
З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ИЗВРШЕЊУ ВАНЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА И 

МЕРА 

Члан 1. 

У Закону о извршењу ванзаводских санкција и мера („Службени гласник 
РС”, брoj 55/14), у члану 6. став 4. после речи: „легитимацију” додaју се речи: „и 
службену значку”. 

Члан 2. 

После члана 6. додају се назив члана и члан 6а који гласe: 

„Први разговор 

Члан 6а 

Након достављања правноснажне и извршне одлуке суда, Повереник 
позива на први разговор лице према којем се спроводи извршење кућног 
затвора. 

Повереник писмено налаже лицу из става 1. овог члана да се одређеног 
дана јави у повереничку канцеларију на први разговор, како би одредио датум 
започињања извршења кривичне санкције.  

Ако се лице из става 1. овог члана не јави на први разговор у 
повереничку канцеларију у року од три дана од дана када је требало да се јави, 
Повереник обавештава надлежни суд.  

У случају из става 3. овог члана суд наређује довођење, а ако се лице 
крије или је у бекству, наређује издавање потернице и о томе обавештава 
Повереника.”. 

Члан 3. 

У члану 7. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:  

„Лице према којем се спроводи извршење дужно је да надокнади штету 
Управи, за оштећење или уништење уређаја за лоцирање, коју проузрокује 
намерно или крајњом непажњом.”. 

Досадашњи ст. 3. до 6. постају ст. 4. до 7.  

Члан 4. 

После члана 17. додају се назив члана и члан 17а, који гласе:  

„Право на боравак ван просторија 

Члан 17а 

Окривљени према коме се примењује мера кућног притвора има право 
на боравак ван просторија у којима се примењује мера у трајању од највише 
један час дневно у периоду од 7 до 17 часова. 

Ако се утврди злоупотреба права из става 1. овог члана суд ће, на 
образложени предлог Повереника, донети одлуку о одузимању тог права.  

Против одлуке из става 2. овог члана окривљени може изјавити жалбу у 
року од три дана од дана достављања ванрасправном већу истог суда. 
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Жалба из става 3. овог члана не задржава извршење одлуке.”. 

Члан 5. 

У члану 23. став 2. број: „13” замењује се бројем: „7”.  

После става 5. додаје се став 6. који гласи:  

„Осуђени може напустити просторије у којима станује на позив суда или 
другог државног органа. Повереник позив доставља Повереничкој служби, а 
време које је осуђени провео ван просторија у којима станује евидентира се у 
листи праћења и у досијеу који се води у Повереничкој служби у електронској 
форми.”. 

Члан 6. 

У члану 24. став 1. брише се тачка 4).  

Члан 7. 

У члану 62. став 1. речи: „Повереничке службе” замењују се речју: 
„Управе”. 

Члан 8. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 


