На основу члана 39. став 1, тачка 5 Статута УЛУС-а од , Управни Одбор Удружења
ликовних уметника Србије на 67. седници одржаној дана 18.12.2018. године донео је:
ПРАВИЛНИК О РАДУ СУДА ЧАСТИ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Суд части је самостални орган Удружења ликовних уметника Србије (даље: УЛУС), чији је
састав и рад регулисан Статутпм УЛУС-а и то члановима: 50,51,52,53, као и члановима
18,20 и 24.
Питања која нису регулисана Статутом, регулишу се овим Правилником.
Члан 2.
Рад и начин бирања чланова Суда чатирегулисан је члановима 50,51,52,53 и 55 Статута
УЛУС-а.
Члан 3.
Суд части УЛУС-а ради и одлучује у седницама на основу Правилника о раду Суда части
УЛУС-а.
Члан 4.
Циљ Суда части је да штити част и углед ликовне уметности органа и тела УЛУС-а као и
све чланове УЛУС-а.
Задатак Суда части је да решава спорове међу члановима УЛУС-а, комисијама и другим
радним телима као и спорове настале између чланова УЛУС-а и трећих лица у вези
кршења етичких и професионалних норми и прописује одређене мере за њихово
решавање, што је регулисано Статутом УЛУС-а.
Пред Судом части може да одговара само члан УЛУС-а.
Члан 5.
Суд је у вршењу функције независтан и самосталан у одлучивању и суди на основу закона,
овог Правилника, Кодекса, општих аката, пословних обичаја и пословне етике.
ОРГАНИЗАЦИЈА СУДА
Надлежност Суда
Члан 6.
Суд утврђује одговорност и изриче мере:

1. решава спорове настале између чланова УЛУС-а, који нису у надлежности
редовних судова;
2. спроводи прописани поступак и у првом степену изриче дисциплинске мере
члановима УЛУС-а, који су својим понашањем извршили повреду норми Статута и
Кодекса професионалног понашања односно теже се огрешили о важеће прописе и
општа акта УЛУС-а или када њихова активност штети угледу и остваривању
циљева и интереса УЛУС-а;
3. разматра и одлучује по пријавама органа и тела УЛУС-а и пријавама чланова
УЛУСА, као и пријавама институција ван УЛУС-а;
4. одлучује по пријавама о постојању злостављања на раду (мобинг);
5. утврђује предлог Правилника о раду Суда части, који усваја Управни одбор
Поступак пред Судом Части се покреће по писменим пријавама органа, радних тела
или чланова УЛУС-а
Пријава треба да садржи потпис, читко име и презиме, ЈМБГ, број личне карте и ЛМБГ
сваког подносиоца пријаве.
Суд врши и друге послове утврђене Кодексом пословне етике и овим правилником.

Састав Суда
Члан 7.
Суд чине председник, заменик председника Суда части и три члана које бира Скупштина
УЛУС-а из реда чланова УЛУС-а, на годишњој Скупштини.
Мандат председника и чланова траје три године, с тим да иста лица могу бити још једном
бирана.
Члан 8.
Конститутивна седница Суда части сазива се најкасније 30/тридесет/ дана од дана избора
чланова Суда части на Скупштини УЛУС-а
На конститутивној седници Суда части бира се председник и потпредседник Суда части од
изабраних чланова Суда части.
Председник Суда представља Суд и организује рад Суда.
Члан 9.
Председник и чланови Суда не могу бити истовремено и чланови Управног одбора УЛУСа или Надзорног одбора.
Члан 10.
Суд прати и проучава све појаве повреде добрих пословних обичаја и пословне етике и о
томе извештава Управни одбор УЛУС-а. Управни одбор и чланови УЛУС-а такође су
дужни да све такве појаве пријаве Суду. Суд ће одбацити пријаву ако радња која је предмет
пријаве не садржи обележја повреде добрих пословних обичаја и пословне етике, или ако
повреда не спада у надлежност Суда.

ПОСТУПАК ПРЕД СУДОМ ЧАСТИ
Члан11.
Поступак пред Судом части се покреће:
a. на предлог појединог члана УЛУС-а
b. на предлог УО УЛУС-а
c. на предлог Суда части УЛУС-а
Члан 12
Председник Суда заказује расправу када добије предлог за покретање поступка, или кад
Суд дође до сазнања да је учињена повреда предвиђена овим правилником. Расправа се
заказује у року од 30 дана од добијене пријаве или сазнања.
Дужност је председника Суда да се стара за утврђивање истине и потпун увид у
пријављено оспорено понашање.
Председник Суда се стара о заштити угледа Суда, угледа странака и других учесника у
поступку.
О претресу се води записник, у који се у битном уноси садржај рада и цео ток претреса и
сви изведени докази. Записник потписују председник и чланови .
Претрес почиње читањем или усменим излагањем поднетог предлога. Суд мора да
омогући лично изјашњавање лица које је пријављено за инкриминисано понашање.
Председник Суда се стара, да се на претресу изнесу сви докази и утврде чињенице, које су
битне за утврђивање постојања повреде и доношење одлуке.
Члан 13.
Због повреде добрих пословних обичаја и пословне етике, могу се изрећи следеће мере:
1) опомена;
2) јавна опомена објављивањем на УО УЛУС-а и прослеђевањем свим члановима УЛУС-а
3) јавна опомена објављивањем у једном или више штампаних или електронских медија;
4) искључење из чланства
Одлука се доноси већином гласова, након спроведеног већања и гласања.
Одлука је донета ако се за њу изјасни већина чланова Суда.
О већању и гласању саставља се посебан записник, који потписују сви чланови Суда и
записничар.
Записник о већању и гласању садржи ток гласања и одлуку која је донета.
Донету одлуку Суд доставља учесницима поступка и Управном одбору, најкасније у року
од 30 дана од закљученог претреса.
ПОСТУПАК ПО ПРИГОВОРУ

Изјављивање приговора
Члан 14.
Против одлуке Суда, може се изјавити приговор Управном одбору УЛУС-а, као
другостепеном органу, у року од 8 дана од дана пријема писменог отправка одлуке.
Приговор треба да садржи: означење побијане одлуке; изјаву да ли се одлука побија у
целини или делимично; разлоге приговора и потпис подносиоца приговора.
Приговор одлаже извршење побијане одлуке.
Одлучивање по приговору
Члан 15.
Управни одбор УЛУС-а у року који не може бити дужи од 30 дана испитује првостепену
одлуку у делу у којем се побија приговором и у границама разлога наведених у приговору.
Члан 16.
У сложенијим случајевима, Управни одбор УЛУС-а може образовати посебну комисију,
састављену од стручњака и чланова Управног одбора, која би размотрила приговор и
поднела предлог Управном одбору.
Одлука Управног одбора по приговору је коначна.
Изјављивање жалбе на одлуку о искључењу из чланства.
Члан 17.
Против одлуке Суда части којом се изриче мера искључења, жалба се подноси Скупштини
УЛУС-а, Жалбу може да поднесе члан о чијој се одговорности расправљало и подносилац
пријаве.
Жалба задржава извршење првостепене одлуке.
Одлука Скуштине по жалби је коначна.
ИЗВРШЕЊЕ МЕРА
Члан 18.
Мера опомене се извршава саопштењем од стране председника Суда лицу против кога је
вођен поступак.
Члан 19.
Мера јавне опомене саопштава се члану УЛУС-а, објављује се на Управном одбору УЛУСа и прослеђује се свим члановима УЛУС-а електронским путем.

Члан 20.
Мера јавне опомене објављивањем у једном или више штампаних или електронских
медија, извршава се објављивањем у једном или више дневних листова, радију или
телевизији, које у изреци одлуке одреди Суд.
Мера јавне опомене објављивањем у штампаним или електронским медијима, извршава се
објављивањем одлуке, у целини или делимично, о чему одлучује Суд.
Мере за повреду добрих пословних обичаја и пословне етике се извршавају тек по
одлучивању по протеку рока за изјављивање приговора, уколико исти није поднет, или по
донетој одлуци Управног одбора по изјављеном приговору.
Мера искључење из чланства УЛУС-а се спроводи одузимањем чланске карте удружења,
списа, докумената, финансијских средстава и других средстава УЛУС-а којима је члан
задужен, као и забраном коришћења чланства у промотивне сврхе.
Члан 21.
Правилник о раду Суда части ступа на снагу даном доношења и усвајањем на Скупштини
УЛУС-а.
УЛУС
Број:
Датум:
Председник УО
Мирослав Лазовић

