На основу статута Удружења грађана Правда и Право члан 48 Скупштина
Удружења доноси следећи
ПРАВИЛНИК О РАДУ СУДА ЧАСТИ
Суд части при Удружењу грађана Правда и Право (у даљем тексту: Суд) је Суд који
утврђује одговорност и изриче мере члановима Удружења грађана Правда и Право(у
даљем тексту Удружење) због повреде статута,кодекса части и урушавања угледа
самог удружења
члан 1.
Суд части бира скупштина Удружења грађана ПРАВДА И ПРАВО
члан 2.
Чланови суда части се бирају на 4 године уз могућност продужења мандата
члан 3.
Суд части има три члана и три заменика
члан4.
Чланови суда части међу собом бирају председника
Дужност председника је да се стара за утврђивање истине и потпун увид у
пријављено спорно понашање
Председник суда се стара да се на претресу прикупе и изнесу сви докази и утврде
чињенице битне за утврђивање постојања повреде како би се донела коначна одлука
члан5.
Суд части покреће, спроводи поступке и доноси одлуке о нестатутарном понашању,
нарушавању угледа удужења као и о непоштовању кодекса части и осталих одлука и
правилника удружења
У случају да је суд части онемогућен на било који начин цео поступак спроводи
управни одбор
члан 6.
Седнице суда части према потреби сазива председник суда части
члан 7.
За правоснажно доношење одлука потребно је присуство више од половине чланова
суда части
Одлука је правоснажна ако је за њу гласало више од половине чланова суда части.
члан8.
Суд части спроводи поступак на основу захтева грађана, чланова удружења,
изабраних представника удружења, служби, комисија.....

члан9
Захтев за спровођење поступка подноси се у писменом облику суду части преко
секретаријата удружења
члан 10.
Захтев мора да садржи основе прекршаја члана или скупа чланова које се односе на
нестатутарно понашање, нарушавање угледа Удружења као и о непоштовању
кодекса части или осталих првилника и одлука удружења уз писану изјаву сведока
који могу потврдити наводе из захтева.
члан 11.
На осново захтева председник суда части сазива седницу на којој се доноси одлука о
покретању поступка или одбацивању захтева као неоснованог
члан 12.
Захтев се може одбацити као неоснован ако се основе прекшаја не доносе на
нестатутарно понашање, нарушавање угледа удружења или кршења кодекса части,
правилника и других одлука удружења.
члан 13
Уколико је захтев основан суд части покреће поступак који мора завршити у року од
15 дана.
За потребе спровођења поступка суд части може позвати на расправу подносиоца
захтева, особе на које се захтев односи као и сведоке који могу потврдити или
одбацити наводе из захтева
члан 14.
Након спровођења поступка суд части доноси првостепену одлуку о одговорности
особа на које се захтев односи
члан 15.
За нестатурарно понашање, урушавање угледа удружења не придржавање кодекса
части, правилника и других одлука удружења грађана могу се изрећи
-Опомене
-Забране деловања у активностима удружења у времену од једне до 3 године или
забрану обављања функција од једне до три године
-Привремено или трајно искључење из удружења
члан 16.
О својој одлуци суд части извештава управни одбор који доноси коначну одлуку и
решење
члан 17.
Решење управног одбора доставља се подносиоцу захтева и особама на које се
решење о изрицању казне доноси

члан 18.
На основу решења секретаријату удружења може се уложити жалба у року од 10 дана
члан 19.
Главни одбор коначну одлуку и решење мора донети у року од 30 дана по пријему
жалбе
члан 20.
Овај правилник ступа на снагу на дан доношења.
ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА
---------------------------------------

