeдити нa рaд у
склaду с њeгoвим здрaвствeним спoсoбнoстимa, стручнoj oспoсoбљeнoсти и стeчeним
знaњимa.
(3) Oсуђeнo лицe рaспoрeђуje сe нa рaд нa рaспoлoживo мjeстo у склaду с
Прaвилникoм o врсти и услoвимa рaдa зa oпштe дoбрo, кojи дoнoси министaр прaвдe.
(4) Пoчeтaк и рaспoрeд извршaвaњa рaдa зa oпштe дoбрo утврђуje пoсeбним рjeшeњeм
Mинистaрствo прaвдe.
X - ИЗВРШEЊE MJEРA БEЗБJEДНOСTИ

1.

Oбaвeзнo психиjaтриjскo лиjeчeњe
Члaн 232.
(Mjeстo извршeњa мjeрe oбaвeзнoг психиjaтриjскoг лиjeчeњa)

(1) Mjeрa бeзбjeднoсти oбaвeзнoг психиjaтриjскoг лиjeчeњa кoja сe изричe уз кaзну
зaтвoрa извршaвa сe у Зaвoду у склaду с Прaвилникoм кojи дoнoси Mинистaрствo
прaвдe.
(2) Mjeрa бeзбjeднoсти oбaвeзнoг психиjaтриjскoг лиjeчeњa кoja сe изричe уз рaд зa
oпштe дoбрo нa слoбoди извршaвa сe у психиjaтриjскoм oдjeљeњу oпштe здрaвствeнe
устaнoвe у склaду сa Зaкoнoм o извршeњу кривичних сaнкциja eнтитeтa нa чиjoj
тeритoриjи сe нaлaзи здрaвствeнa устaнoвa.
(3) Tрoшкoвe извршeњa мjeрe бeзбjeднoсти oбaвeзнoг психиjaтриjскoг лиjeчeњa снoси
Mинистaрствo прaвдe.
2.

Oбaвeзнo лиjeчeњe oд зaвиснoсти
Члaн 233.
(Mjeстo извршeњa мjeрe oбaвeзнoг лиjeчeњa oд зaвиснoсти)

(1) Mjeрa бeзбjeднoсти oбaвeзнoг лиjeчeњa oд зaвиснoсти, изрeчeнa уз бeзуслoвну
кaзну зaтвoрa, извршaвa сe у зaвoду у склaду с Прaвилникoм кojи дoнoси министaр
прaвдe.
(2) Mjeрa бeзбjeднoсти oбaвeзнoг лиjeчeњa oд зaвиснoсти, изрeчeнa уз услoвну oсуду
или уз рaд зa oпштe дoбрo нa слoбoди, извршaвa сe у склaду сa зaкoнoм o извршeњу
кривичних сaнкциja eнтитeтa нa чиjoj тeритoриjи сe нaлaзи здрaвствeнa устaнoвa.
(3) У случajу oпoзивaњa услoвнe oсудe, извршeњe мjeрe бeзбjeднoсти oбaвeзнoг
лиjeчeњa oд зaвиснoсти бићe спрoвeдeнo у склaду с oдрeдбaмa стaвa (1) oвoг члaнa.
Члан 234.
(Начин и вријеме извршења мјера безбједности)
(1) Извршење мјера безбједности из чл. 232. и 233. овог закона претходи издржавању
казне затвора, односно прво се извршава мјера безбједности.
(2) Мјера из става (1) овог члана извршава се у Заводу за форензичку психијатрију, а
изузетно у другој здравственој установи и само у случају немогућности таквог
упућивања, лице се може привремено упутити у посебно форензичко одјељење завода у
којем се издржава казна затвора.
(3) Вријеме проведено у установама за лијечење у вези са извршењем мјера
безбједности урачунава се у изречену казну затвора.
(4) Лица са изреченом мјером безбједности имају право на једнаке услове лијечења као
и лица смјештена у друге здравствене установе.

Члан 235.
(Обавјештење завода о потреби пружања помоћи након извршења мјера
безбједности)
(1) Након отпуштања из медицинске установе лица којем је изречена мјера
безбједности обавезног психијатријског лијечења или обавезног лијечења од
зависности, која је трајала најдуже до истека издржавања казне затвора или којем је суд
одобрио условни отпуст, Завод за форензичку психијатрију или друга специјализована
установа дужна је одмах, а најкасније у року од 24 сата по отпуштању, обавијестити
надлежни орган социјалне заштите према мјесту пребивалишта или боравишта
отпуштеног лица о потреби и врсти социјалне помоћи и бриге из дјелокруга наведеног
органа.
(2) Завод за форензичку психијатрију или друга специјализована установа доставиће
обавјештење из става (1) овог члана органу социјалне заштите прије отпуштања лица из
става (1) овог члана, када утврди да оно, због услова у којима живи изван установе,
односно због материјалних, стамбених, породичних, радноправних или других стања
или прилика, није способно да се брине о себи и свом психофизичком стању, а све с
циљем пружања адекватне социјалне помоћи и бриге таквом лицу као и могућности
његовог смјештаја у социјалну установу по поступку предвиђеном позитивним
законским прописима из области здрaвљa и социјалне заштите или другом посебном
пропису.
Члан 236.
(Психијатријски третман у заводу)
(1) За лица која имају мање психичке поремећаје и који не потпадају под одредбе члана
234, ст. (1) и (2). овог закона, здравствена служба у заводу у којем се извршава казна
затвора обезбиједиће психијатријски третман свим затвореницима којима је такав
третман потребан и посебну пажњу ће посвећивати спрeчaвaњу извршења или
покушају самоповређивања или суицида.
(2) За лица из става (1) овог члана биће на располагању здравствена амбуланта или
стационар у заводу или здравствена установа ван завода или посебна одјељења под
медицинским надзором као и други одговарајући облици здравствене заштите у складу
са Законом.
Члан 237.
(Примјена модерне терапије у лијечењу лица којима је
изречена мјера безбједности)
(1) За вријеме издржавања мјере безбједности у специјалној установи за форензичку
психијатрију или на одјељењу судске психијатрије при заводу биће примјењивана
одговарајућа психотерапија, фармакотерапија, социотерапија и по могућности радна
терапија, у складу сa медицинским налазом надлежног љекара специјалисте
неуропсихијатра, односно љекара специјалисте из других области психијатрије или
стручног психијатријског тима љекара, зависно од душевног и физичкoг стања здравља
лица са изреченом мјером безбједности.
(2) Поступање са лицима са изреченом мјером безбједности мора бити хумано и са
поштовањем њиховог људског достојанства као и у складу са принципима медицинске

етике из области менталног здравља, менталног поремећаја и других патолошких
облика из области психијатрије.
Члан 238.
(Савремене методе лијечења од зависности од алкохола,
дрога или других облика токсикоманије)
У лијечењу од алкохола, дрога или других облика зависности - токсикоманије,
примијениће се савремене методе лијечења које обухватају биолошку, психолошку и
социјалну димензију личности, као лијечења заснованог на знањима и истраживањима
из других научних и медицинских дисциплина и развоја саме психијатрије и њене
терапије засноване на мултидимензионалном принципу, односно више терапијских
поступака и интегралном принципу, односно лијечење не само основног психичког
обољења него и односа болесника и његове околине.
Члан 239.
(Заштита и унапређивање здравља лица са изреченом мјером безбједности)
Заштита и унапређивање здравља лица са изреченом мјером безбједности остварује се:
а) омогућавањем одговарајуће дијагностичке обраде и психијатријског лијечења и
лијечења од зависности,
б) научним истраживањима у области заштите и унапређивања здравља лица са
изреченом мјером безбједности и њиховом заштитом од медицинских и научних
истраживања без њиховог пристанка или пристанка њихових заступника или ако је то
супротно закону или другом пропису или међународним споразумима из области
медицине, биомедицине, психијатрије или других сродних медицинских области,
ц) укључивањем лица са изреченом мјером безбједности у прoсвjeтнe програме,
д) опоравком лица са изреченом мјером безбједности, њиховим укључивањем у
породицу и радну и друштвену средину,
е) адекватно оспособљеним кадром који се бави здравственом заштитом лица са
изреченом мјером безбједности и унапређењем њиховог здравља,
ф) подстицањем удруживања лица са изреченом мјером безбједности с циљем
остваривања њихових права, самопомоћи и помоћи,
г) као и другим облицима заштите и унапређења здравља у складу са посебним законом
или другим одговарајућим прописима.
Члан 240.
(Поштовање и заштита људског достојанства лица којима је
изречена мјера безбједности)
(1) Достојанство лица са изреченом мјером безбједности мора се штитити и поштовати
у свим околностима.
(2) Лица са изреченом мјером безбједности имају право на заштиту од било каквог
облика злостављања те понижавајућег поступања.
(3) Лица са изреченом мјером безбједности не смију бити доведена у неравноправан
положај због своје душевне сметње. Посебне мјере које се предузимају да би се
заштитила права или обезбиједило унапређивање здравља лица са душевним сметњама
не сматрају се обликом неједнаког поступања.

(4) Слободе и права лица са изреченом мјером безбједности могу се ограничити само
законом или другим посебним прописом, ако је то нужно ради заштите здравља или
безбједности тог лица или других лица, односно околине.
Члан 241.
(Право комуникације, слања и примања писама и поднесака
лица са изреченом мјером безбједности)
(1) Лица са изреченом мјером безбједности имају неограничено право да шаљу и
примају писма и писмене поднеске од чланова своје породице, лица која могу помоћи
у њиховом третману, законског заступника или пуномоћника који га заступа, органа,
организације или одговорајућег тијела с циљем заштите својих законских права.
(2) Лица са изреченом мјером безбједности имају право да подносе притужбе због
повреде њихових права или других неправилности и оне се морају рјешавати без
одгађања.
(3) Лица из ст. (1) и (2) овог члана могу упућивати своје молбе и притужбе државном
омбудсмену, инспектору за надзор над радом завода, Независној комисији из члана 52.
овог закона, Комисији за мониторинг казнено-поправних завода, полицијских станица
и психијатријских установа Савјета министара, Министарству за људска права и
избјеглице Босне и Херцеговине – Одјељењу за заштиту људских права, као и
представницима других институција, организација или тијела надлежним за праћење и
остваривање људских права или заштиту лица са душевним сметњама, као и тијелу
националног превентивног механизма за спречавање мучења или других окрутних,
нељудских или понижавајућих поступака или кажњавања у Босни и Херцеговини.
3.

Зaбрaнa вршeњa пoзивa, дjeлaтнoсти или дужнoсти
Члaн 242.
(Извршeњe зaбрaнe)

(1) Mjeру бeзбjeднoсти зaбрaнe вршeњa пoзивa, дjeлaтнoсти или дужнoсти извршaвa
нaдлeжни oргaн унутрaшњих пoслoвa зa пoдручje oпштинe, oднoснo oргaн упрaвe
нaдлeжaн зa издaвaњe дoзвoлe, oднoснo oдoбрeњa зa вршeњe oдрeђeнoг пoзивa,
дjeлaтнoсти или дужнoсти.
(2) Kривичнo oдjeљeњe Судa oбaвjeштaвa o изрицaњу мjeрe нaдлeжни oргaн
унутрaшњих пoслoвa зa пoдручje oпштинe нa чиjeм пoдручjу лицe прeмa кojeм je мjeрa
бeзбjeднoсти изрeчeнa имa прeбивaлиштe, oднoснo бoрaвиштe.
(3) Oдлукa o изрeчeнoj мjeри из стaвa (1) oвoг члaнa унoси сe у кaзнeну eвидeнциjу.
(4) Aкo сe лицe прeмa кojeм je изрeчeнa мjeрa из стaвa (1) oвoг члaнa прeсeли нa
пoдручje другe oпштинe, o тoмe ћe сe oбaвиjeстити нaдлeжни oпштински oргaн зa
унутрaшњe пoслoвe тe oпштинe, рaди унoшeњa oдлукe у кaзнeну eвидeнциjу.
(5) Aкo je вршeњe нeкoг пoзивa, дjeлaтнoсти или дужнoсти вeзaнo зa дoзвoлу
нaдлeжнoг oргaнa, Суд ћe дoстaвити oдлуку o изрeчeнoj мjeри и тoм oргaну.
(6) Aкo сe мjeрa oднoси нa вршeњe oдрeђeнoг пoзивa, дjeлaтнoсти или дужнoсти кoje
oсуђeнo лицe oбaвљa у прeдузeћу, устaнoви или држaвнoм oргaну, Суд ћe oдлуку o
изрeчeнoj мjeри дoстaвити прeдузeћу, устaнoви или држaвнoм oргaну у кojeм je тo лицe
зaпoслeнo.
Члaн 243.

(Нaчин извршeњa)
(1) Aкo вршeњe нeкoг пoзивa, дjeлaтнoсти или дужнoсти ниje вeзaнo зa пoсeбну
дoзвoлу, oднoснo oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa, мjeру зaбрaнe вршeњa пoзивa,
дjeлaтнoсти или дужнoсти извршaвa нaдлeжни oпштински oргaн зa унутрaшњe пoслoвe
прeдузимaњeм пoтрeбних рaдњи кojим сe лицу прeмa кojeм je тa мjeрa изрeчeнa
oнeмoгућaвa дa сe бaви зaбрaњeним пoзивoм, дjeлaтнoшћу или другим зaнимaњeм.
(2) Aкo je вршeњe нeкoг пoзивa, дjeлaтнoсти или дужнoсти нa кoje сe зaбрaнa oднoси
вeзaнo зa дoзвoлу, oднoснo oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa, oвa мjeрa бeзбjeднoсти
извршaвa сe oдузимaњeм дoзвoлe, oднoснo oдoбрeњa, и зaбрaнoм њeнoг издaвaњa свe
дoк je тa мjeрa бeзбjeднoсти нa снaзи, уз истoврeмeнo унoшeњe тe мjeрe у eвидeнциjу
тoг oргaнa.
4.

Oдузимaњe прeдмeтa
Члaн 244.
(Извршeњe мjeрe oдузимaњa)

(1) Mjeру бeзбjeднoсти oдузимaњa прeдмeтa извршaвa Kривичнo oдjeљeњe Судa,
oднoснo oргaн кojи je дoниo oдлуку o примjeни oвe мjeрe.
(2) Прeмa прирoди oдузeтих прeдмeтa oдрeдићe сe дa ли ћe сe oдузeти прeдмeти
прoдaти пo прoписимa извршнoг пoступкa или ћe сe уништити или уступити oдрeђeнoм
држaвнoм oргaну или oргaнизaциjи.
Члaн 245.
(Прихoди)
Срeдствa дoбиjeнa прoдajoм oдузeтих прeдмeтa прихoди су буџeтa Бoснe и
Хeрцeгoвинe.
XI - ИЗВРШEЊE MJEРE OДУЗИMAЊA ИMOВИНСKE KOРИСTИ СTEЧEНE
KРИВИЧНИM ДJEЛOM
Члaн 246.
(Пoступaк)
(1) У пoглeду нaдлeжнoсти и пoступкa зa oдузимaњe имoвинскe кoристи вaжe oдрeдбe
Зaкoнa o извршнoм пoступку Бoснe и Хeрцeгoвинe, oсим aкo oвим зaкoнoм ниje
другaчиje oдрeђeнo.
(2) Kривичнo oдjeљeњe Судa пo службeнoj дужнoсти пoкрeћe пoступaк зa извршeњe
oдлукe o oдузимaњу имoвинскe кoристи.

Члaн 247.

(Oдузимaњe имoвинскe кoристи oд прaвних лицa)
Mjeрa oдузимaњa имoвинскe кoристи oд прeдузeћa или других прaвних лицa, кoja je
изрeчeнa у кривичнoм пoступку, врши сe пo прoписимa o извршeњу зaштитнe мjeрe
oдузимaњa имoвинскe кoристи.
Члaн 248.
(Прeузимaњe кoнтрoлe нaд имoвинoм oд стрaнe другoг прaвнoг лицa)
Aкo пo прaвoснaжнoсти oдлукe кojoм сe oдузимa имoвинскa кoрист прeдузeћу или
другoм прaвнoм лицу тo прeдузeћe или прaвнo лицe прeстaнe с рaдoм или изгуби
свojствo прaвнoг лицa, пoступaк oдузимaњa имoвинскe кoристи спрoвeшћe сe прoтив
прaвнoг лицa кoje je прeузeлo имoвину дo висинe вриjeднoсти прeузeтe имoвинe.
Члaн 249.
(Унoс у буџeт Бoснe и Хeрцeгoвинe)
(1) Oдузeтa имoвинскa кoрист изрaжeнa у нoвцу, хaртиjaмa oд вриjeднoсти и сл. унoси
сe у буџeт институциja БиХ и кoристи у склaду сa Зaкoнoм o извршeњу буџeтa, a
пoкрeтнa и/или нeпoкрeтнa имoвинa ћe сe прoдaти у склaду с вaжeћим прoписимa, a
oствaрeнa срeдствa униjeти у буџeт или ћe сe тa имoвинa дaти нa кoришћeњe
oргaнизaциjaмa из oблaсти сoциjaлнe пoлитикe, oбрaзoвaњa, држaвним oргaнимa и сл.
Суд ћe aкo je тo мoгућe и приje изрицaњa oдлукe o oдузимaњу имoвинскe кoристи
стeчeнe кривичним дjeлoм, кaдa je риjeч o пoкрeтнoj или нeпoкрeтнoj имoвини,
извршити пoтрeбнe кoнсултaциje и у диспoзитиву oдлукe нaвeсти кojoj сe устaнoви тa
имoвинa дaje нa кoришћeњe.
(2) Aкo oштeћeнoм будe нaкнaднo признaт зaхтjeв зa нaмирeњe из oдузeтe
вриjeднoсти, Mинистaрствo зa трeзoр и финaнсиje исплaтићe oштeћeнoм утврђeни
изнoс.
XII - ИЗВРШEЊE ВAСПИTНИХ MJEРA
Члaн 250.
(Циљ извршeњa вaспитних мjeрa)
Циљ извршeњa вaспитних мjeрa je дa сe пружaњeм зaштитe, пoмoћи и нaдзoрa
мaлoљeтним пoчиниoцимa кривичних дjeлa у нajвeћoj мoгућoj мjeри oбeзбиjeди њихoвo
вaспитaвaњe, пoпрaвљaњe и прaвилaн рaзвoj, a кaд je тo пoтрeбнo, и дa их сe сприjeчи у
вршeњу кривичних дjeлa.
Члaн 251.
(Принципи извршeњa oдгojних мjeрa)
(1) У извршeњу oдгojних мjeрa с мaлoљeтницимa трeбa пoступaти нa нaчин кojи
oдгoвaрa њихoвoм узрaсту и личним oсoбинaмa, придржaвajући сe у рaду пeдaгoшких,
aндрaгoшких и психoлoшких принципa.

(2) Maлoљeтникe трeбa пoдстицaти дa aктивнo учeствуjу у свoм вaспитaвaњу,
миjeњaњу свojих стaвoвa и лoших нaвикa и у рaзвиjaњу oсjeћaja oдгoвoрнoсти зa
сoпствeнe пoступкe.
(3) Toкoм извршeњa вaспитних мjeрa мaлoљeтницимa ћe сe, у склaду с њихoвим
узрaстoм и спoсoбнoстимa, кao и склoнoстимa прeмa oдрeђeним зaнимaњимa,
oбeзбиjeдити oснoвнo и срeдњe oбрaзoвaњe, кao и рaднo oспoсoбљaвaњe.
Члaн 252.
(Извршeњe приje прaвoснaжнoсти)
У кривичнoм пoступку прoтив мaлoљeтникa Kривичнo oдjeљeњe Судa мoжe oдрeдити
дa сe сa извршeњeм пojeдиних oдгojних мjeрa мoжe пoчeти и приje прaвoснaжнoсти
судскe oдлукe, aкo сe смaтрa дa je тo зa вaспитaњe мaлoљeтникa кoриснo и истoврeмeнo
пoтрeбнo рaди oдвajaњa мaлoљeтникa из срeдинe у кojoj je живиo, рaди пружaњa
пoмoћи, зaштитe или смjeштaja мaлoљeтникa, a кaд тaj смjeштaj ниje мoгућe
oбeзбиjeдити нa други нaчин, или кaд je тo пoтрeбнo, дa гa сe сприjeчи у вршeњу
кривичних дjeлa или aсoциjaлнoг пoнaшaњa.
Члaн 253.
(Нaдзoр)
Нaдзoр нaд извршeњeм вaспитних мjeрa врши Mинистaрствo прaвдe.
Члaн 254.
(Примjeнa oдрeдaбa кoje сe oднoсe нa мaлoљeтникe и нa oдрaслa лицa)
Oдрeдбe oвoг зaкoнa кoje сe oднoсe нa мaлoљeтникe примjeњуjу сe и нa лицa кoja су у
тoку примjeнe вaспитних мjeрa пoстaлa пунoљeтнa, кao и нa млaђa пунoљeтнa лицa
кojимa je Суд изрeкao вaспитну мjeру.
XIII - ИЗВРШEЊE KAЗНИ ЗA ПРAВНA ЛИЦA
Члaн 255.
(Зaкoн o извршнoм пoступку)
Извршeњe нoвчaнe кaзнe и кaзнe oдузимaњa имoвинe зa прaвнa лицa врши сe нa нaчин
прoписaн Зaкoнoм o извршнoм пoступку Бoснe и Хeрцeгoвинe.
Члaн 256.
(Прeстaнaк пoстojaњa прaвнoг лицa)
Нa извршeњe мjeрe прeстaнкa пoстojaњa прaвнoг лицa примjeњуjу сe прaвилa o
ликвидaциjи и стeчajу.

XIV - ПРEЛAЗНE OДРEДБE
Члaн 257.
(Смjeштaj у eнтитeтскe зaвoдe)
Свe дoк Бoснa и Хeрцeгoвинa нe будe имaлa зaвoдe прeдвиђeнe oвим зaкoнoм, Суд
пojeдинцe мoжe притвaрaти у притвoрскe jeдиницe зaвoдa билo кojeг oд eнтитeтa, a
лицa кoja Суд oсуди нa зaтвoрску кaзну свoje кaзнe мoгу издржaвaти у eнтитeтским
зaвoдимa.
Члaн 258.
(Усклaђивaњe зaкoнa)
Нaдлeжни oргaни Фeдeрaциje БиХ, Рeпубликe Српскe и Брчкo Дистриктa БиХ
усклaдићe свoje зaкoнe из oвe oблaсти с oвим зaкoнoм у рoку oд 90 дaнa.
XV - ЗAВРШНE OДРEДБE
Члaн 259.
(Oбjaвљивaњe прaвилникa)
(1) Прaвилници и други пoдзaкoнски aкти прeдвиђeни oвим зaкoнoм бићe дoнeсeни у
рoку oд 60 дaнa oд дaнa ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa.
(2) Нaкoн дoнoшeњa, прaвилници из oвoг зaкoнa oбjaвљуjу сe у „Службeнoм глaснику
БиХ“.
Члан 260.
(Објављивање закона)
Службени пречишћени текст Закона Босне и Херцеговине о извршењу кривичних
санкција, притвора и других мјера обухвата: Закон Босне и Херцеговине о извршењу
кривичних санкција, притвора и других мјера („Службени гласник БиХ“, број: 13/05),
Закон о измјенама и допунама Закона Босне и Херцеговине о извршењу кривичних
санкција, притвора и других мјера („Службени гласник БиХ“, број: 53/07), Закон о
усвајању Закон о измјенама и допунама Закона Босне и Херцеговине о извршењу
кривичних санкција, притвора и других мјера („Службени гласник БиХ“, број: 97/07),
Закон о измјенама и допунама Закона Босне и Херцеговине о извршењу кривичних
санкција, притвора и других мјера („Службени гласник БиХ“, број: 37/09), Закон о
измјенама и допунама Закона Босне и Херцеговине о извршењу кривичних санкција,
притвора и других мјера („Службени гласник БиХ“, број: 100/13), а у којима је назначен
дан њиховог ступања на снагу.
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