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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОСЕЋЕНОЈ УСТАНОВИ 1 
 

 

 

ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА  НОВА ЦРЊА 

Адреса Улица ЈНА број 110, 23218 Нова Црња 

Тел. 023/815 050 

Начелник главни полицијски инспектор Андрић Нешко 
 

Број лица којима је одређено 

задржавање у ПС у 2011. г. 

Због кривичног дела - 

 
 

Због прекршаја 12 

Број обављених лекарских прегледа задржаних лица у 2011. г.  12 

Употреба средстава принуде 
од стране полицијских службеника 
ПУ у 2011л'. 

Физичка снага - 

 
 

Службена палица - 

 
 

Средства за везивање - 

 
 

Ватрено оружје - 

Притужбе на поступање полицијских 
службеника ПС у 2011.г. 

Број притужби        - 

 
 

Број основаних притужби - 

Дисциплински поступци за извршене 
повреде службене дужности 
полицијских службеника ПУ у 2011.г. 

Број поступака 6 

 
 

Изречених мера за тешке повреде - 

 
 

Изречених мера за лаке повреде 4 
 
 
 

САРАДЊА ОРГАНА 

 
Тим Националног механизма за превенцију тортуре је у имао веома добру сарадњу са  
руководиоцима и службеним лицима у свим посећеним објектима, укључујући брз и 
несметан присуп овим објектима као и увид у релевантну документацију. Такође је од 
стране органа добијени сви тражени подаци који су у извештају представљени 
табеларно. 
 
 

ТОК ПОСЕТЕ 

 
 
Посета Полицијској станици Нова Црња је започета разговором са командиром 
Андрић Нешком који је указао на основне проблеме са којима се полиција суочава када 

                                                 
1 Подаци о броју задржаних лица, употреби средстава принуде, поднетих притужби и дисциплинских 

поступака који су представљени у табели Општи подаци о посећеној установи представљају службене 
податке који су добијени од начелника Полицијске управе Зрењанин 
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је у питању смештај лица према којима је одређено задржавање као што је неусловност 
просторије и непостојање видео надзора.Такође је истакао да се у полицијској станици 
задржавају лица до 12 сати и да је један од проблема који је потребно што пре решити 
питање видео надзора. Указао је на проблем ангажовања бранилаца по службеној 
дужности. Они се ангажују преко ПУ Зрењанин по списку који  је достављен од стране 
Адвокатске коморе. Пошто је Нова Црња далеко од Зрењанина, нема пуно 
заинтересованих адвоката по службеној дужности. Адвокати који пристану да дођу у 
Нову Црњу су углавном биши запослени Полицијске управе и углавном долазе исти. 
Посебно је нагласио проблем са лекарским извештајима – лекари у извештају о 
прегледу лица лишеног слободе не напишу време прегледа нити настанка повреде 
уколко је има. На ову околност је више пута скретао пажњу лекарима  
 
Након разговора тим Националног механизма за превенцију тортуре је обишао 
просторије за задржавање  и извршио увод у релевантну документацију.  
 
 
 

ПРОСТОРИЈЕ ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ – материјални услови 

 
 
Полицијска станица у Новој Црњи има једну просторију за задржавање у којој бораве 
лица због саобраћајних прекршаја максимално до 12 часова. На зиду се уместо прозора 
налази мали четвртасти отвор димензија 25х20 цм. који није затворен, и који служи за 
проветравање. Према речима службених лица да би се спречио доток хладног ваздуха 
зими се тај отвор затвара ћебетом.  
 
За загревање просторије се користи један класични радијатор. 
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Просторија је опремљена дрвеним лежајем који је причвршћен за зид, без душека. 
Задржаном лицу се обезбеђују два ћебета.  
 
Хигијена у просторији је задовољавајућа. 
 
Просторија за задржавање има велику цев на таваници која, упркос томе што се налази 
релативно високо може послужити за самоповређивање. 
 

 
 
У унутрашњости просторије нема санитарног чвора. Задржана лица користе WC који 
је одмах до саме просторије и у који их по потреби одводе полицијски службеници. 
WC делује запуштено и хигијена је лоша. 
 
Просторија нема видео надзор нити систем за позивање страже. Стража се позива 
довикивањем. Увидом у службене белешке тј. свеску у којој се наводи име задржаног 
лица, време задржавања и фреквентност обиласка од стране полицијског службеника 
утврђено је да се лице обилази на сваких 30 минута. 
 
Вештачко светло је омогућено из ходника. 
 
Ова просторија се користи за задржавање до 12 часова. Током овог периода задржаним 
лицима се не обезбеђује храна. Полицијско задржавање дуже од 12 часова спроводи се 
у просторијама Окружног затвора у Зрењанину. 
 
 
 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗАДРЖАНИХ ЛИЦА 

 
 
Приликом обиласка просторија у њима није затечено ни једно задржано лице тако да  
се тим Националног механизма за превенцију тортуре о поштовању права задржаних 
лица информисао на основу увида у службену документацију и на основу разговора са  
овлашћеним службеним лицем.  
 
Решења о задржавању садрже све елементе предвиђене законом и из њих се може 
утврдити време и разлог задржавања. У приложеној документацији се такође налази 
извештај о лекарском прегледу из кога се може закључити да се задржано лице 
прегледа од стране лекара пре доношења решења о задржавању. Након истека 
задржавања, према наводима командира, лекарски преглед се обавља само ако 
задржано лице то тражи. Иако је у питању мултиетничка средина у којој је, поред 
српског у службеној употеби и мађарски језик, лице се о разлозима задржавања 
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обавештава на српском језику. Такође летак са обавештењем о правима задржаних 
лица је само на српском језику.  
 
 
 

ПРЕПОРУКЕ 

 
 
Ради отклањања уочених неправилности које је тим Националног механизма за 
превенцију тортуре уочио приликом обиласка просторија за задржавање у 
Полицијској станици Нова Црња, а у циљу заштите права лица лишених слободе као и 
њиховог положаја у складу са домаћим законодавством и међународним стандардима, 
потребно је: 
 
 

1. У просторији за задржавање увести механизам за позивање полицијских 
службеника.2 
 

2. Просторије за задржавање покрити системом видео надзора и обезбедити 
записивање и архивирање снимљеног материјала, а из разлога заштите 
безбедности задржаних лица и смањења ризика од насиља и других догађаја 
који могу угрозити сигурност.3 
 

3. Уместо отвора на зиду уградити прозор који ће омогућити доток природне 
светлости и проветравање. 
 

4. Уклонити или заштитити цев која се простире дуж таванице тако да не 
може да послужи за смоповређивање лица лишених слободе 

 
5. Редовно одржавати хигијену тоалета и на тај начин обезбедити да задржана 

лица обављају физиолошке потребе у чистим и пристојним условима 
 

6. Омогућити задржаним лицима један оброк хране најкасније у року од 6 сати 
од момента лишења слободе, а у случају да задржавање траје дуже од 12 сати, 
задржаном лицу ће се обезбедити три оброка хране дневно (доручак, ручак 
и вечера).  Такође је потребно обезбедити довољне количине воде за пиће у 
оригиналној пластичној амбалажи. 
 

7. 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.4 

 
8. Потребно је уручити летак са обавештењем о правима свим задржаним 

лицима а не само задржаним због сумње на извршење кривичних дела по 
Законику о кривичном поступку. Летак са обавештењем о правима поред на 
српском и енглеском језику, треба да буде доступан и на језицима 
националних мањина које живе на територији коју покрива Полицијска 

                                                 
2 препорука CPT  да све просторије за полицијско задржавање имају електрично звоно подобно да позове 
дежурног полицијског службеника у случају потребе (лоше здравствено стање, жеђ, физиолошке и друге 
потребе) као и систем видеонадзора из разлога безбедности   
3 препорука CPT упућена Влади Републике Србије 2011 године. 
4 важећи стандарди одређују да службена лица треба да врше стални надзор над лицима која су задржана, 
пре свега у циљу безбедности и задовољења њихових основних потреба (здравствено стање, жеђ, 
физиолошке и друге потребе).   
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станица. Задржано лице треба да потпише наведено обавештење у два 
примерка од којих један задржава лице лишено слободе а друго полиција.5 

 
   

 
 
 
 
Извештај сачинила 
 
Мирјана Дрљачић - Сударевић 
Виша саветница 
у Стручној служби 
Заштитника грађана 

 
 

 
 
 

                                                 
5 препорука CPT да је поред усменог обавештења које се одмах саопштава лицу пожељно да се лицима 
лишеним слободе што пре по доласку у станицу уручи формулар о правима која им припадају док су у 
полицијској станици и начину њиховог коришћења и то на језику који разумеју.  

 

ЗАМЕНИК ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА 
 
 
 
 
 

Милош Јанковић 


