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Одлуком Заштитника грађана Града Зрењанина број ОМБП 9 -11-14 од
13.09.2011.године упућено је мишљење да је ЈКП «Чистоћа и зеленило»
Зрењанин `извршило повреду права грађанке Зорице Крстић из Зрењанина,
јер у улици Елемирски ред није изместило контејнере са постојеће локације
на локацију која је предвиђена важећим елаборатом града Зрењанина и
тиме прекршило Одлуку о одржавању комуналне хигијене.
Одлуком је упућена и препорука ЈКП «Чистоћа и зеленило» Зрењанин да
повреду права исправи тако што ће поступити у складу са важећим
елаборатом о постављању судова за смеће и да исте измести са
локалитета 5. и 4. и премести на предложени плато у улици Елемирски ред.
О непоступању по препоруци, овај орган је дана 16.11.2011.године
обавестило Градску управу Одељење инспекција као орган који врши
надзор над радом овог предузећа а на основу члана 27. став 1. Одлуке о
заштитнику грађана («Службени лист општине Зрењанин бр. 10/2003 и
«Сл.лист Града Зрењанина» бр. 24/2008).
Градска управа Одељење инспекција је дана 12.12.2011. након извршеног
надзора над радом, извештајем обавестила заштитника грађана о
следећем:
Одсек комуналне инспекције у покушају да разреши проблем локације за
постављање контејнера у улици Елемирски ред у Зрењанину, у више

наврата је обавило разговор са директором ЈП «Дирекција за изградњу и
уређење града Зрењанина», извршило увиђај на лицу места и сачинило
записник са саветником директора ЈКП «Чистоћа и зеленило» Зрењанин.
Дана 05.12.2011.године је Директор ЈП «Дорекција за изградњу и уређење
града Зрењанина» усмено обавестио начелника Одељења инспекција
градске управе града Зрењанина да је дао налог АД «Војводинапут» из
Зрењанина да уреди предметни локалитет (изгради плато) у складу са
Предлогом решења локација за изношење смећа у насељима колективног
становања, како би ЈКП «Чистоћа и зеленило» Зрењанин могла поставити
контејнере на предложени локалитет.
Такође је поступајући комунални инспектор дана 06.12.2011.године сачинио
записник са саветником директора ЈКП «Чистоћа и зеленило» Зрењанин у
којем је саветник директора изјавио да ће ЈКП «Чистоћа и зеленило»
поставити контејнере на предвиђену локацију чим ЈП «Дирекција за
изградњу и уређење града Зрењанина» уреди предметну локацију.
Дана 27.02.2012.године заштитник грађана је послала допис директору ЈП
«Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина» и обавезало да
одговори о предузетим активностима, међутим заштитнику грађана до
данас није одговорено што представља кршење Одлуке о заштитнику
грађана.
Непримерено је да се препоруке заштитника грађана не поштују и не
извршавају, те да грађани долазе у ситуацију да веома споро или
никако нису у ситуацији да остваре своја права. Стога Вас на основу
члана 27.Одлуке о заштитнику грађана обавештавамо о наведеном
очекујући да ћете предузети све потребне мере у циљу спровођења
препоруке овог органа од 13.09.2011.године.
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