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                                                 С А О П Ш Т Е Њ Е 

Дана 23.09.2009. године овај орган је Основном суду у Зрењанину поднео тужбу 
против  Месне  заједнице  «Ечка»  због  дискриминаторског  поступања  према 
припадницима мађарске, румунске и словачке националне мањине.

Тужбом је, између осталог, било затражено да суд утврди да је Месна заједница 
«Ечка»,  дискриминаторски  поступала  према припадницима  мађарке,  румунске  и 
словачке  националне  мањине,  чији  су језици  и  писма  у  службеној  употреби  на 
територији града Зрењанина,  на тај  начин што је  назив «Дом културе  Ечка» на 
згради Дома културе у Ечки на језицима и писмима дотичних националних мањина 
исписала мањим словима и у различитом облику од текста на српском језику, те да 
обавеже Месну заједницу «Ечка» 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 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.

Главна расправа у овом предмету је закључена дана 17.06.2010. године.

Одмах по закључењу главне расправе пресуда није донета, те није ни објављена.

До данашњег дана препис пресуде није достављен овом органу.



Не задирући у рад судских органа и без жеље да на било који начин утичемо на 
садржину  пресуде  морамо,  ипак,  да  укажемо  на  то  да  недоношење,  односно 
недостављање преписа, пресуде ни после 5 (пет) месеци од дана закључења главне 
расправе  представља,  не  само  јасну  повреду  одредаба  Закона  о  парничном 
поступку  и  Закона  о  забрани  дискриминације,  већ,  такође,  представља 
непоштовање  и  неуважавање  једног  од  основних  људских  права  –  права  на 
правично суђење.
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