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На основу члана 138. став 1. Устава Републике Србије (Сл. Гласник РС бр. 98/06) и чланова 1. 
став 1. и 31. став 2. Закона о Заштитнику грађана (Сл. Гласник РС бр. 79/05 и 54/07), у 
поступку контроле законитости и правилности рада Окружног затвора у Панчеву,Управе за 
извршење кривичних санкција у саставу Министраства правде Републике Србије, 
поступајући по притужби А. П., Заштитник грађана 
 
 

У Т В Р Ђ У Ј Е 
 
 

У Окружном затвору у Панчеву начињен је пропуст у раду, на штету осуђеног А. П., који 
се огледа у повреди права осуђеног на свакодневне прегледе од стране лекара током 
трајања објављеног штрајка глађу. 
 
На основу утврђених недостатака у раду, Заштитник грађана упућује Окружном затвору у 
Панчеву, Управи за извршење кривичних санкција у саставу Министарства правде 
Републике Србије, следећу 
 
 

П Р Е П О Р У К У 
 

 
Лекар је дужан да одмах по пријему обавештења о објављеном штрајку глађу прегледа 
штрајкача. 
 
Уколико штрајкач глађу одбија да приступи на преглед у амбуланту, лекар ће га обићи у 
просторији-спаваоници у којој штрајкује и понудити му преглед. 
 
Уколико штрајкач глађу у потпуности одбија преглед од стране лекара, лекар ће о томе 
сачинити службену белешку.  
 
Лекар је посебно обавезан да утврди да ли је штрајкач глађу свестан последица не 
узимања хране, а ако није свестан да га о томе поучи. 
 
Лекар је дужан да штрајкача свакодневно прегледа и о томе сачини писмени налаз, као и 
да води евиденцију о поступању здравствене службе  завода према лицу које је објавило 
штрајк глађу. 
 
Када се здравствено стање штрајкача погорша, тако да постане конфузан и неспособан за 
доношење несметане одлуке, лекар је дужан да му без одлагања пружи хитну 
медицинску помоћ. 
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Окружни затвор у Панчеву, Управа за извршење кривичних санкција у саставу 
Министарства правде Републике Србије, обавестиће Заштитника грађана, у року од 60 дана 
од дана пријема ове препоруке, о предузимању мера потребних ради спровођења ове 
препоруке. 
 

Р а з л о з и: 
 
А. П.. из З… је поднео 28. марта 2012. године Заштитнику грађана притужбу, у којој наводи 
да је 15. марта 2012. године ступио у штрајк глађу услед незадовољства радом и поступањем 
служби Окружног затвора Панчево. 
 
Заштитника грађана је 17. априла 2012. године је обавио посету Окружном затвору у 
Панчеву, ради утврђивања свих релевантних околности везаних за штрајк глађу увидом у 
лекарску докумнетацију и разговором са одговорним запосленим лицима. Тим Заштитника 
грађа су чиниле стручне сараднице Заштитника грађана. 
 
Током посете најпре је обављен разговор са в.д. управником, а потом и са осуђеним А. П. 
Након тога обављен је разговор са лекаром Б. Б. и извршен увид, преглед и копирање 
релевантне документације. 
 
Сви представници Завода који су учествовали у разговору испољили су пуну 
кооперативност. Омогућен је ненадзиран разговор са осуђеним лицем , стављена је на увид и 
извршено копирање потребне документације. 
 
Током разговора са управником и лекаром објашњено је да је лекар ангажован по основу 
уговора о делу, да сваки други дан долази у Окружни затвор Панчево, а де се евентуалне 
хитне медицинске интервенције решавају уз помоћ службе Хитне помоћи која се налази на 
око 200 м удаљености од самог завода. 
 
Увидом у медицинску докумантацију, као и током разговора са управником и лекаром, 
утврђено је да лекар није вршио редовне обиласке осуђеног док је био у штрајку глађу, 
односно да је то чињено сваки други дан.  
 
Заштитник грађана је као неспорно утврдио да лекар није свакодневно прегледао осуђеног 
током његовог штрајка глађу, односно одбијања заводске хране, што представља пропуст у 
раду. 
 
Заштитник грађана је става да када лице, које је на извршењу казне затвора, објави штрајк 
глађу, лекар има обавезу да га свакодневно посећује, да га прегледа и да о сваком прегледу 
сачини писмени налаз. 
 
Закон о извршењу кривичних санкција у члану 103. став 1. тачка 4. прописује да је лекар 
дужан да свакодневно прегледа осуђеног који одбија храну или воду. 
 
Кодекс професионалне етике лекарске коморе Србије чланом 33. став 3. предвиђа обавезу 
лекара да све време штрајка сваког дана проверава да ли је штрајкач због исцрпљености 
постао неспособан за одлучивање, односно ставом 4. истог члана прописује да је лекар 
слободан да у име интереса пацијента уводи вештачку исхрану, када штрајкач постане 
конфузан и неспособан за доношење несметане одлуке или упадне у кому. У таквој 
ситуацији лекар је обавезан да у границама својих могућности и стручног знања пружи без 
одлагања хитну лекарску помоћ. 
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Околност да постоји сумња да лице које је објавило штрајк глађу и одбија заводску храну, 
конзумира храну коју набавља из других извора (нпр. пакети, кантина, осуђена лица), не 
ослобађа лекара обавезе да га свакодневно прегледа и да о сваком прегледу сачини писмени 
налаз. 
 
Околност да лице које је објавило штрајк глађу одбија лекарски преглед, не ослобађа лекара 
обавезе да га свакодневно посећује и понуди му здравствени преглед, као и да то писмењно 
констатује. 
 
Након утврђивања свих релевантних чињеница, Заштитник грађана је применом члана 31. 
став 2. Закона о Заштитнику грађана упутио органу управе препоруку ради отклањања 
уочених недостатака у раду, као и у циљу унапређења рада органа управе и спречавања 
сличних пропуста у будућности.   

                          

 ЗАМЕНИК ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА 

                                               

                                                                                                     Милош Јанковић 

 


