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                                                 С  А  О  П  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештавамо  јавност  да  је  правноснажна  пресуда  Основног  суда  у  Зрењанину 
П.567/10  од  17.06.2010.  године  извршена  уклањањем  са  зграде  Дома  културе  у 
Ечки натписа «Дом културе Ечка» дужине 5,50 метара и висине 37 центиметара 
који је био исписан само на српском језику, уз истовремено задржавање постојеће 
табле са тим називом исписан на српском језику и језицима националних мањина 
чији је језик у службеној употреби на територији града Зрењанина, према њиховој 
традицији и правопису, у истом облику и истом величином слова.

Тиме  је  окончан  поступак  започет  још  средином  2009.  године  доношењем,  од 
стране овог органа, одговарајуће препоруке, а затим и подношењем тужбе против 
Месне заједнице «Ечка» због потпуног игнорисања те препоруке.

Након свега, остаје горак утисак да је била потребна борба од три године да би се 
обезбедила примена прописа који су јасни, чија се примена подразумева и до чије 
примене  је  требало  да  дође  по  редовном  току  ствари  и  без  интервенције 
заштитника  грађана,  а  ако  је  већ  дошло  до  интервенције  заштитника  грађана 
препоруку је требало одмах спровести не чекајући подношење тужбе и окончање 
судског поступка. 

Из тих разлога, подсећамо Градску управу града Зрењанина, јавна предузећа, јавне 
установе, органе и организације које врше јавна овлашћења а чији је оснивач град 
Зрењанин да имају моралну обавезу да у потпуности и без оклевања извршавају 
препоруке овог органа које се односе на њих, без да је потребно да се овај орган у 
циљу спровођења препорука обраћа судовима.



У цивилизованим државама у  којима постоји  институција  омбудсмана,  односно 
заштитника  грађана,  се  не  дешава  да  неко  игнорише  препоруке  тог  органа,  а 
потпуно је незамисливо да се неко отворено супротставља тим препорукама.

Исто тако, у државама које су истински посвећене заштити мањинских права сe не 
дешава  да  је  потребно  три  године  водити  разне  поступке  да  би  се обезбедила 
примена  законске одредбе која предвиђа да у службеној употреби текст на језику и 
писму националне мањине мора бити исписан истим обликом и величином слова 
као и текст на језику и писму већинског народа.
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