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Заштитник  грађана  Града  Зрењанина  на  основу  члана  26.  Одлуке  о 
заштитнику  грађана  («Службени  лист  општине  Зрењанин»  бр.  10/2003  и 
«Сл.лист Града Зрењанина» бр. 24/2008) решавајући по представци Зорице 
Крстић из Зрењанина, ради повреде њених права од стране ЈКП «Чистоћа и 
зеланило» Зрењанин, дана 13.09.2011.године доноси следећу

О Д Л У К У

1. МИШЉЕЊА  САМ  да  је ЈКП  «Чистоћа  и  зеленило»  Зрењанин 
извршило повреду права грађанке Зорице Крстић из Зрењанина јер  у 
улици Елемирски ред није изместило судове за смеће ( контејнере) са 
постојеће  локације  на  локацију  која  је  предвиђена  важећим 
Елаборатом о постављању судова за смеће и тиме прекршило члан 
6..  Одлуке  о  одржавању  комуналне  хигијене  («Сл.лист  Града 
Зрењанина» бр.28/2008 и 14/2010 )

2. ПРЕПОРУЧУЈЕМ  ЈКП  «Чистоћа  и  зеленило»  Зрењанин  да 
неправилност исправи тако што ће поступити у складу са важећим 
Елаборатом о постављању судова за смеће у насељима колективног 
становања у насељу «Дуваника» и да судове за смеће са локалитета 
5 и 4 преместе на предложени плато у улици Елемирски ред.

3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ  ЈКП «Чистоћа и зеленило» Зрењанин да у року од 
15 дана од дана достављања обавести овај орган о мерама које је 
предузело у вези датог мишљења и препоруке, а у циљу отклањања 
повреде права.



      

4. Уколико ЈКП «Чистоћа и зеленило» Зрењанин у остављеном року не 
поступи у складу са мишљењем и препоруком или не обавести овај 
орган о предузетим мерама на отклањању повреде, овај орган ће о 
томе  обавестити  председника  и  заменика  председника  Скупштине 
Града,  односно  Градоначелника  и  заменика  Градоначелника,  а 
против  одговорних  лица  ће  иницирати  покретање прекршајног  или 
кривичног поступка.

О б р а з л о ж е њ е :

Дана 13.07.2011.године Зорица Крстић из Зрењанина поднела је представку 
овом органу. У представци наводи да живи у Зрењанину у улици Елемирски 
ред број 1 А, и да се испред њене приватне куће налазе судови за смеће 
(контејнери) које користе грађани/ке у насељу колективног становања. Из 
тих  судова  шире  се  непријатни  мириси  и  сматра  да  нису  исправно 
постављени. Током марта месеца 2011.године запослени из ЈКП «Чистоћа и 
зеленило»  Зрењанин  започели  су  премештање  контејнера,  односно 
рашчишћавање терена око њих да би се исти преместили али се радови 
нису наставили и контејнери су остали на истом месту.

Дана 17.08.2011.године овај орган отворио је истрагу против ЈКП «Чистоћа 
и зеленило» Зрењанин. ЈКП «Чистоћа и зеленило» Зрењанин је у року од 15 
дана одговорило овом органу. У одговору  се тврди да су судови за смеће 
(контејнери) постављени према важећем плану (Елаборату) коју је израдила 
ЈП»Дирекција за изградњу и уређење града» Зрењанин, да су контејнерска 
места у улици Елемирски ред таква да постоје две локације по 4 контејнера 
на  којима  су  тренутно  исти  и  постављени.  Даље  наводи  да  је  у  току 
поступак  израде  новог  плана  локација  за  изношење  смећа  у  насељима 
колективног  становања,  те  да у  том предлогу  стоји  да  ће  нова локација 
контејнера у улици Елемирски  друм, бити на једном месту, између сада две 
постојеће локације, међутим  не може да гарантује да ће овакав предлог 
бити усвојен од надлежних органа Града Зрењанина.. Предузеће у  свом 
одговору  овом органу констатује  да је дужно и у обавези да поступа по 
важећим  локацијама,   да  су  они  предузеће  које  се  бави  изношењем  и 
депоновањем смећа ,  а  локације  за  изношење смећа утврђују  надлежни 
органи  Града  на  предлог  ЈП  «Дирекције  за  израдњу  и  уређење  града 
Зрењанин» . На питање овог органа да ли  је ЈП «Дирекција за изградњу и 
уређење  града  Зрењанин»  дала  налог  да  поступе  у  складу  са  важећим 



Елаборатом, ЈКП «Чистоћа и зеленило» Зрењанин одговорило је да никакав 
налог никада  нису добили.

Овај  орган  обратио  се  ЈП  «Дирекцији  за  изградњу  и  уређење  града 
Зрењанина».  У  одговору  овом  органу  оно  наводи да  је  1998.године  ово 
предузеће  израдило Елаборат локација за  изношење смећа у насељима 
колективног и у зонама породичног становања и да исти има за сврху да 
уреди ову област и омогући ЈКП «Чистоћа и зеленило» да обавља своју 
делатност на што бољи начин. У изради поменутог Елабората учествовали 
су  поред  стручњака  из  «Дирекције»  и  представници  ЈКП  «Чистоћа  и 
зеленило»  као  и  представници  комуналне  инспекције  града  Зрењанина. 
Крајем  2010.године  обратила  им  се  подноситељица  представке  Зорица 
Крстић.  Увидом  у  Елаборат  утврђено  је  да  се  контејнери  не  налазе  на 
локалитету  како  је  предвиђено  Елаборатом.  С  тим  у  вези,  прослеђен  је 
извод из Елабората ЈКП «Чистоћа и зеленило» да у складу са њим постави 
контејнере  на  предвиђено  место.ЈП  «Дирекција  за  изградњу  и  уређење 
града  Зрењанин»  доставило  је  копију  дописа  упућеног  ЈКП  «Чистоћа  и 
зеленило» број 2891/1 за примену Елабората о постављању контејнера. Од 
19.10.2010.године. 

Испитујући  ову  правну  ствар  овај  орган  налази  да  је  ЈКП  «Чистоћа  и 
зеленило»  Зрењанин  повредило  право  грађанке  Зорице  Крстић  из 
Зрењанина. 
Члан  6.  Одлуке  о  одржавању  комуналне  хигијене  («Сл.лист  Града 
Зрењанина»,бр.28/2008 и 14/2010)  предвиђа да  «Одржавање хигијене и 
уређење јавних површина из члана 3. став 1. тачка 1-4 и члана 4. тачка 2. 
ове Одлуке у насељеном месту Зрењанин (у даљем тексту:Зрењанин) врши 
ЈКП «Чистоћа и зеленило» ( у даљем тексту: Јавно предузеће) на основу 
Програма  уређења  и  одржавања  јавних  површина  (  у  даљем  тексту: 
Програм).
Програм из претходног става доноси Јавно предузеће најкасније до 01.12. 
текуће године за наредну годину, уз сагласност Скупштине града.
Програм садржи:  опис  јавне  површине  која  се  уређује  и  одржава,  обим, 
ниво, квалитет уређења и одржавања јавне површине, динамику извођења 
радова и потребна финансијска средства.
Програм се финансира из средстава буџета града.»

Увидом у важећи  Елаборат о постављању судова за смеће евидентно је да 
у улици Елемирски ред постоје платои број 4 и број 5 на којима се налазе 
постављени  судови  за  смеће  (контејнери)  и  исти  нису  предвиђени 
Елаборатом који је на снази. Постоји предвиђени плато на који се судови за 
смеће (контејнери) морају изместити, а што је ЈП «Дирекција за у изградњу 
и  уређење  града  Зрењанина  наложила  ЈКП «Чистоћа  и  зеленило»  и  то 
дописом  број  2891/1   од  19.10.2010  ,  а  што  ЈКП «Чистоћа  и  зеленило» 
Зрењанин није учинило. Због тога се не прихватају наводи из одговора овом 



органу  ЈКП «Чистоћа и зеленило» Зрењанин да су контејнери постављени у 
складу са Елаборатом.

Обавеза је ЈКП «Чистоћа и зеленило» Зрењанин да поступа у складу са 
важећим Елаборатом и да исти спроводи и по истом поступа. Тврдња  да је 
у току поступак израде новог Елабората ирелевантан је са становишта овог 
органа.   Доношење новог  Елабората не гарантује  другачије  решење ове 
ситуације и неизвесно је када ће и да ли ће бити усвојен. Повреда права 
грађанке може се решити њеним отклањањем и то тако што ће се судови за 
смеће (контејнери) распоредити по важећем Елаборату, а што по члану 6. 
Одлуке  о  одржавању  комуналне  хигијене  обавезује  ЈКП  «Чистоћа  и 
зеленило» Зрењанин.

На  основу  члана  26.Одлуке  о  заштитнику  грађана  ЈКП  «Чистоћа  и 
зеленило» Зрењанин је дужно да у року од 15 дана од дана достављања 
обавести овај орган о мерама које је предузело у вези датог мишљења и 
препоруке, а у циљу отклањања повреде права грађанке.

 Достављено:

- Зорица Крстић
- ЈКП «Чистоћа и зеленило» Зрењанин
- Архива

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

Драгана Радловачки Грозданов


