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С А О П Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо јавност да је Апелациони суд у Новом Саду решењем Гж. 785/12 од
1. марта 2012. године, које је овај орган примио 10. априла 2012. године, одбацио
жалбу тужене Месне заједнице «Ечка» изјављене против пресуде Основног суда у
Зрењанину П.567/10 од 17.06.2010. године.
Тиме је пресуда Основног суда у Зрењанину П. 567/10 од 17.06.2010. године
постала правноснажна.
Подсећамо да је наведеном пресудом Основног суда у Зрењанину утврђено да је
тужени Месна заједница «Ечка» дискриминаторски поступао према припадницима
мађарске, румунске и словачке националне мањине на тај начин што је назив «Дом
културе Ечка» на згради Дома културе у Ечки на језицима и писмима дотичних
националних мањина исписао мањим словима и у различитом облику од текста на
српском језику, те се тужени, Месна заједница «Ечка», обавезује да, ради уклањања
последица дискриминаторског поступања, са зграде Дома културе у Ечки уклони
натпис «Дом културе Ечка» дужине 5,50 метара и висине 37 центиметара, који је
исписан само на српском језику, те да задржи постојећу таблу под 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, све то у року од 15 дана под
претњом принудним извршењем.
Напомињемо да је овај орган био принуђен да се обрати суду из разлога што ни
Месна заједница «Ечка», ни град Зрењанин нису спровели препоруку овог органа
број 09/09 ОМБП од 17.08.2009. године којом је, у складу са законом, регулисан

начин исписивања текста «Дом културе Ечка» на Дому културе у насељеном месту
Ечка и на језицима националних мањина чији је језик у службеној употреби на
територији града Зрењанина.
Очекујемо да ће Месна заједница «Ечка» и град Зрењанин, ако већ до сада нису
сматрали потребним да поштују препоруку овог органа од 17.08.2009. године,
сада, након свега, извршити правноснажну судску одлуку. У супротном би била
послата опасна и штетна порука да град Зрењанин, у овом случају, и даље нема ни
вољу, ни одлучност, ни способност да обезбеди примену чак ни сопствених
прописа о правима националних мањина, а у првом реду одредбе члана 15 став 1
тачка 36 Статута града Зрењанина која, између осталог, предвиђа да град, у вршењу
своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и законом обезбеђује
исписивање назива места, река, језера и других географских назива, назива улица и
тргова, назива органа града, саобраћајних знакова, обавештења и упозорења за
јавност и других јавних натписа на језику и писму националне мањине који је у
службеној употреби у граду, према његовој традицији.
Такође, службена лица у Месној заједници «Ечка» морају бити свесна чињенице да
одбијање да се изврши правноснажна судска одлука, или њено неизвршење у за то
одређеном року, представља кривично дело из члана 340 Кривичног законика
Републике Србије кажњиво затвором од три месеца до три године и новчаном
казном.
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