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Упућене препоруке Полицијској станици Врбас 

 

Извештај тима Националног превентивног механизма, кога су чинили представници 
Заштитника грађана, Покрајинскг омбудсмана АП Војводине и удружења Београдски 
центар за људска права, о посети Полицијској станици Врбас обављеној 6. новембра 2012. 
године садржи препоруке мера за отклањање уочених недостатака у раду, а који се односе 
на забрану тортуре и других облика сурових, нељудских или понижавајућих казни и 
поступака и унапређење положаја лица лишених слободе. Полицијској станици Врбас 
упућено је 11 препорука мера за отклањање уочених недостатака. 

 

       Препоруке: 

 

1. У једној од просторија за задржавање у ПС Врбас не постоји видео надзор који представља 
важну меру у заштити безбедности задржаних лица  и смањење ризика од насиља и других 
догађаја који могу угрозити сигурност. 

ПРЕПОРУКА: 

ПС Врбас ће просторију за полицијско задржавање која није покривена видео надзором 
покрити системом видео надзора и обезбедити записивање и архивирање снимљеног 
материјала. 

 

2. У ПС Врбас хигијена просторија за задржавање није задовољавајућа. 

ПРЕПОРУКА: 

У просторијама за задржавање ће се извршити неопходно кречење и убудуће редовно 
одржавати хигијена унутар истих, а све у циљу како би се лицима лишеним слободе 
омогућио боравак у пристојним и чистим условима током задржавања.  
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3. У ПС Врбас хигијена тоалета није задовољавајућа. 

ПРЕПОРУКА: 

У ПС Врбас редовно ће се одржавати хигијену тоалета и умаваоника и на тај начин 
обезбедити да задржана лица обављају физиолошке потребе у чистим и хигијенски 
исправним условима. 

 

4. У ПС Врбас задржаним лицима није на одговарајући начин омогућено коришћење воде за 
пиће. 

ПРЕПОРУКА: 

Унутар просторија за задржавање у ПС Врбас инсталираће се славине за текућу воду 
(водећи рачуна да славина не представља ризик за повређивање или оштећење - по моделу постојећих 
испирача за тоалет), или ће се задржаним лицима омогућавати довољне количине воде за 
пиће на други одговарајући начин.  

 

5. У ПС Врбас задржаним лицима до 12 сати се не омогућује исхрана. 

ПРЕПОРУКА: 

ПС Врабас ће задржаним лицима омогућити један оброк најкасније у року од 6 сати од 
моментља лишења слободе, а у случају да задржавање траје дуже од 12 сати, задржаном 
лицу ће се обезбедити три оброка дневно (доручак, ручак и вечера).   

 

6. У седишту ПС Врбас није обезбеђена загрејаност просторије за задржавање.  

ПРЕПОРУКА: 

ПС Врбас ће постављањем грејних тела у просторији за задржавање обезбедити њену 
примерену загрејаност у зимским условима. 

 

7. У просторијaма за задржавање лица у ПС Врбас није установљен ефикасан систем који ће 
задржаном лицу омогућити да позове дежурног полицијског службеника.   

ПРЕПОРУКА: 

ПС Врбас ће у просторијама за полицијско задржавање инсталирати дугмад за позивање 
дежурног полицијског службеника. 

 

8. У ПС Врбас се не евидентирају контакти полицијских службеника и задржаних лица. 

ПРЕПОРУКА: 

ПС Врбас ће установити посебну евиденцију о обиласцима задржаних лица од стране 
полицијских службеника у коју ће се уносити подаци о физичком стању у коме се лице 
налази као и подаци о доношењу воде и  хране. 
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9. ПС Врбас није обезбеђена комплетним системом противпожарне заштите. 

ПРЕПОРУКА: 

ПС Врбас ће унапредити систем противпожарене заштите тако што ће поставити 
противпожарне апарате на одговарајућим местима у згради ПС и на видљивим местима 
истакнути план евакуације и упутство за поступање у случају пожара, а све у циљу да се 
задржаним лицима обезбеди заштита физичког интегритета. 

 

10. У ПС Врбас не постоји кутија са прибором за прву помоћ, а полицијски службеници нису 
обучени за пружање исте. 

ПРЕПОРУКА: 

ПС Врабс ће организовати и спровести одговарајућу обуку полицијских службеника за 
пружање прве помоћи и обезбедити кутију са прибором за прву помоћ. 

 

11. У ПС Врбас у просторијама за задржавање не постоји обавештење да је просторија под 
видео надзором, на који начин се повређује приватност задржаних лица. 

ПРЕПОРУКА: 

ПС Врбас ће у просторији за полицијско задржавање видно истаћи обавештење да је 
просторија под видео надзором. 
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