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На основу члана 26. Одлуке о заштитнику грађана («Службени лист општине
Зрењанин» бр. 10/2003 и «Сл.лист града Зрењанина» бр. 24/2008, бр. 9/2013 )
решавајући по представци БТ из Ченте, након спроведеног поступка истраге
против МЗ Чента, заштитник грађана града Зрењанина даје

МИШЉЕЊЕ
Месна заједница Чента није извршила обавезу прописану чланом 28. Одлуке о
уређивању гробља и сахрањивању («Службени лист општине Зрењанин
бр.14/2005 и 1/2006, «Сл.гласник РС», бр.23/2009 – одлука УС и «Сл лист Града
Зрењанина, бр. 3/2009 и 14/2010), а што је по члану 28. била дужна да учини,
наиме МЗ Чента није регулисала међусобна права и обавезе између корисника
гробног места и Предузећа (односно МЗ), који се закључује одмах, а најкасније
у року од три месеца од дана сахрањивања умрлог.
Неспровођењем обавеза које налаже члан 28. Одлуке доводи се у опасност
право грађана на мирно уживање својине и представља опасност за заштиту
њихових имовинских права.
Заштитник грађана мишљења је да МЗ Чента има обавезу да без одлагања
почне закључивати уговоре у писаној форми са корисницима гробних места,
односно да извршава обавезу коју јој налаже Одлука о о уређивању гробља и
сахрањивању.
Заштитник грађана обавезује МЗ Чента да одмах закључи уговор о закупу са
подноситељицом представке БТ из Ченте и да о томе обавести заштитника
грађана у року од 15 дана од дана пријема овог мишљења, са достављањем
документације на основу које се поуздано може закључити да је мишљење у
конкретном случају испоштовано.

Разлози:
Заштитник грађана Рапублике Србије је својим актом број: ........... дел.бр. ....... од
10.04.2013.године проследио заштитнику грађана града Зрењанина предмет
притужиље БТ из Ченте на основу које је водио поступак контроле законитости и
правилности рада Градске управе града Зрењанина у вези са поступањем по
пријавама притужиље на рад МЗ Чента у погледу одржавања и коришћења сеоског
гробља.
Заштитник грађана РС окончао је поступак контроле законитости и правилности
рада Градске управе града Зрењанина оценом да није било пропуста у раду на
штету подноситељице притужбе.
Заштитник грађана РС ценио је као пропуст Месне заједнице Чента чињеницу да
МЗ није уговором уредила правни однос са притужиљом, иако је то била обавеза
МЗ на основу одговарајуће градске одлуке, али је нашао да тај пропуст није био од
значаја за остваривање права притужиље, с обзиром да је она током
десетогодишњег периода за који је платила закуп, иако без правног основа, била
фактички и неузнемиравани држалац два гробна места.
Заштитник грађана РС имао је у виду и чињеницу да је притужиља пропустила да
поднесе захтев за коришћење гробних места, иако ни након више усмених
обраћања није добила одговарајуће и тражене информације. У моменту давања
гробних места, не само због недостатка ваљаног правног основа (уговора), већ и
због чињенице да је десетогодишњи период коришћења неопредељених гробних
места истекао више од три месеца раније.
Заштитник грађана РС налази да је питање одржавања гробља у изворној
надлежности јединица локалне самоуправе и да је целисходно утврдити
правилност рада органа које одржава сеоско гробље у Ченти, а нарочито у делу
који се односи на евиденције гробних места и корисника и правног уређивања
односа са корисницима гробних места. Поступак Заштитника грађана РС имао је за
циљ да утврди правилност рада надзорних органа (инспекција).
Заштитнин грађана града Зрењанина је на основу Одлуке о заштитнику грађана
дана 18.04.2013.године донео Одлуку о покретању истраге. Дана 29.04.2013.године
под бројем: ........... МЗ Чента одговорила је да је извршила евиденцију и нумерацију
гробних места на гробљу у Ченти и да се нумерација примењује од
01.01.2008.године, али да са корисницима гробних места не закључује посебне
уговоре о закупу, већ издаје оверене картице гробних места, које садрже све
потребне податке о идентификацији гробних места, кориснику гробног места, као и
покојницима и роковима важења закупа.
На основу утврђених чињеница заштитник грађана утврдио је следеће: према
Одлуци о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању послове сахрањивања,

уређивања и одржавања гробља у насељеним местима организују месне заједнице
насељених места, у складу са одредбама Одлуке.
Гробна поља, парцеле и гробна места се обавезно нумеришу. Месна заједница је
дужна да води евиденцију гробних поља, парцела и гробних места са подацима о
лицима која у њима почивају и датумима њихове сахране, и друге евиденције у
вези са обављањем погребне делатности.
На основу члана 28. Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању
међусобна права и обавезе између корисника гробног места и предузећа (МЗ) ,
уређују се писменим уговором који се закључује одмах, а најкасније у року од
три месеца од дана сахрањивања умрлог.
Органи и организације које су носиоци јавних овлашћења дужни су да поступају и
примењују прописе и предузимају мере из своје надлежности у прописаном року.
Месна заједница Чента била је у обавези да поступи по члану 28. Одлуке о
уређивању и одржавању гробља и сахрањивању. Правила добре управе
претпостављају активан однос органа јавне власти приликом спровођења важећих
прописа. Обавеза је МЗ Чента да спроводи градску Одлуку о одржавању гробља и
сахрањивању.
На основу утврђених чињеница, заштитник грађана града Зрењанина је МЗ Чента
упутио мишљење, сматрајући да ће на тај начин допринети заштити права грађана,
унапређењу сопственог рада и спречавања сличних пропуста у будућности.
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