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Суд Части
Судска пракса у Србији још увек не познаје
специфичност потрошачког спора и потрошача као
слабије стране којој треба додатна заштита. Вансудска
заштита која је предвиђена чланом 61 Закона о заштити
потрошача предвиђа образовање арбитражних тела у
оквиру локалне самоуправе или коморе за решавање
спорова потрошача. Оваква формулација оставља
доста простора за добра решења, али и доста празнина
за неадекватну и неефикасну заштиту.
У потрази за одговарајућим решењима посетили
смо Суд части при Привредној комори Београда и
разговарали са госпођом Ћосовић Китић секретаром
Суда части.
Поставили смо неколико питања и ево које смо
одговоре добили.
• Колико
дуго
постоји Суд части?
Институција суда
части при привредним
коморама,у нашој земљи
позната је од 1913.
године.
Суд части при
Привредној
комори
Београда основан је
одлуком
Управног
одбора од 24.09.1963.
године
на
основу
Милица Ћосовић Китић
Закона о јединственим
привредним коморама, када је извршен пренос
надлежности ранијих судова на новоформирани суд..
едиште Суда части је у Београду, Кнеза Милоша 12.
• Каква су искуства са потрошачима као
странкама?
Суд части при Привредној комори Београда има
дугу и богату традицију чувара моралних вредноси
у заштити потрошача и велики допринос у изградњи
нових моралних норми сагласно настанку нових
привредних и пословних односа.
• Колико потрошачи треба да буду опрезни да
не би сносили трошкове поступка?
Ако се потрошач у поступку пред Судом части
при Приврдној комори Београда у својству приватног
тужиоца поднесе оптужни предлог који није основан
или се не докаже да је окривљени учинио повреду
која му се ставља на терет, поступак ће се обуставити
или окривљени ослободити одговорности, а трошкове
поступка сносиће приватни тужилац, у овом случају
потрошач.
• Да ли се сећате неког спора у коме је странка
била потрошач?
Свакодневно се покрећу поступци због повреде
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права потрошача. Најчешће повреде су:
закључивање уговора по пристипу који је
неповољан по корисника услуге
- одбијање оправдане рекламације и непоступање
продавца по захтеву потрошача да врати новац, односно
да замени производ, у случају када се потрошач за то
определио;
- стављање у заблуду потрошача у погледу
квалитета и модела робе (најчешће се појављује
код каталошке продаје и других видова посредне
куповине);
- продаја
хигијенски
и
бактериолошки
неисправне робе
- пружање услуга супротно правилима струке и
заната и одбијање оправдане рекламације;
- одбијање пружања услуге или наплата веће
цене од прописане;
- грубо и неуљудно понашање према потрошачима
итд.
• Да ли постоји опасност да Суд буде
пристрасан у корист привредних Удружења и како
се финансира Суд?
Апсолутно не. То се може лако проверити увидом
у регистар судских предмета. Неговање добрих
пословних обичаја и пословног морала је један од
најзначајних задатака привредних комора и судова
части при привредним коморама на свим нивоима
организовања.
Привредна комора Београда обезбеђује потребна
средства за вршење делатности Суда и врши општи
надзор над управним и материјалним пословањем
Суда.
• Који су недостаци Суда и како би Суд могао
да побољша рад?
У ситуацији када Суд утврди одговорност
окривљеног за повреду добрих пословних обичаја
и пословног морала, огласи га кривим и изрекне
санкцију оштећени као појединац има само моралну
сатисфакцију док у погледу материјане надокнаде
принуђен је да се обрати суду опште надлежности. Због
тога је 2003. године доношењем новог Правилника
о организацији, саставу и раду Суда части, унета
одредба, да је обавеза председника већа да пре почетка
суђења покуша мирно решење спора.
Уколико се окривљени и оштећени споразумеју да
спорни однос реше мирним путем, оштећени остварује
свој имовинскоправни захтев, односно други захтев,
без вођења парнице, што подразумева мање трошкове
и уштеду времена.
• Да ли постоји могућност да налази
утврђени у овом поступку буду коришћени у
касније у евентуалном судском поступку и каква је
корелација односно колика је корист?
Да, не само да постоји могућност већ често се
списи предмета по захтеву суда опште надлежности
достављају ради коришћења у поступку по тужби за
накнаду штете.
(наставак на 4 стр.)

APOS na
EXIT-u
Interaktivni
strip u
najavi

POTROŠAČKI
SUPER HEROJ

Šta učesnici EXIT
festivala znaju o
pravima potrošača
i šta su upisivali
u prazne oblačiće
APOS - STRIPA
saznat ćemo u avgustovskom broju
Potrošačkog
Reportera.
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Lela Tasić
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DIGITALNE KAMERE

Poštovani potrošači,
zbog nedostatka prostora nismo u mogućnosti
da prenesemo ceo test, pa sam bila u nedoumici
šta preneti, da bi vam informacije bile od koristi. Zbog tržišta Srbije ( na kome ima dosta
starih modela ) odlučili smo da prenesemo
tabelu sa starim testovima, na uštrb detaljnijeg teksta oko fotografija kamera. Te podatke
možete naći u tabeli. Ako još niste kupili digitalnu kameru za leto verujemo da će vam ovaj
test u tome pomoći.
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Sadržaj je preuzet iz časopisa test (br.9/2006-www.test.de) uz saglasnost izdavača STIFTUNG
WARENTEST-a. Cene iz testa važe za tržište u Nemačkoj. Kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti APOS-a.

Kretanja na tržištu digitalnih kamera posmatrana u periodu januara/marta
2006 pokazuju da je promet opao za skoro dvanaest procenata u odnosu
na promet u 2005. godini. Stoga ponuđači digitalnih kamera čine mnogo
toga da bi svoju robu izdvojili u odnosu na druge. Tako ukazuju na
mogućnosti upotrebe preko ekrana na dodir; rezoluciju od deset mega
piksela; retro stil ili HDMI-izlaz. Proveravamo testirajući 15 digitalnih
kamera da li su isticane osobenosti kamera samo dobra reklama?

Kamera sa megazumom u
pljosnatom kućištu

Najbolja u testu

13)Sony Cyber-shot DSC-H5, 480 evra
DOBRO (2,1)

15)Panasonic Lumix DMC-TZ1, 400 evra
DOBRO (2,5)

Ove kamere naćićete i u prodavnicama u Srbiji.

digitalne kamere
1)Canon Powershot
A540

2)Samsung Digimax 3)Canon Digital Ixus 4)Casio Exilim EXL85
800 IS
Z1000

5)Nikon Coolpix L3

Raspon cena u evrima

219 do 299

320 do 350

420 do 500

360 do 430

178 do 220

Zrednja cena u evrima

261

345

465

395

197

test-OCENA KVALITETA

DOBRO(2,4)

DOBRO(2,4)

DOBRO(2,5)

DOBRO(2,5)

DOBRO(2,5)

KVALITET SLIKE 30%

zadovoljavajuće(2,8) dobro(2,4)

Test gledanja

O

Merenja

O

Autofokus

+

VIDEOSEKVENCE 5%

zadovoljavajuće(3,0) zadovoljavajuće(3,1) zadovoljavajuće(2,6) dovoljno(3,6)

BLIC

dobro(2,3)

100%

8%

7)Sony Cyber-shot DSC- 8)Samsung Digimax
W100
S500

9)Canon Poweshot
A430

10)Panasonic
Lumix DMC-LS3

11)Kodak EasyShare
V603

12)Pentax Optio T10

199 do 249

320 do 370

148 do 199

139 do 180

149 do 229

249 do 300

350 do 400

440 do 530

225

355

158

159

163

283

380

480

DOBRO(2,5)

DOBRO(2,5)

ZADOVOLJAVAJUĆE (2,6)

ZADOVOLJAVAJUĆE (2,7)

ZADOVOLJA
VAJUĆE (2,9)

ZADOVOLJA
VAJUĆE (3,0)

ZADOVOLJA
VAJUĆE (3,0)

zadovoljavajuće(3,0) zadovoljavajuće(2,8) zadovoljavajuće(2,6) zadovoljavajuće(2,3)

zadovoljavajuće(2,7)

dobro(2,2)

zadovoljavajuće(3,0)

zadovoljavajuće (3,1)

zadovoljavajuće(3,1)

O

O

O

O

+

O

O

O

O

+

O

O

+

+

O

+

O

O

+

+

O

O

O

O

+

+

dobro(2,5)

zadovoljavajuće(3,2)

zadovoljavajuće(3,4)

zadovoljavajuće(3,3)

dobro(2,0)

dobro(2,1)

dobro(2,3)

6)Pentax Option M10

zadovoljavajuće(2,7) zadovoljavajuće(2,9) zadovoljavajuće(2,7)

13)Sony
Cyber-shot

14)Canon Powershot
S3 IS

15)Panasonic Lumix
DMC-TZ1

445 do 550

375 do 430

DOBRO(2,1)

DOBRO(2,4)

DOBRO(2,5)

zadovoljavajuće(2,6)

dobro(2,4)

zadovoljavajuće(2,8)

zadovoljavajuće(3,0)

O

O

+

O

O

O

+

+

O

O

O

O

O

+

+

O

dovoljno(3,8)

dovoljno(4,0)

zadovoljavajuće(3,0)

zadovoljavajuće(3,3)

zadovoljavajuće(3,4)

zadovoljavajuće(2,9)

zadovoljavajuće(2,8)

dobro(2,1)

dobro(2,4)

dobro(2,5)

dobro(2,4)

zadovoljavajuće(2,7)

dobro(1,6)

dobro(2,1)

dobro(2,1)

DSC-H5

PRETRAŽIVAČ I
MONITOR 12%

zadovoljavajuće(3,0) dobro(2,3)

zadovoljavajuće(2,9) Dobro(2,5)

zadovoljavajuće(2,7) zadovoljavajuće(2,6)

zadovoljavajuće(2,9)

dobro(2,4)

zadovoljavajuće(3,4)

zadovoljavajuće (2,7)

dobro(2,2)

dobro(2,3)

dobro(2,2)

dobro(2,3)

dobro(1,7)

Pretraživač

Θ

izostaje

Θ

izostaje

izostaje

izostaje

O

izostaje

Θ

izostaje

izostaje

izostaje

+

+

izostaje

Monitor

+

+

+

+

O

O

+

+

O

O

+

+

+

+

+

Dobro(2,3)

zadovoljavajuće(2,9) dobro(2,1)

zadovoljavajuće(2,6) dobro(2,3)

zadovoljavajuće(2,7)

dobro(2,2)

zadovoljavajuće(2,8)

dobro(2,5)

dobro(2,5)

zadovoljavajuće(3,5)

dovoljno(3,6)

dobro(2,1)

dobro(2,2)

dobro(2,2)

Uputstvo za upotrebu

+

O

+

O

++

+

+

O

+

+

O

+

+

+

+

Snimanje i prenošenje podataka

+

O

+

O

+

O

+

O

+

+

O

O

+

+

+

Zamena baterije i kontrola
punjenja

Θ

O

Θ

+

O

+

+

O

O

O

O

O

O

O

+

VREME RADA

8%

jako dobro(1,3)

jako dobro(0,5)

jako dobro(0,5)

jako dobro(0,5)

dobro(1,7)

jako dobro(1,1)

jako dobro(1,4)

zadovoljavajuće(2,8)

dobro(1,7)

dobro(2,4)

dobro(2,0)

zadovoljavajuće(3,5)

ako dobro(1,4)

jako dobro(0,5)

jako dobro(1,2)

SVESTRANOST

12%

jako dobro(1,5)

zadovoljavajuće(2,7) dobro(2,2)

zadovoljavajuće(2,7) zadovoljavajuće(3,0) zadovoljavajuće(2,9)

zadovoljavajuće2,6)

zadovoljavajuće(2,9)

dobro(2,5)

zadovoljavajuće (3,4)

dovoljno(3,8)

zadovoljavajuće(2,9)

jako dobro(1,5)

jako dobro(1,4)

zadovoljavajuće(2,8)

Širina x visina x dubina u cm

9,5x7x4,5

11x7x4,5

9,5x6x3

10x6x2,3

10x6,5x3

9x6x3

10x6,5x3

10x6,6x3,5

10,5x5,5x4

11x5,5x3,5

9,5x5,5x2,2

10x6,5x2,2

11,5x8,5x10,5

11,5x8x8,5

11x6,5x4

Težina radne baterije u g

230

235

192

166

178

177

189

198

210

197

138

154

510

560

270

Broj piksela u megapikselima/
stabilizator slike

5,9/□

8,0/□

5,9/■

10,0/□

5,0/□

5,9/□

8,0/□

5,0/□

3,9/□

4,9/■

6,0/□

5,9/□

7,1/■

5,9/■

4,9/■

Start/ vreme odaziva sa autofokusom u s

2,3/0,5

3,4/1,0

2,1/0,3

2,6/0,6

4,3/0,3

5,0/0,7

2,2/0,5

3,1/0,6

2,3/0,5

3,2/0,6

2,7/1,2

6,5/1,4

3,0/0,5

2,9/0,4

2,1/0,6

Normirana mogućnost
rezanja,mereno(zum faktor)

0,7-2,6(3)

0,8-3,4(4)

0,7-2,5(3)

0,8-2,1(3)

0,8-2,2(3)

0,7-1,9(3)

0,8-2,1(3)

0,8-1,9(3)

0,8-2,9(4)

0,8-2,0(3)

0,8-2,1(3)

0,8-2,1(3)

0,7-7,9(11)

0,8-7,8(10)

0,7-6,4(9)

Najveći objektiv blende/filter
u u mm

2,6-5,5/□

2,8-4,4/□

2,8-5,5/▣52

2,8-5,4/□

3,2-5,3/□

2,8-4,9/□

2,8-5,2/□

2,8-4,9/□

2,8-5,8/□

2,8-5,0/□

2,8-4,8/□

2,7-5,2/□

2,8-3,7/■58

2,7-3,5/ ▣58

2,8-4,2/□

Vreme- i blenda /manuelni
fokus/kontinuirani autofokus

■/■/□

■/■/□

□/□/□

□/■/□

□/□/□

□/■/■

□/□/■

□/□/□

□/□/□

□/□/□

□/□/■

□/■/□

■/■/■

■/■/■

□/□/■

Vreme osvetljenosti u s

1/2000-15

1/2000-15

1/1600-15

1/2000-0,25

1/1500-4

1/1500-4

1/1000-30

1/1500-8

1/2000-1

1/2000-60

1/1448-8

1/2000-4

1/2000-30

1/3200-15

1/2000-60

Korekcija osvetljenosti u stepenima blende(EV)

-2 do 2

-2 do 2

-2 do 2

-2 do 2

-2 do 2

-2 do 2

-2 do 2

-2 do 2

-2 do 2

-2 do 2

-2 do 2

-2 do 2

-2 do 2

-2 do 2

-2 do 2

Manuelni balans beline/programi osvetljenosti

■/12

■/12

■/10

■/36

■/15

■/13

□/7

■/11

■/9

■/15

□/21

■/9

■/8

■/11

■/20

Najmanji opseg snimanja u
cn x cm

5,2x3,8

2,3x1,7

3,0x2,1

5,2x3,8

3,4x2,6

8,9x6,5

6,2x4,6

5,3x3,9

1,6x1,2

5,0x3,7

5,6x4,2

11,7x8,7

4,1x2,9

2,2x1,6

6,1x4,5

Podesiva osetljivost u ISO

80 do 800

50 do 400

80 do 800

50 do 400

□

64 do 400

80 do 1250

50 do 400

64 do 400

80 do 400

80 do 400

80 do 400

80 do 1000

80 do 800

80 do 800

Pretraživač

optički

□

optički

□

□

□

optički

□

optički

□

□

□

LCD

LCD

□

Veličina monitora u mm (rezolu- 49x37(85)
cija u kilopiksel)

50x37(230)

50x37(173)

50x38(230)

39x29(86)

50x37(115)

50x37(115)

48x36(112)

36x27(77)

39x29(86)

50x37(230)

60x45(230)

60x45(230)

39x30(115)

50x37(207)

Držač blica /pomoćno svetlo za □/■
autofokus

□/■

□/■

□/■

□/□

□/□

□/■

□/■

□/■

□/■

□/■

□/■

□/■

□/■

□/■

Memorijski medij(veličina je
data sa isporukom)interna
memorija za skladištenje slika
u MB

MM(16)/□

SD(0)/23

SD(1,6)/□

SD(0)/8

SD(0)/23

SD(0)/22

MS Duo(0)/64

SD(0)/20

MM(16)/ □

SD(0)/14

SD(0)/27

SD(0)/12

MS Duo(0)/30

SD(16)/ □

SD(0)/13

Videosekvenca najveće rezolucije/slike u sekundi(dužina u
minutima)/sa tonom

640x480/
30(4)/ ■

640x480/
30(26,5)/ ■

640x480/
30(4)/ ■

640x480/
25(6,5)/ ■

640x480/
30(7,5)/ ■

320x240/
30(12,5)/ ■

640x480/
17(21,5)/ ■

640x480/30(7) /■

640x480/10(12,5)/ ■

320x240/30(16,5) /■

640x480/30(16,5) /■

640x480/30(3) /■

640x480/17(21,5) /■

640x480/30(4) /■

848x480/30(4,5) /■

Ton uz sliku/TV izlaz

■/■

■/■

■/■

■/■

■/■

■/■

□/■

■/■

■/■

□/■

□/■

■/■

□/■

■/■

■/■

Softver za obradu slike

■

□

■

■

■

■

□

□

■

■

□

■

□

■

■

Broj i vrsta isporučenih baterija

2x alkalne AA

1xLi-Ion

1xLi-Ion

1xLi-Ion

2x alkalne AA

2x alkalne AA

1xLi-Ion

2x alkalne AA

2x alkalne AA

2x alkalne AA

1xLi-Ion

1xLi-Ion

2xNiMH AA

4x alkalne AA

1xLi-Ion

Mrežni deo/punjač

▣/□

■/■

▣/■

■/■

▣/□

▣/□

▣/■

□/□

▣/□

▣/□

■/■

▣/■

▣/■

▣/□

▣/■

RUKOVANJE

25%

IZGLED/TEHNIČI PODACI

ocene za rezultate izpitivanja :
++ jako dobro(0,5-1,5)
+ dobro(1,6-2,5)
O zadovoljavajuće(2,6-3,5)
Θ dovoljno(3,6-4,5),
- nedovoljno(4,6-5,5).

test NAŠ SAVET
Pobednik testa je kamera Sony Cyber-shot
DSC-H5 (480 evra), koja nije džepno izdanje i ostavlja puno prostora za kreativnog
fotografa kome je to hobi. Kamera Pentax
Optio M10 (225 evra) prednjači u testu gledanja i oduševljava sa cenom.„Dobar“. Kamera Nikon Coolpix L3 (197 evra) dobra
je za žurke zbog potvrđenog videokvaliteta.
Kamera Samsung Digimax L85 (345 evra)
ocenjena je ocenom “dobar“ za kvalitet slike
i može da reprodukuje sliku na HD-televizoru.

Kod jednake ocene redosled po abecedi.
□-ne
■-da
▣-optimalno

Iz testova 2/06,4/06,6/06 i 8/06 ocenjene sa ocenom «dobro»
cena u
Test-OCENA
evrima
KVALITETA
zum do petostruko
Sony Cyber-shot DSC-R1
835
DOBRO(2,0)
Canon Poweshot A6 10
279
DOBRO(2,2)
Canon Digital Ixus 55
270
DOBRO(2,3)
Canon Digital Ixus 65
360
DOBRO(2,3)
Canon Digital Ixus 750
365
DOBRO(2,3)
Canon Digital Ixus Wire415
DOBRO(2,3)
less
Fujifilm FinePix E 900
355
DOBRO(2,3)
Olympus µ 810
375
DOBRO(2,3)
Olimpus SP-320
276
DOBRO(2,3)
Panasonic Lumix DMC560
DOBRO(2,3)
LX1
Samsung Digimax i6
299
DOBRO(2,3)
PMP
Sony Cyber-shot DSC-T9
385
DOBRO(2,3)
Canon Powershot S80
495
DOBRO(2,4)
CasioExilim EX-Z600
276
DOBRO(2,4)
Fujifilm FinePix F11
320
DOBRO(2,4)
Nikon Coolpikx P2
250
DOBRO(2,4)
Nikon Coolpikx S6
420
DOBRO(2,4)
Samsung Digimax V800
289
DOBRO(2,4)
Sony Cyber-shot DSC-M2 480
DOBRO(2,4)
Sony Cyber-shot DSC-N1
450
DOBRO(2,4)
Nikin Coolpix P4
380
DOBRO(2,5)
Olympus µ 700
297
DOBRO(2,5)
Panasonic Lumix DMC365
DOBRO(2,5)
FX01
Sony Cyber-shot DSC188
DOBRO(2,5)
S600
Sony Cyber-shot DSC266
DOBRO(2,5)
W50
Zum veći od petostruko
Panasonic Lumix DMC600
DOBRO(1,9)
FZ30
Fujifilm FinePix S9500
595
DOBRO(2,1)
Panasonic Lumix DMC445
DOBRO(2,2)
FZ7
Samsung Digimax i6
710
DOBRO(2,2)
Pro815
Canon Powershot A700
320
DOBRO(2,3)
Kodak EasyShare P880
495
DOBRO(2,3)
Olympus SP-500UZ
345
DOBRO(2,3)
Kodak EasyShare P850
395
DOBRO(2,4)
Ricoh Caplio R30
237
DOBRO(2,4)
Ricoh Caplio R3
290
DOBRO(2,5)

Najbolja kamera u
testu gledanja

6)Pentax Optio M10,225 evra
DOBRO (2,5)
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1)Canon Powershot
A540, 261 evra
DOBRO (2,4)

8)Samsung Digimax
S500, 158 evra
DOBRO (2,6)

www.apos.org.yu, e-mail: aposs@sezampro.yu

2)Samsung Digimax L85,
345 evra
DOBRO (2,4)

9)Canon Powershot
A430, 159 evra
DOBRO (2,7)

3)Canon Digital Ixus
800 IS, 465 evra
DOBRO (2,5)

10)Panasonic Lumix
DMC-LS3, 163 evra
ZADOVOLJAVAJUĆE
(2,9)

• На који начин Суд може да утиче на непослушне фирме
и како гради свој ауторитет?
Изречене мере брзо дају видљиве резултате. Санкција суда
части у форми мере друштвене дисциплине представља упозорење
привредним субјектима који у свом пословању не теже квалитету,
или тај квалитет занемарују.
Ефикасност изречених мера огледа се у малом броју
поновљених дела од стране истог окривљеног, што значи да се
после изречене мере окривљени клоне вршења повреда добрих
пословних обичаја. Многи окривљени у току поступка или
понашањем показују да много теже доживљавају појављивање
пред судом части него било коју новчану казну, јер част и углед се
тешко и дуго стиче, а лако губи.
Поред превентивног дејства изречене мере делују и
репресивно, и то на више начина. Окривљеном који се огласи
кривим, изриче се мера друштвене дисциплине која се уписује у
казнену евиденцију суда части и брише се по протеку 5 година,
и то уколико окривљени у међувремену не учини нову повреду.
Околност, да окривљени који је кажњен због повреде добрих
пословних обичаја и пословног морала не може да учествује на
тендеру, или конкурише за одређене послове у иностранству, јер
се води у казненој евиденцији суда части, и те како је мотивација
да се повреде пословног морала не чине.
Репресивни карактер огледа се и у обавези окривљеног да
накнади трошкове судског поступка, а најтежи вид репресије
испољава се у могућности изрицања заштитне мере забране
обављања самосталне делатности предузетника која може бити
привремена или трајна.
• Да ли постоји могућност да неко од представника
потрошача буде укључен у у поступак одлучивања?
Поступак пред Судом части у целини, па и поступак
одлучивања уређен је Статутом Привредне коморе Београда
и Правилником о организацији,саставу и раду Суда части при
Привредној комори Београда којим је прописана супсидијарна
примена ЗКП-а, уколико то није у супротности са одребама овог
Правилника.
Учешће стручњака из области заштите потрошача како у

4)Casio Exilim EX-Z1000,
395 evra
DOBRO (2,5)

11)Kodak EasyShare
V603, 283 evra
ZADOVOLJAVAJUĆE
(3,0)

5)Nikon Coolpix L3,
197 evra
DOBRO (2,5)

7)Sony Cyber-shot
DSC-W100, 355 evra
DOBRO (2,5)

12)Pentax Optio T10 ,
380 evra
ZADOVOLJAVAJUĆE
(3,0)
14)Canon Powershot
S3 IS, 510 evra
DOBRO (2,3)

смислу давања иницијативе за покретање поступка, тако и у току
поступка кад се за то укаже потреба, био би од велике користи
Суду.
• Које су границе надлежности: стварна и месна
надлежност?
Стварна надлежност Суда части утврђена је Законом
о привредним коморама, статутом Коморе и Правилником.
Између осталог Суд одлучује и случају нелојалне конкуренције,
шпекулације и повреда којима се наноси штета потрошачима и
другим учесницима у правном промету.
Суд части је месно надлежан да суди члановима коморе,
односно привредним и другим субјектима који имају седиште или
обављају делатност на територији те регионалне коморе.
За разлику од месне надлежности судова части при регионалним
привредним коморама, Суд части при Привредној комори Србије
месно је надлежан да суди у поступку када учествују странке
(окривљени и оштећени), чије је седиште, односно пребивалиште
на подручју две или више регионалних привредних комора.
Суд одлучује и када је оштећени (физичко или правно лице) са
седиштем, односно пребивалиштем ван територије Републике
Србије.
• Да ли такви судови постоје и у другим коморама?
Као што сам напред рекла, судови части постоје при свим
привредним коморама у земљи, а последњих година примећује
се тенденција оснивања судова части и при другим коморама
(лекарској, инжењерској комори, и тд.)
• Каква је сарадња са државним органима (судовима,
полицијом инспекцијама)?
Сарадња са државним органима је изузетно добра, односно
инспекција је најквалификованија да у поступку надзора препозна
повреде добрих пословних обичаја и пословног морала и да против
починиоца поднесе пријаву Суду части, што редовно чини.
Суд части при Привредној комори Београда често се обраћа
Полицији замолницама кад је окривљени непознат на пријављеној
адреси и у другим случајевима и та сарадња је традиционално
добра и од велике помоћи Суду.
Богдан Поповић
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