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Овај орган је дана 4. августа 2010. године у поступку увиђаја на Централном гробљу
у Зрењанину, а у оквиру истражног поступка, утврдио да део где су сахрањени
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 прекривена 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. 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. 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.

Из тих разлога је овај орган дана 1. септембра 2010. године под бројем ОМБП 21/10
изразио мишљење да је ЈКП «Чистоћа и зеленило» из Зрењанина непоступајући у
потпуности по члану 2 став 1 Одлуке о уређивању и одржавању гробља и
сахрањивању 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.
Такође је истог дана и под истим бројем препоручено 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.
Полазећи од тога да је једна година примерен и сасвим довољан временски период за
спровођење препоруке од 1. септембра 2010. године, овај орган је дописом од 22.
августа 2011. године позвао ЈКП «Чистоћа и зеленило» да се у року од осам дана
изјасни о предузетим мерама у циљу спровођења наведене препоруке.
Иако су допис примили дана 23. августа 2011. године, из ЈКП «Чистоће и зеленило»
није стигао никакав одговор на наш захтев.
У таквој ситуацији овај орган је дана 28. септембра 2011. године посетио Централно
гробље у Зрењанину како би се непосредним увидом на лице места уверио у право
стање ствари.
Том приликом је утврђено да ЈКП «Чистоћа и зеленило» није ни на који начин
поступило по препоруци овог органа од 1. септембра 2010. године.
Из тих разлога Вас на основу члана 27 Одлуке о Заштитнику грађана обавештавамо о
предњем очекујући да ћете предузети све потребне мере у циљу спровођења
препоруке овог органа од 1. септембра 2010. године, те да ћете против одговорних
лица у ЈКП «Чистоћа и зеленило» предузети одговарајуће мере због неспровођења
препоруке овог органа од 1. септембра 2010. године, што за последицу има
неуважавање и непоштовање права националних мањина, те због неуважавања
институције Заштитника грађана.
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