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Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora, koji

je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. travnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/102

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 2. svibnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU
KAZNE ZATVORA

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99., 55/00., 59/00.,

129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. – pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09.,

18/11., 48/11. – Odluka USRH i 125/11.) u članku 15. stavku 2. iza druge rečenice
dodaje se rečenica koja glasi: »Pisanu pritužbu u zatvorenom omotu zatvorenik ima

pravo podnijeti i sucu izvršenja.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ako zatvorenik podnese pisanu pritužbu sucu izvršenja, sudac izvršenja na pritužbu

će odgovorit pisanim putem u roku od 30 dana od dana zaprimanja pritužbe.«.

Članak 2.



U članku 19. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) U Središnjem uredu Uprave za zatvorski sustav ustrojavaju se odgovarajuće

ustrojstvene jedinice za organizaciju i nadzor izvršavanja poslova u kaznionicama,
zatvorima i drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave za zatvorski sustav.«.

Članak 3.

U članku 42. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Sudac izvršenja poduzima radnje i odlučuje o:

1) upućivanju na izdržavanje kazne zatvora,

2) sudskoj zaštiti prava odlučivanjem o žalbi protiv odluke upravitelja u slučajevima
predviđenim ovim Zakonom,

3) odobravanju i opozivu prekida izdržavanja kazne zatvora,

4) odobravanju uvjetnog otpusta i opozivu odluke o uvjetnom otpustu prije otpuštanja

na uvjetni otpust,

5) saziva i rukovodi sjednicom vijeća za uvjetne otpuste, čiji je predsjednik,

6) opozivu uvjetnog otpusta,

7) računanju kazne, ako odgovarajuću odluku nije donio nadležni sud,

8) obustavi izvršavanja kazne zatvora zbog zastare, smrti osuđenika ili zatvorenika i
izdržane kazne zatvora boravkom u pritvoru ili istražnom zatvoru, ako odgovarajuću

odluku nije donio nadležni sud,

9) ostalim slučajevima propisanim zakonom.«.

Članak 4.

U članku 43. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Odluke iz članka 42. stavka 2. točaka 6. do 9. ovoga Zakona donosi sudac
izvršenja iz stavka 1. ovoga članka, a odluke iz članka 42. stavka 2. točaka 2. do 5.

donosi sudac izvršenja nadležan prema mjestu izdržavanja kazne zatvora. Odluke iz
članka 42. stavka 2. točke 7. do 9. ovoga Zakona može donijeti i sudac izvršenja

nadležan prema mjestu izdržavanja kazne zatvora.

(3) U slučaju promjene mjesta izdržavanja kazne zatvora sudac izvršenja ustupit će spis
drugom nadležnom sucu izvršenja, odnosno sucu izvršenja nadležnom za nadzor uvjetno
otpuštenog.«.

Članak 5.

U članku 44. stavku 2. druga rečenica mijenja se i glasi:

»Postupak pred sucem izvršenja i vijećem koje odlučuje o uvjetnom otpustu provodi se



na temelju odredbi Zakona o kaznenom postupku koje vrijede za skraćeni postupak,
ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Stranke u postupku su osuđenik, odnosno zatvorenik, kaznionica odnosno zatvor

te državni odvjetnik kad je to propisano ovim Zakonom.«.

U stavku 7. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim kada
samostalno ili u vijeću odlučuje o uvjetnom otpustu.«.

Članak 6.

U članku 46. stavku 1. prva rečenica mijenja se i glasi:

»Protiv rješenja suca izvršenja u prvom stupnju žalbu mogu podnijeti stranke iz članka

44. stavka 3. ovoga Zakona, opunomoćenik osuđenika, odnosno zatvorenika i član
obitelji osuđenika, odnosno zatvorenika iz članka 8. točke 4. ovoga Zakona uz

suglasnost osuđenika odnosno zatvorenika, kada su pokrenuli postupak u kojem je
donesena odluka koja se pobija žalbom, u roku od tri dana od dostave rješenja.«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 157. mijenja se i glasi: »NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE O

UVJETNOM OTPUSTU«.

Članak 157. mijenja se i glasi:

»(1) Za odlučivanje o uvjetnom otpustu nadležan je županijski sud na čijem području se
nalazi zatvor ili kaznionica. Sud o uvjetnom otpustu odlučuje rješenjem nakon održane

sjednice vijeća sastavljenog od tri suca toga suda. Predsjednik vijeća je sudac izvršenja
tog suda te rukovodi sjednicom vijeća.

(2) Sudac izvršenja županijskog suda mjesno nadležnog prema stavku 1. ovog članka

može zatvorenika uvjetno otpustiti, na njegov prijedlog, ako je preostali dio neizdržane

kazne do tri mjeseca.«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 158. mijenja se i glasi: »POKRETANJE POSTUPKA
PRIJEDLOGOM«.

Članak 158. mijenja se i glasi:

»(1) Postupak uvjetnog otpusta pokreće se prijedlogom za uvjetni otpust. Prijedlog

mogu podnijeti zatvorenik, njegov opunomoćenik, osobe iz članka 8. točke 4. ovog

Zakona uz pristanak zatvorenika i državni odvjetnik.

(2) Prijedlog se podnosi sucu izvršenja županijskog suda nadležnog u smislu članka 157.

stavka 1. ovoga Zakona. Ako sudac izvršenja ne odbaci prijedlog kao nedopušten u

smislu članka 158.b ovoga Zakona, zakazat će sjednicu vijeća za uvjetni otpust
najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja prijedloga.



(3) Ako je prijedlog iz stavka 1. ovog članka odbijen, novi prijedlog može biti podnesen

protekom jedne godine od pravomoćnosti odluke vijeća, neovisno o neizdržanom dijelu

kazne, osim ako su se pojavile nove okolnosti koje opravdavaju podnošenje novog
prijedloga. Odbijeni prijedlog nije zapreka za odlučivanje o uvjetnom otpustu po članku

158.a ovoga Zakona.«.

Članak 9.

Iza članka 158. dodaju se naslov i članci 158.a i 158.b koji glase:

»POKRETANJE POSTUPKA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Članak 158.a

(1) Prijedlog za uvjetni otpust s izvješćem o tijeku izdržavanja kazne s mišljenjem,

upravitelj zatvora ili kaznionice u kojoj zatvorenik izdržava kaznu dostavit će sucu
izvršenja iz članka 157. stavka 2. ovoga Zakona, mjesec dana prije izdržane tri četvrtine

kazne na koju je zatvorenik osuđen. Ako je, po prijemu u zatvor ili kaznionicu radi

izdržavanja kazne, preostali dio kazne kraći od jedne četvrtine, prijedlog za uvjetni

otpust bit će podnesen odmah.

(2) U slučaju da je izrečena sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja i

obveznog liječenja od ovisnosti postigla svrhu (članak 68. stavak 7. i članak 69. stavka

7. Kaznenog zakona) ili se više ne može provoditi, sudac izvršenja će uputiti osuđenika
na izdržavanje ostatka kazne ili će zakazati sjednicu vijeća za odlučivanje o uvjetnom

otpustu, ako je preostali dio kazne kraći od polovine izrečene kazne.

Članak 158.b

Sudac izvršenja odbacit će prijedlog za uvjetni otpust ako:

1) je prijedlog podnijela neovlaštena osoba,

2) je prijedlog podnesen prije roka iz članka 158. stavka 3. ovog Zakona,

3) je predlagatelj odustao od podnesenog prijedloga,

4) je zatvorenik povukao pristanak,

5) osuđenik ima više kazni koje nisu objedinjene.«.

Članak 10.

Članak 159. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon što zaprimi prijedlog, sudac izvršenja će, prije održavanja sjednice vijeća za

uvjetne otpuste, pribaviti izvješće s mišljenjem zatvora ili kaznionice u kojem zatvorenik

izdržava kaznu, izvješće probacijskog ureda, a po potrebi mišljenje centra za socijalnu
skrb.

(2) O sjednici vijeća za uvjetne otpuste obavještava se državni odvjetnik koji je podnio

prijedlog, a ako je prijedlog podnio zatvorenik, državni odvjetnik mjesno nadležan



postupati pred sudom koji odlučuje o uvjetnom otpustu te opunomoćenik zatvorenika
ako ga je izabrao. Uz obavijest državnom odvjetniku dostavit će se i prijedlog

zatvorenika. Na sjednicu se poziva zatvorenik. Prisutnost zatvorenika na sjednici vijeća

može biti osigurana i putem zatvorenog tehničkog uređaja za vezu na daljinu (audio –

video konferencija). Kada vijeće ocijeni da je to potrebno, na sjednicu će pozvati
nadležnog službenika zatvora ili kaznionice u kojoj zatvorenik izdržava kaznu, nadležnog

službenika probacijskog ureda, a po potrebi i druge osobe.

(3) Na sjednici vijeća za uvjetne otpuste predsjednik vijeća će izvijestiti vijeće o
sadržaju pribavljene dokumentacije, saslušati zatvorenika, nakon čega će vijeće donijeti

odluku o prijedlogu za uvjetni otpust. Rješenjem o uvjetnom otpustu sud može, uz pisani

pristanak zatvorenika, odrediti provođenje elektronskog nadzora za vrijeme trajanja
uvjetnog otpusta. Ministar nadležan za poslove pravosuđa propisat će pravilnikom vrstu,

tehničke standarde i način provođenja elektronskog nadzora.

(4) Kada sudac izvršenja odlučuje o uvjetnom otpustu (članak 157. stavak 2.), postupit
će u smislu stavka 1. ovog članka.«.

Članak 11.

Iza članka 159. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 159.a, 159.b, 159.c i 159.d

koji glase:

»RAZLOZI ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA

Članak 159.a

Sud će rješenjem odbiti prijedlog za uvjetni otpust podnesen po službenoj dužnosti u

smislu članka 158.a ovog Zakona, ako:

1) zatvorenik ne pristane na uvjetni otpust,

2) s obzirom na pribavljena mišljenja sud ocjeni da bi za postizanje svrhe kažnjavanja

bilo nužno nastaviti s izdržavanjem kazne,

3) je zatvorenik stegovno kažnjavan za teži stegovni prijestup u posljednjih godinu dana,

4) je protiv zatvorenika u tijeku kazneni postupak,

5) izrečena sigurnosna mjera nije postigla svrhu zbog koje je izrečena,

6) zatvorenik treba izdržati više kazni zatvora,

7) postoje drugi razlozi koje sud ocijeni opravdanim u smislu članka 59. stavka 2.

Kaznenog zakona.

ŽALBA

Članak 159.b

(1) Protiv rješenja vijeća, kojim je odlučeno da zatvorenik bude uvjetno otpušten, žalbu

može podnijeti državni odvjetnik koji je mjesno nadležan postupati pred sudom koji je



donio odluku.

(2) Protiv rješenja kojim je prijedlog za uvjetni otpust odbijen, žalbu mogu podnijeti

zatvorenik i državni odvjetnik koji je podnio prijedlog za uvjetni otpust.

(3) Žalba se podnosi sudu koji je donio rješenje u roku od tri dana od dana dostave

rješenja, a o njoj odlučuje viši sud.

DOSTAVA PRAVOMOĆNOG RJEŠENJA O UVJETNOM OTPUSTU

Članak 159.c

(1) Pravomoćno rješenje o uvjetnom otpustu dostavlja se zatvoreniku, zatvoru ili

kaznionici, sudu upućivanja, sudu koji je donio presudu prvog stupnja, centru za

socijalnu skrb prema mjestu u koje se otpušta, policijskoj upravi nadležnoj prema

mjestu u koje se otpušta, državnom odvjetniku koji je podnio prijedlog, državnom

odvjetniku koji je bio obaviješten o sjednici vijeća kada je prijedlog podnio zatvorenik,

sucu izvršenja te, ako je izrečena posebna obveza ili zaštitni nadzor, i probacijskom

uredu nadležnima prema mjestu u koje se otpušta, tijelu koje provodi elektronski nadzor
ako je takav nadzor određen rješenjem o uvjetnom otpustu te tijelu nadležnom za

vođenje kaznene evidencije. Pravomoćno rješenje kojim je uvjetni otpust odbijen

dostavlja se zatvoreniku, osobama koje su ponijele prijedlog, kaznionici odnosno

zatvoru i državnom odvjetniku koji je bio obaviješten o sjednici vijeća kada je prijedlog

podnio zatvorenik.

(2) Pravomoćno rješenje o uvjetnom otpustu zatvorenika stranog državljanina koji nema
prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj dostavlja se osobama navedenim u

stavku 1. ovoga članka te policijskoj upravi prema sjedištu zatvora ili kaznionice i

diplomatskom, odnosno konzularnom predstavništvu države čiji je državljanin.

PROVEDBA UVJETNOG OTPUSTA

Članak 159.d

(1) Sudac izvršenja će nalogom odrediti datum otpuštanja zatvorenika na uvjetni otpust

u roku od tri dana od pravomoćnosti rješenja protiv kojeg nije podnesena žalba

odnosno od zaprimanja drugostupanjskog rješenja. Zatvorenik mora biti otpušten

najkasnije u roku od tri dana od donošenja naloga suca izvršenja.

(2) Ako zatvorenik kojem je odobren uvjetni otpust, prije uvjetnog otpuštanja počini

teži stegovni prijestup, sudac izvršenja može opozvati odluku o uvjetnom otpustu. Žalba

protiv ovog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.«.

Članak 12.

Članak 160. briše se.

Članak 13.

Naslov iznad članka 161. mijenja se i glasi: »PROVJERAVANJE UVJETNO

OTPUŠTENOG OSUĐENIKA«.



Članak 161. mijenja se i glasi:

»(1) Sudac izvršenja nadležan prema mjestu u koje je osuđenik uvjetno otpušten

pribavlja obavijesti od probacijskog ureda i centra za socijalnu skrb te samog osuđenika

o izvršavanju posebnih obveza odnosno zaštitnog nadzora određenih rješenjem o

uvjetnom otpustu i osuđenikovoj integraciji u zajednicu.

(2) Uvjetno otpušteni osuđenik može promijeniti mjesto prebivališta, odnosno boravišta
određeno u rješenju o uvjetnom otpustu samo uz suglasnost suca izvršenja.«.

Članak 14.

Naslov iznad članka 162. mijenja se i glasi: »OPOZIV UVJETNOG OTPUSTA«.

Članak 162. mijenja se i glasi:

»(1) Uvjetni otpust rješenjem može opozvati sudac izvršenja nadležan prema mjestu

prebivališta, odnosno boravišta osuđenika ako osuđenik bude pravomoćno proglašen

krivim za počinjeni prekršaj za koji mu je izrečena kazna zatvora te iz razloga propisanih

u članku 61. stavku 3. Kaznenog zakona.

(2) Rješenje o opozivu uvjetnog otpusta iz razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka

sudac izvršenja dostavit će zatvoreniku i tijelima iz članka 159.c stavaka 1. i 2. ovoga
Zakona radi njegova izvršavanja.

(3) O žalbi na rješenje o opozivu uvjetnog otpusta odlučuje izvanraspravno vijeće suda

nadležnog prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osuđenika. Žalba ne odgađa

izvršenje rješenja. Pravomoćno rješenje o opozivu dostavlja se zatvoreniku i tijelima iz

članka 159.c stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.

(4) Osuđenik kome je uvjetni otpust opozvan upućuje se na izdržavanje cijelog
uvjetovanog dijela kazne u zatvor prema mjestu njegova prebivališta, odnosno

boravišta.«.

Članak 15.

Članak 163. mijenja se i glasi:

»Izvršavanje i nadzor posebnih obveza i zaštitnog nadzora određenih rješenjem o
uvjetnom otpustu, pripremu za prihvat poslije uvjetnog otpusta te sam nadzor uvjetno

otpuštenog osuđenika provodi se u skladu s posebnim zakonom.«.

Članak 16.

U članku 164. stavku 4. riječi: »ured za probaciju« zamjenjuju se riječima: »ustrojstvenu

jedinicu Ministarstva pravosuđa nadležnu za podršku žrtvama i svjedocima«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Na kazne koje su izrečene ili se izvršavaju sukladno odredbama Kaznenog zakona



(»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00. Odluka – USRH, 129/00., 51/01.,
111/03., 190/03. – Odluka USRH, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i
77/11.-Odluka USRH) primjenjuju se odredbe o uvjetnom otpustu iz Zakona o

izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99., 55/00., 59/00., 129/00.,

59/01., 67/01., 11/02., 190/03. – pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09., 18/11.,

48/11. i 125/11.).

Članak 18.

Pravilnik iz članka 10. ovoga Zakona nadležni ministar donijet će u roku od godine dana
od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/23

Zagreb, 26. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.


