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Дана 15.01.2016. године начелник Севернобачког управног округа организовао је састанак
са представницима правосудних органа по питању налога за претрес у поступку инспекцијских
надзора нерегистрованих привредних субјеката. Састанку су присуствовали Љубо Симић
руководилац Прекршајног суда у Суботици, Ливија Милетић Панић, Основнo јавнo тужилаштво,
Игор Велимировић, представник ПУ Суботица и Весна Марковић, судија Основног суда у
Суботици. На састанак су позвани и представници Вишег суда и Вишег јавног тужилаштва у
Суботици, али се нису одазвали из оправданих разлога.
Начелник Управног округа је поздравио присутне, изразио жељу за сарадњом са
правосудним органима по свим питањима који се тичу функционисања државних и других органа
на територији Округа, као и спремност да у сваком моменту изађе у сусрет свим могућим
захтевима и предлозима од стране присутних ради што ефикаснијег поступања у интересу грађана.
Затим је начелник Округа информисао присутне да је Севернобачки управни округ међу
првима почео да врши интегрисане инспекцијске надзоре над радом нерегистрованих привредних
субјеката, као и да се при томе у пракси појавио проблем самог уласка инспектора у привредне
субјекте. Водећи се жељом за што бржом применом одредби новог Закона о инспекцијском
надзору, начелник је замолио присутне да му, свако у оквиру своје надлежности, помогну у
решавању наведеног проблема, тј. у дефинисању самога поступка по коме надлежни инспектори
треба да поступају у вршењу инспекцијског надзора.
Присутни су затим изнели своја размишљања и запажања која се тичу могућих пропуста
или евентуалних грешака које се могу појавити у случају примењивања одредби поменутог Закона
у пракси и истакли да се овом питању треба посветити посебна пажња како би се избегао проблем
евентуалног подношења захтева за накнаду штете од стране одговорног лица нерегистрованог
привредог субјекта.
После исцрпне и детаљне анализе наведног проблема, начелник Управног округа је као
закључак констатовао да ће се почетком фебруара поново одржати састанак на исту тему, на којем
ће присуствовати и надлежна лица из Вишег суда и Вишег јавног тужилаштва, на коме ће
присутни представници правосудних органа изнети своје примедбе, предлоге и сугестије, које ће
начелник округа даље проследити надлежним министарствима.

