
ПРАВИЛНИК O РАДУ СУДА ЧАСТИ 

Члан 1. 

Председник сазива Суд части сваки пут кад се за то укаже потреба. Иначе се Суд части 
састаје једном годишње пре годишње Скупштине Удружења на којој даје извештај о свом 
раду.  
Суд части делује у складу са члановима 29-31. Статута УФВ и одлучује у првом степену, а 
Управни одбор УФВ у другом степену, на основу уложене жалбе. 

Члан 2. 

Подносилац пријаве је дужан писменим путем предложити спровођење поступка са тачним 
описом прекршаја и временом догађаја. Поднесак се заприма у секретаријату УФВ-а кроз 
деловодни протокол и доставља председнику Суда части. Суду части могу се обраћати 
само чланови Удружења.  

Председник Суда части након пријема пријаве мора заказати седницу у року од 30 
(тридесет) дана, а у хитним случајевима и раније. О хитности предмета одлучује 
Председник Суда части на основу поднете пријаве, чињеница и приложених доказа. 

Члан 3. 

Председник Суда части отвара седницу Суда и излаже предмет који се даје на расправу. 
Сваки члан Суда учествује у раду и својом дискусијом која не сме прећи 10 минута 
изражава мишљење о предоченом предмету. Расправа Суда части није отворена за 
јавност и о раду се води записник. 

Члан 4. 

Суд части може по потреби позвати подносиоца пријаве и лице против којег је пријава 
поднета на саслушање којем се позвана лица морају одазвати. Суд части може предмет 
решити помирењем уколико за то постоји могућност. По потреби се расправа може 
одложити највише за две недеље. 

Члан 5. 

Након завршене расправе, Председник даје на гласање предложено решење. Одлука се 
доноси већином гласова и њом се утврђује: 

1. да је члан Удружења прекршио Статут УФВ или Кодекс, и изриче казну: опомену, 
јавну опомену или искључење из Удружења;  

2. да нема доказа за кршење Статута и других докумената друштва, па се поступак 
обуставља; 

3. да пријављени члан није прекршио Статут друштва или етички Кодекс и да се 
захтев одбија. 

Члан 6. 

Одлуку са образложењем Суд части доставља у писменом облику учесницима и 
Председнику Друштва, а ако је изречена најстрожа мера искључења из друштва Одлука се 
може уз пристанак Управног одбора огласити у јавним гласилима. 



У поступку пред Судом части сваки учесник сноси своје трошкове.  

Члан 7. 

Подносилац пријаве и пријављени имају право у року од 15 дана од пријема одлуке Суда 
части уложе жалбу Управном одбору УФВ који ће ту Одлуку потврдити, укинути и вратити 
предмет на поновно разматрање првостепеном Суду части или ће преиначити одлуку 
првостепеног Суда части и донети другачију одлуку.   

 

 
Председник УФВ-а 

 


