На основу чл. 28. и 42. Статута Покрета СНАГА СРБИЈЕ-БК,
Главни одбор Покрета на седници одржаној 10.10.2009.године, донео
је
ПРАВИЛНИК
О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се
покретање и вођење
првостепеног и другостепеног дисциплинског поступка и рад Суда
части.
Члан 2.
Пријаву за покретање дисциплинског поступка може да поднесе
територијални одбор, односно његов орган, а иницијативу овим
подносиоцима може да поднесе сваки члан.
Пријава се подноси председнику, односно заменику Покрета
који покреће дисциплински поступак.
Председник, односно заменик Покрета може да покрене
дисциплински поступак и на основу сопственог сазнања.
Дисциплински поступак може да се покрене против сваког члана
који је повредио обавезе утврђене Статутом и општим актима и
одлукама органа Покрета, ако се не придржава правила пристојног
понашања, као и ако је нарушио углед Покрету, угрожава интересе
Покрета или му нанео материјалну штету.
Члан 3.
Захтев за покретање дисциплинског поступка садржи опис
догађаја којим је повређена дисциплина, одредбе Статута, општих
аката, одлука органа којима је одређено
понашање прописано,
доказе и предлог дисциплинске мере.
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Председник може пре подношења захтева да затражи изјашњење
територијалног одбора о чијем се члану одлучује и у том случају уз
пријаву подноси и мишљење територијалног одбора.
Члан 4.
Дисциплинске мере су:
-опомена,
-забрана обављања функција у Покрету у периоду од 1 до 3 године,
-суспензија чланских права у периоду од 3 до 6 месеци,односно до
окончања дисциплинског поступка, и
-искључење из Покрета.
Одлуку о суспензији доноси председник, односно заменик
председника, а опомену, забрану и одлуку о искључењу доноси Суд
части.
Члан 5.
Суд части може указивати и на појаве и понашања којима се
штети интересима и угледу Покрета а које нису предмет вођења
дисциплинског поступка.
Указивање има карактер јавне опомене за органе и чланове и
интерног је карактера.
ПРВОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК
Члан 6.
Првостепени поступак се води пред Судом части.
Суд части ради и одлучује у седницама као колегијални орган,
којима присуствује већина чланова.
На седницама се води јавна расправа на коју се позивају сви
учесници најмање 7 дана пре дана одржавања, а лицу против кога се
води поступак доставља се и захтев за вођење поступка.
Члан 7.
Председник Суда части води поступак уз помоћ присутних
чланова који учествују у усменом поступку преко председника.
Суд части води јавну расправу на којој узима изјаве од
покретача поступка или лица које је овластио, лица против кога је
покренут поступак, сведока и чита документа и друге писмене доказе.
О вођењу усмене расправе води се записник.
Записник садржи време и место одржавања седнице, имена
присутних чланова Суда части, ко председава, имена присутних лица,
опис тока седнице и јавне расправе, резултате гласања, садржај
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одлука и друге податке од значаја за утврђивање дисциплинске
одговорности.
Председник Суда части отвара расправу, констатује ко је
присутан и да ли постоје услови за вођење расправе.
Ако лице против кога се води поступак није уредно обавештено
или му није достављен захтев, јавна расправа се одлаже, а ако је то
лице уредно обавештено а није се одазвало или оправдало недолазак,
јавна расправа се одржава.
Члан 8.
Кад отвори расправу,председник прво износи захтев за
покретање поступка и даје реч председнику или од њега овлашћеном
лицу, затим даје реч лицу против кога се води поступак, па осталим
учесницима. Ако постоје писани докази, изјава лица против кога се
води поступак или извештај општинског одбора, председник упознаје
учеснике са тим доказима
Суд части може да оконча расправу или да наложи прибављање
додатних доказа и да расправу оконча на следећој седници.
По закључењу
јавне расправе, Суд части, без присуства
јавности, доноси одлуку.
Председник, односно председавајући Суда части даје предлог
одлуке о којој се гласа.
Да би одлука била донета, за предлог мора да гласа већина од
укупног броја чланова Суда части.
Члан 9.
Одлука може да буде:
• да је лице против кога се води поступак ослобођено
одговорности,
• да је ослобођено, због недостатка доказа,
• да је одговорно за прекршај дисциплине.
Ако је лице одговорно за прекршај који му се ставља на терет,
изриче се једна од мера из члана 4. став 1.
Одлука Суда части доставља се
учесницима у поступку уз
потпис и податак о времену пријема.
Члан 10.
Од дана подношења пријаве, односно иницијативе, до окончања
првостепеног поступка не може да протекне више од 60 дана.
У случају да од дана подношења пријаве, односно иницијативе,
протекло више од 60 дана, а поступак није окончан доношењем
одлуке, сматраће се да је члан против кога се поступак води,
ослобођен одговорности.

3

ДРУГОСТЕПЕНИ ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК
Члан 11.
Члан који је кажњен, председник Покрета и лице коме је
изрицањем мере повређено неко право, имају право жалбе на одлуку
Суду части у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
Жалба се подноси Статутарној комисији.
Члан 12.
Статутарна комисија може, пре одлучивања, да тражи одговор
друге стране и записник Суда части са списима.
Статутарна комисија одлучује на затвореној седници и без
присуства страна у поступку.
Председник, или председавајући отвара седницу ако је седници
присутна већина чланова
и даје податке о одлуци Суда части,
садржају жалбе, одговора на жалбу, ако га има, даје предлог одлуке и
о томе отвара расправу.
По закључењу расправе, а на основу ње, председник даје
предлог одлуке о којој се гласа.
Одлука је донета ако је за њу гласала већина од укупног броја
чланова Статутарне комисије.
Одлука по жалби, коначна је.
Члан 13.
Статутарна комисија може да одлучи:
• да жалбу одбаци, као неблаговремену,
• да жалбу одбије као неосновану и потврди првостепену
одлуку,
• да жалбу усвоји, укине првостепену одлуку и врати је Суду
части на поновно одлучивање,
• да жалбу усвоји и преиначи првостепену одлуку.
Члан 14.
Одлука Суда части и Статутарне комисије мора имати образложење.
Члан 15.
Одлука се доставља кажњеном члану, председнику Покрета,
Суду части, територијалном одбору коме припада кажњени члан и
Стручној служби Покрета.
Члан 16.
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