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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СУДА ЧАСТИ при ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ БЕОГРАДА
у 2013. години
Извештајем о раду Суда части обухваћени су подаци о раду и активностима у
периоду од 1.11. 2012. године до 31.10.2013. године, а који се односе на рад
првостепених већа, анализу изречених мера, другостепени поступак, извршења
правноснажних одлука и судских поравнања, рад председништва Суда части и
остале стручне и административне послове.
1. РАД СУДА ЧАСТИ У ПОСТУПКУ ПРЕД ПРВОСТЕПЕНИМ ВЕЋЕМ
У Суду части при Привредној комори Београда, у 2013. години било је у раду,
укупно 172 предмета, Из претходне године пренето је у 2013. годину 92
предмета. Остварен је прилив од 80 нових предмета.
Поступак пред Судом части покретан је оптужним предлозима тужиоца Суда
части, односно заменика а на основу пријава за покретање поступака због
повреде добрих пословних обичаја и пословног морала, поднетих од стране
других правних и физичких лица, саобраћајне инспекције, туристичке и
тржишне инспекције. Било је поступака који су вођени по оптужним предлозима
приватних тужилаца, односно оштећених као приватних тужилаца.
Од укупног броја поднетих пријава због повреде добрих пословних обичаја и
пословног морала, у извештајном периоду највише пријава је поднето против
привредних друштава: 52 пријаве или 65 %, односно 28 пријаве против
физичких лица као предузетника или 35%.
У извештајном периоду, било је укупно 30 судећих дана, са пет до шест
предмета у просеку, по једном судећем дану.
Од укупног броја предмета на којима се радило (172), у првом степену решенo
је 96 предметa.
У наредну, 2014. годину, преноси се 76 предмета.
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Изречене мере друштвене дисциплине и заштитне мере
У поступку пред првостепеним већем Суда части изречене су следеће мере
друштвене дисциплине:
 усмена опомена -2
 писана опомена -34
 јавна опомена са објављивањем у средствима јавног информисања - 2
 поступак је обустављен услед закљученог судског или вансудског
поравнања у 5 предмета
 у 38 предмету поступак је обустављен из других разлога (престанак
чланства у Комори,недоступност окривљеног, стечај, брисање из регистра
привредних субјеката, застарелост, смрт и слично)
 одбаченo je 11 пријава од стране тужиоца Суда части због неоснованости и
непотпуности иницијалног акта као и недостатка доказа
 у 1 предмету подносилац пријаве одустао је, односно повукао је иницијални
акт, пре подизања оптужног предлога
 ослобађајућих одлука било је -3
Мера јавних опомена са објављивањем на Управном одбору Коморе, није
било.
2. ДРУГОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК
Другостепено веће Суда части разматрало је жалбе изјављене на првостепене
одлуке, сходно надлежности и роковима утврђеним Правилником.
Поступајући као другостепени орган, Другостепено веће Суда части одржало је
3 седнице на којима је разматрало 24 жалбe и донело исто толико одлука.
По поднетим жалбама Другостепено веће је одлучило на следећи начин:
 У 7 предмета веће је потврдило првостепене одлуке као правилне и на
закону засноване, односно одбило је 7 жалби.
 1 првостепена одлука је укинута и предмет враћен на поновни поступак
првостепеном већу
 У 16 предмета веће је делимично уважило жалбе и првостепене одлуке
преиначило у осуђујућем делу.
 1 жалба изјављена на првостепену одлуку од стране сведока- оштећеног, је
одбачена као недозвољена
 2 жалбе изјављене на првостепене одлуке, одбачене су као
неблаговремене
3. РАД ПРЕДСЕДНИКА И ПРЕДСЕДНИШТВА СУДА ЧАСТИ
Председништво Суда части одржало је једну седницу у проширеном саставу са
три тачке дневног реда, на којој је разматран извештај о раду Суда части за
2012. годину, извештај о раду Тужиоца Суда части за 2012. годину и План рада
Суда части у 2013. години.
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4. ИЗВРШЕЊЕ ПРАВОСНАЖНИХ ОДЛУКА СУДА ЧАСТИ
Активности на извршењу одлука Суда части (одлуке и решења) биле су по два
основа, и то:
1. Извршење правноснажних и извршних одлука Суда части којима je
изреченa санкцијa
2. Ради наплате трошкова поступка од окривљених и приватних тужилаца,
који нису поступили по обавези из правноснажних и извршних одлука
Суда части, у припреми је oкo 15 предлога за принудну наплату, који ће
бити поднети основном суду, као извршном до краја ове године.
Упућиване су опомене дужницима: окривљенима и приватним тужиоцима.
Спровођен је поступак по захтевима дужника за отплату дуга на рате,
спровођен је поступак по приговорима извршних дужника.
У поступку принудног извршења упућивани су поднесци са доказима Првом и
Другом основном суду у Београду и поступано је по налозима извршног суда за
плаћање таксе и предујма на име извршења .

5. ИЗБОРНЕ АКТИВНОСТИ
У 2013. години због истека четворогодишњег мандата садашњим члановима
суда, спроведени се избори за заменика председника Суда части, председнике
првостепених већа, поротнике, тужиоца, председника Другостепеног већа и
чланове овог већа, за мандатни период 2013-2017. година.

6. ОСТАЛИ ПРАТЕЋИ ПОСЛОВИ
Сарадња са другим органима, институцијама и службама
У току 2013. године остварена је сарадња са Судом части при Привредној
комори Србије, судовима и тужилаштвима (према указаној потреби),
саобраћајном инспекцијом, општинским и другим службама и МУП-ом Р.
Србије.
Успостављена је континуирана сарадња са надлежним удружењима, центрима
и службама Коморе ради реализације пратећих послова у суду.
Остале активности у Суду части
Остали послови који су обављани у Суду као претходни и неопходни за
благовремено и ажурно суђење су и послови који се састоје у одређивању
распореда суђења у првостепеном и другостепеном поступку, одређивању
састава већа, расписивање позива за главне претресе, достављање оптужних
предлога, налога, решења, одлука, позива и других поднесака странкама.
Вршени су пратећи стручни, административни и технички послови неопходни за
израду оптужних предлога и одржавање главних претреса, пружана помоћи
члановима Коморе и неуким странкама, вођени регистри судских предмета у
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првостепеном и дугостепеном поступку, регистар главних претреса, регистар
казнене евиденције, обрачун трошкова поступка, евиденције о уплатама
судских трошкова, вршен је обрачун накнада за рад чланова Суда, уговори и
експедиција поднесака.
Пружана је стручна и техничка подршка члановима суда и странкама и судским
већима у вези судске праксе и ставова суда. Израђено је и експедовано
учесницима преко 800 судских писмена (позиви, решења, одлуке, изводи,
налози, потврде).
У приручни архив Суда систематизовани су по годинама правноснажно
окончани предмети и архивирани до излучивања из Архива.
Остварена је сарадња са надлежним удружењима, центрима и службама
Коморе ради реализације пратећих послова у суду.
Вршен је свакодневни пријем странака, оштећених и чланова Суда, омогућаван
увид у списе предмета, издаване потврде правноснажности и извршности,
потврда члановима Коморе да нису осуђивани, као и друге потвреде о уплати
дуга за потребе пред извршним судом, пружани савети, издавани преписи и
фотокопије списа и вршени други пратећи послови.
Секретар Суда части
Јелена Косорић
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