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Репуб:шка Србија

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ.
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Сектор тржишне инспекције
Одељење Лесковац
Одсек Лесковац

Број:

334-00-150/201 7-06
13.02.2017. године

Лесковац,

Удружење

.. НАРОДНИ

ПАРЛАМЕНТ"

16.000 ЛЕСКОВАЦ
ул. Косте Стаменковића

(Дом синдиката)

Предмет: обавештење по поднеску бр.

334-00-150/2017-06

од

2

I/201

01.02.2017.

године.

Поштовани,

Министарству

трговине,

туриз~ш

инспекције, упутили сте поднесак дана

н

телекомуникација

01.02.2017.

РС,

Сектору

тржишне

године против Привредног друштва

"Мегтропаркинг југ" д.о.о. Лесковац. због кршења забране овлашћивања другог правног и:ш

ф1пичког .11ща да се обраћа потрошачу. без

претходно добијене и1ричите саг.1асностн

потрошача, ... ради остваривања потраживања из уговора из члана

86.

став

6.

Закона о

1аштити потрошача.

Сагласно одредбама чл.
бр.

36/2015),

18.

став

6)

Закона о инспекцијском надзору (,.Сл. Гласник РС·.

обавештавам вас да је по налегу Начелника одељења тржишне инспекције у

Лесковцу, бр. налога 334-00-150/Л/201/-06 од
Одељења извршио инспекцијски надзор дана

03.02.2017. године. тржишни инспектор овог
03.02.2017. године и дана 08.02.2017. године, да

је том приликом утврдио и записнички констатовао да је пријављено привредно друштво, као

друштво које обавља делатност од општег економског интереса - комуналну делантост
управљања

јавним

паркиралиштима

на

подручју

Града

Лесковца,

у

2016-ој

години.

уговорима о уступању потраживања, на основу и1јаве воље уговорних страна. без претходно

прибављене изричите сагласности потрошача да овласти друго правно или физичко лице да

се обраћа потрошачу ради остваривања потраживања из уговора, преносило потраживања из
уговора Привредном друштву Diгect factш" д.о.о. Београд, те је тако утврђено да су наводи из

пријаве тачни и да је пријављено Привредно друштво

Метропаркинг југ д.о.о. Лесковац,

учинило прекршај из члана

Гласник РС" број

160. став 1. т. 40) и став 2. Закона о заштити потрошача ("Сл.
62/2014, 6/2016) у вези члана 86. став 6. наведеног закона, због чега ће

против пријављеног бити поденет захтев за покретање прекршајног поступка код надлежног
суда.

Како је у поступку надзора утврђена повреда колективног интереса потрошача, сх.
одредбама чл.
обавештено

146. -153.

Закона о заштити потрошача, о утврђеном чињеничном стању је

Министарство

-

Одељење

за

контролу

промета,

спречавање

. нелојалне

конкуренције и заштиту потрошача.

Истовремено Вас обавештавам да према одредбама члана
заштити потрошача ("Сл. Гласник РС"

62/2014, 6/2016)

158.

став

2.

Закона о

пријаве повреде закона, односно

друге информације, дојаве, поднесци и захтеви поднети ради предузимања инспекцјског

f

2
надзора имају дејство иницијативе за покретање поступка. а подносиоци тих иницијатива
немају својство странке у поступку. што значи да подносилац пријаве не може да изјави
жалбу или касније поведе управни спор против решења тржишног инспектора које је донето
у поступку овог инспекцјског надзора.

Обрадио:

Тржишни инс~ыр,

с{јЈ;;;,/=) ~
1

1

