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Обавештавамо јавност да ни после више година нису откривени починиоци неких од најтежих 
облика угрожавања безбедности, физичког интегритета и права припадника националних мањина 
на територији града Зрењанина.

Подсећамо да је  током марта 2011.  године на кући координаторке за ромска питања Добриле 
Николић  исписана  порука  „Смрт  Циганима  политичарима“,  крајем  јула  2011.  године   на  кући 
Томислава Мержана у Зрењанину је исписана порука „Смрт Циганима“, током августа 2011. године 
у  поштанско  сандуче Реформатске цркве у  Зрењанину убачене су  претеће поруке и то претње 
смрћу и протеривањем  упућене припадницима мађарске националне мањине, крајем децембра 
2011.  године  је  извршен напад ватреним оружјем на  кућу  председника  Алијансе војвођанских 
Румуна Виорела Бесуа у насељеном месту Јанков Мост када само пуким случајем није настрадао 
нико од укућана, док је у марту 2012. године разбијена табла са називом Историјског архива који је 
био исписан и на језицима националних мањина.

У свим овим случајевима починиоци наведених кривичних дела нису откривени.

Наиме, дописом од 17.12.2013. године затражили смо од Полицијске управе у Зрењанину да нас 
извести  да ли су открили починиоце наведених кривичних дела и које су даље мере предузете.

Дописом 06 број: 02-021-28 од 8. јануара 2014. године  Полицијска управа у Зрењанину известила 
нас је, између осталог, да „што се тиче дела Вашег извештаја у коме се интересујете за починиоце и 
мере које су предузете у нерешеним случајевима напада на припаднике националних мањина из 
ранијих година, обавештвамо Вас да смо податке за 2011. и 2012. годину, ради састављања Вашег 
извештаја за 2012. годину, доставили кроз наш извештај 06 број: 02-021-44 од 10.12.2012. године“.

Напомињемо да у извештају Полицијске управе у Зрењанину 06 број:  02-021-44 од 10.12.2012. 
године, између осталог, у вези исписивања претеће поруке на кућу Добриле Николић наводи се да 
„ ...и поред интензивног рада до расветљавања овог кривичног дела још увек није дошло“, у вези 
исписивања  претеће  поруке  на  кућу  Томислава  Мержана  се  наводи  да  „и  поред  досадашњег 
интензивног рада до расветљавања овог кривичног дела још увек није  дошло“, у  вези претеће 
поруке убачене у поштанско сандуче Реформатске цркве у Зрењанину се наводи да је „догађај 



остао нерасветљен“, у вези напада на кућу Виорела Бесуа се наводи да „ и поред интензивног рада 
до  расветљавања  овог  кривичног  дела  још  увек  није  дошло“,  док  се  у  вези  разбијене  табле 
Историјског  архива  у  Зрењанину  наводи  да  „и  поред  досадашњег  интензивног  рада  до 
расветљавања овог кривичног дела још увек није дошло“. 

Исто тако није расветљен ни случај из априла 2013.године када су на улазима-излазима у насељено 
месту Клек нестале све табле са називом тог места који је био исписан и на румунском језику, док 
је остала табла са називом места исписан само на српском  језику, а за тај инцидент се у допису 
Полицијске управе у  Зрењанину 06 број:  02-021-28 од 8.  јануара 2014.  године наводи да је   „ 
...поднета  кривична  пријава  због  извршеног  дела  крађе  из  члана  203  Кривичног  законика 
Републике Србије против непознатог извршиоца“.

Неспорно  је  да  је  било  и  других  кривичних  дела  на  штету  припадника  националних  мањина, 
односно  националних  мањина,  чији  су  починиоци  откривени  и  о  чему  смо  детаљно писали  у 
нашим извештајима о раду, иако је и ту јавност, најчешће, остала ускраћена за информацију да ли 
су донете и правноснажне пресуде. 

Међутим, на овом месту је реч о кривичним делима уперених против националних мањина чији 
починиоци нису откривени.

Сама чињеница  да  постоје  инциденти ове  врсте  и  да  ти  инциденти нису  расветљени  показује 
колики  је  степен  мржње  и  нетрпељивости  према  националним  мањинама  и  колико  се  мало 
радило на промовисању основних људских и мањинских права и толеранције.

Крајње  је  време  да  држава  почне,  на  ефикасан  начин,  да  обавља  своју  основну  функцију 
гарантовања слобода, једнакости и безбедности свих грађана, те да инциденте ове врсте сузбија 
константно и систематски едукативним, превентивним и репресивним мерама.

Међутим,  наше образовне институције и образовни систем нису на таквом нивоу да омогућавају 
да млада генерација буде ослобођена предрасуда, да млади науче да буду толерантни и уважавају 
право сваког да буде различит, а у институцијама државе, као што се види и из горе изложеног, 
нема ни довољно снаге, ни спремности, ни воље да се права националних мањина загарантована 
Уставом и законима у потпуности заштите и остваре.

Такво стање је директна и најгора последица ћутања, конформизма и подилажења говору мржње 
и готово наметања националних мањина као политичког и друштвеног проблема чији је једини 
циљ уништење националног бића националне већине.
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