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              Заменик Заштитника грађана Града Зрењанина за заштиту права 
националних мањина, на основу члана 26 Одлуке о Заштитнику грађана ( «Сл. лист 
Општине Зрењанин» бр. 10/2003 и «Сл. лист Града Зрењанина» бр. 24/2008), а 
решавајући по представци Нурије Азири из Зрењанина, ради дискриминаторског 
поступања, дана 01.09.2010 године донео је следећу 
 
 
 
  
                                                       О  Д  Л  У  К  У  
 
 
 
 
            1. МИШЉЕЊА САМ да је ЈКП «Чистоћа и зеленило» из Зрењанина 
непоступајући у потпуности по члану 2 став 1 Одлуке о уређивању и одржавању 
гробља и сахрањивању («Сл. лист Општине Зрењанин» бр. 14/2005 и 1/2006 и «Сл. 
лист Града Зрењанина» 3/2009) повредило право припадника националних мањина 
исламске вероисповести на једнако поступање тиме што је пропустило да на делу 
Централног гробља у Зрењанину где се сахрањују припадници националних 
мањина исламске вероисповести, за разлику од осталог дела гробља, у потпуности 
уреди и одржава путеве и стазе, те просторе између гробних места. 
 
           2.  ПРЕПОРУЧУЈЕМ ЈКП «Чистоћа и зеленило» Зрењанин да уређивањем и 
одржавањем путева и стаза, уређивањем и одржавањем простора између гробних 
места и обављањем и других послова који су у вези са уређивањем и одржавањем 
гробља на делу Централног гробља у Зрењанину где се сахрањују припадници 
националних мањина исламске вероисповести, овај део гробља доведе на исти 
квалитативни и квантитативни степен уређености и одржавања у коме се налази и 
остали део Централног гробља у Зрењанину. 
 
          3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ  ЈКП «Чистоћа и зеленило» Зрењанин да у року од 15 дана 
од дана достављања обавести овај орган о мерама које су предузете у вези датог 
мишљења и препоруке, а у циљу отклањања повреда права. 



 
 
                                                    О б р а з л о ж е њ е 
 
 
            Нурија Азири из Зрењанина је дана 09.06.2010. године овом органу поднео 
представку у којој се наводи да ЈКП «Чистоћа и зеленило» из Зрењанина 
дискриминише припаднике националних мањина исламске вероисповести јер део 
Централног гробља у Зрењанину где се сахрањују припадници националних 
мањина исламске вероисповести је неуређено, без стаза и зарасло у траву. 
           Одлуком овог органа од 10.06.2010. године покренута је истрага у вези ове 
представке те је наложено ЈКП «Чистоћа и зеленило» да се у року од 15 дана 
изјасни о наведеној представци. 
           У свом одговору ЈКП «Чистоћа и зеленило» наводи да они одржавају сва 
гробља, па тако и Централно гробље, у складу са програмом редовног одржавања, 
али да су у току 2010. године неповољне временске прилике  утицале на то да се 
динамика извођења радова није одвијала жељеним темпом а ни локална самоуправа 
није обезбедила неопходна финансијска средства. Сматрају да, имајући у виду 
околности случаја, не постоји повреда људских права. 
           Поднеском од 21.06.2010. године овај орган је затражио од ЈКП «Чистоћа и 
зеленило» да достави податке о томе колико процентуално износи део Централног 
гробља у Зрењанину где се сахрањују припадници националних мањина исламске 
вероисповести у односу на укупну површину Централног гробља, који пратећи 
објекти и колико дужних метара стаза постоје на делу Централног гробља где се 
сахрањују припадници националних мањина исламске вероисповест, а који пратећи 
објекти и колико дужних метара стаза постоје на осталом делу Централног гробља 
у Зрењанину. 
          Дописом од 12.07.2010. године ЈКП «Чистоћа и зеленило» обавештава овај 
орган да не располажу траженим подацима а да су пратећи објекти недовршени. 
          У таквој ситуацији, а у оквиру истраге, овај орган је одлучио да се у циљу 
утврђивања релевантних чињеница изврши увиђај. 
          Увиђај је извршен дана 04.08.2010. године са почетком у 9 часова на 
Централном гробљу у Зрењанину уз присуство представника ЈКП «Чистоћа и 
зеленило», а без присуства подносиоца представке који је благовремено био 
обавештен о времену и месту вршења увиђаја.  
           На основу навода представке, одговора на представку, те извршеног увиђаја 
овај орган је утврдио следеће чињенично стање: 
           Послове уређивања и одржавање гробаља, сахрањивање умрлих лица и 
пружање других погребних услуга у насељеном месту Зрењанин, а самим тим и на 
Централном гробљу у Зрењанину, врши ЈКП «Чистоћа и зеленило». 
            Део где се сахрањују припадници националних мањина исламске 
вероисповести се налази десно од главног улаза у Централно гробље у Зрењанину и 
до близине  овог дела гробља се може приступити једино преко старе аеродромске 
писте која је неуређена и делимично покривена травом, јер изграђен пут или стаза 
који би водио до тог дела гробља не постоји. Између старе аеродромске писте и тог 
дела гробља, који се налази десно од старе аеродромске писте, такође не постоји 



прилазни пут или стаза, те се до тог дела гробља може стићи једино преко земље 
или траве, ако временски услови дозвољавају. Уређене стазе постоје само између 
малог броја редова гробних места, а простор између гробних места бетонским 
ивичњацима је уређен само код малог броја гробних места, тако да се до већине 
гробних места може приступити једино преко земље или траве. У моменту вршења 
увиђаја трава је била влажна и у просеку висине око 15 центиметара. 
          До осталог дела Централног гробља, који се налази напред у односу на 
главни улаз у Централно гробље, води пут од бетона, између редова гробних места 
постоје уређене бетонске стазе те је омогућен приступ сваком гробном месту. 
Свако гробно место је омеђено бетонским ивичњаком те је на тај начин уређен 
простор између гробних места, што се све односи и на празна гробна места. 
         С обзиром на овако утврђено чињенично стање овај орган је дана 05.08.2010. 
године обавестио подносиоца представке и ЈКП «Чистоћа и зеленило» да је након 
завршетка истраге утврдио да је ЈКП «Чистоћа и зеленило» повредило права 
припадника националних мањина исламске вероисповести на једнако поступање 
јер је пропустио да на делу Централног гробља у Зрењанину где се сахрањују 
припадници националних мањина исламске вероисповести, за разлику од осталог 
дела гробља, уреди и одржава инфраструктуру, те је подносиоцу представке и ЈКП 
«Чистоћи и зеленило» наложено да овом органу у року од 15 дана доставе своје 
примедбе на дато мишљење. 
           У остављеном року од 15 дана подносилац представке није ставио никакве 
примедбе док је ЈКП «Чистоћа и зеленило» поновило своје већ раније изречене 
ставове, а такође је истакнуто да пут односно стаза до дела гробља где се сахрањују 
припадници националних мањина исламске вероисповести тек се има изградити, те 
да ће се изградњи приступити по обезбеђивању финансијских средстава од стране 
локалне самоуправе. 
           На основу свега горе изложеног одлучено је као у изреци из следећих 
разлога: 
            Одредбом члана 2 став 1 Одлуке о уређивању и одржавању гробља и 
сахрањивању, између осталог, је предвиђено да се под уређивањем и одржавањем 
гробља подразумева и уређивање и одржавање путева и стаза унутар гробља, 
уређивање и одржавање простора између гробних места (али не и самих гробних 
места и обележја на њима, о чијем се одржавању старају искључиво корисници 
истих), те обављањем других послова који су у вези са уређивањем и одржавањем 
гробља. 
             Из ове одредбе Одлуке  произилази да је ЈКП «Чистоћа и зеленило» дужно 
да свим деловима гробља посвети исту пажњу и да на исти начин и на исти 
квалитативни и квантитативни степен уреди и одржава све делове гробља и обавља 
и друге послове који су у вези са уређивањем и одржавањем гробља. 
             Непоступајући на горе изложени начин у односу на део Централног гробља 
у Зрењанину где се сахрањују припадници националних мањина исламске 
вероисповести, ЈКП «Чистоћа и зеленило» је повредило право припадника ових 
националних мањина на једнако поступање, а свако неоправдано неједнако 
поступање представља дискриминаторско поступање. 
             Не могу се прихватити наводи ЈКП «Чистоћа и зеленило» да је до свега тога 
дошло због недостатка финансијских средстава јер да је то разлог постојао би исти 



квалитативни и квантитативни степен уређивања и одржавања свих делова гробља, 
у оквиру расположивих финансијских средстава, и не би имали ситуацију да један 
део Централног гробља у Зрењанину, и то део где се сахрањују припадници 
националних мањина исламске вероисповести, за разлику од осталог дела гробља, 
буде скоро потпуно неуређен и неодржаван. 
              Према томе неприхватљиво је са моралног становишта, и противно 
домаћим и међународним прописима о заштити права националних  мањина, било 
какво одлагање, из било којих разлога, спровођења препоруке овог органа, тим пре 
што непоступање или неблаговремено поступање по овој препоруци има за 
последицу да велики број грађана, имајући у виду околности случаја, не могу да 
остваре прописима гарантована права.  
              У случају неспровођења или одлагања спровођења ове препоруке, овај 
орган ће предузети све мере и поступке на које је овлашћен Одлуком о заштитнику 
грађана. 
 

 

           ЗАМЕНИК 
                                                                                            ЗАШТИТНИКА  ГРАЂАНА 

    Трајан Панкарићан 
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