Тешке повреде дужности, части и угледа од стране члана Удружења постоје ако члан
Удружења својим чињењем или нечињењем:
1.
злоупотреби чланску карту и ИПА значку ради остварења одређених интереса,
или исте користи у супротности са одредбама Уредбе о начину набавке, задужења и начину
коришћења ИПА значке,
2.
повреди одредбе Статута којим се уређује област за избор чланова
Административних органа Удружења (ИПА Секција Србија и ИПА Регија),
3.
неовлашћено или ненаменски располаже материјалним и другим средствима
Удружења,
4.
понавља лаке повреде дужности, части и угледа,

Члан 6.
Пред Судом части може да одговара само члан Удружења, који је уписан у именик
чланова, а који се води у евиденцији ИПА Регија на чијој територији има пребивалиште.
Члан 7.
У поступку части пред Судом части примењују се и одредбе Закона о општемуправном поступку (у даљем тексту: ЗУП) у погледу главне расправе, тока поступка,
доказивања, вођења и садржине записника, искључења јавности, као и основних начела ЗУП:
начело законитости, начело истине, начело оцене доказа, начело самосталности рада,
уколико Статутом или овим Правилником није другачије одређено.
Члан 8.
Сви учесници у поступку части пред Судом части, као и други чланови Удружења,
административни органи, тела и организациони облици Удружења су дужни да Суду
достављају акте, списе, податке, обавештења и извештаје који су потребни у поступку
одлучивања пред удом части.
Члан 9.
Услове за рад Суда части првог степена обезбеђује ИПА Регија која је оснивач суда
пред којим се поступак води, а услове за рад Суда части ИПА Секција Србија обезбеђује
Секција.
Суд части по правилу заседа у седишту (ИПА Секција Србија или ИПА Регија), а
може одлучити да се расправа одржи и ван седишта, када нађе да је то нужно или да ће на тај
начин уштедети на времену или трошковима поступку.
За време рада Суда части, чланови раде без накнаде, на волонтерској основи, осим
накнаде путних трошкова утрошених за долазак и одлазак на усмену расправу, одн. друго
заседање суда.
Члан 10.
За свој рад Суд части ИПА Секције Србија је одговоран Генералној скупштини
Секције, а Судови части Регија су одговорни Скупштинама Регија које су оснивачи суда, уз
обавезу достављања годишњих извештаја о раду.
3. Границе расправе пред Судом части
Члан 11.
У поступку части Суд части одржава усмену расправу на основу приложених доказа у
границама предлога за покретање поступка части, пазећи по службеној дужности на
надлежност, допуштеност и благовременост.
Усмена расправа је по правилу јавна.
Председник Суда части може својим образложеним закључком искључити јавност са
целе или једног дела расправе, ако то захтевају разлози морала.
Против овог закључка није дозвољена жалба.

Члан 12.
Када Суд части утврди да није месно надлежан да води поступак по одредбама овог
Правилника, огласиће се ненадлежним и предмет проследити Суду части месно надлежном
за вођење поступка уз доношење образложеног решења.
Када Суд части утврди да је предлог за покретање поступка части поднет од
неовлашћеног лица или органа или да предлог није допуштен, јер не може бити предмет
расправе пред Судом части или када или када је предлог за покретање поступка части
неблаговремено поднет, или је захтевани докуменат који има снагу доказа стигао суду по
истеку рока, решењем ће обуставити поступак.
На решење из ст. 1. и 2. овог члана дозвољена је жалба председнику Суда части ИПА
Секције Србија у року од 8 (осам) дана од дана пријема решења.
4. Надлежност и састав Суда части
Члан 13.
У поступку пред Судом части надлежан је Суд части првог степена према месту
учлањења члана Удружења, односно према пребивалишту члана Удружења
Члан 14.
У случајевима када није изабран Суд части првог степена, или изабрани Суд части
првог степена нема услова за процесуирање у конкретном случају, јер постоје објективни и
оправдани разлози који онемогућавају тај суд да започне или настави поступак, или постоји
опструкција рада председника или чланова Суда части првог степена, председник Суда части
другог степена (Суд части ИПА Секције Србија), по сопственој иницијативи или по
обавештењу председника, односно Суда части првог степена, може предмет проследити
другом суду части првог степена на даљу надлежност или може и сам решењем формирати
Веће од 3 члана, састављено од чланова судова части првог степена из других Регија, ради
вођења поступка у том предмету.
Члан 15.
Уколико се предлог за вођење поступка части односи на више чланова Удружења
уписаних у евиденцијама које се воде код различитих Регија, председник Суда части другог
степена (Суд части ИПА Секције Србије) решењем може одредити вођење обједињеног
поступка пред само једним Судом части првог степена.
Члан 16.
Судове части првог степена и Суд части другог степена чине председник и 2 (два)
члана, изабраних по процедури предвиђеној Статутом Удружења, чији мандат траје 4
(четири) године, уз могућност поновног избора.
За време мандата чланови Суда части не могу имати других функција у Удружењу
(Секцији или Регијама).
5. Поступак пред Судом части
Члан 17.
Поступак части пред Судом части се иницира Предлогом за покретање поступка
части поднетим од стране члана Удружења или по службеној дужности од стране
председника суда на предлог Генералне скупштине или Административних органа
Удружења или по сопственој иницијативи, уколико располаже одређеним сазнањима која
указују на постојање повреде дужности, части и угледа.
Поступак части пред Судом части по службеној дужности ће бити покренут ако се на
основу чињеница до којих члан Удружења, Генерална скупштина или Административни
органи Удружења дођу на основу притужби лица или из других околности, посумња да је
члан Удружења извршио повреду дужности, части и угледа члана Удружења, а сходно
одредбама Статута Удружења.

Члан 18.
Предлог за покретање поступка части пред Судом части од стране овлашћених лица и
органа у својству подносиоца предлога, који добијају статус странке, подноси се Суду части
у писменом облику и такав предлог мора да садржи одређене податке: назив суда, име и
презиме лица против кога се иницира поступак са подацима, време, место и начин извршења
повреде, околности неопходне да се повреда одреди и квалификује, доказе којима се
поткрепљују наводи из предлога, као и предлоге које доказе треба извести пред Судом части
са предлогом да се лице огласи одговорним.
Писани предлог за покретање поступка части се подноси у довољном броју примерака
за све странке у поступку и Суд части.
6. Претходни поступак
Члан 19.
Предлог за покретање поступка части доставља се председнику Суда части, који
самостално, или преко једног од чланова суда кога он одреди (известилац), испитује
испуњеност формалних услова за покретање и вођење поступка пред Судом части.
Уколико се утврди да Предлог за покретање поступка не садржи све прописано да би
се на основу њега поступало, председник Суда части, одн. известилац, може тражити од
подносиоца предлога да допуни или исправи предлог у року од 8 (осам) дана, те да уколико
исти не поступи у предвиђеном року, сматраће се да је подносилац предлога одустао од
предлога.
Уколико се, након провере и евентуалних допуна и исправки, утврди да су испуњени
формални услови за покретање поступка части, председник Суда ће у року од 15 (петнаест)
дана, самостално или на предлог известиоца, донети Закључак којим се констатује да су
испуњени формални услови за покретање поступка части, или, уколико утврди да нису
испуњени формални услови за вођење поступка или је предлог поднело неовлашћено лице
или је предлог недопуштен, јер не може бити предмет расправе пред Судом части, то
констатовати закључком којим ће предлог за покретање поступка части одбацити.
Против Закључка из ст. 3. овог члана није дозвољен приговор и исти се сматра
коначним.
Члан 20.
Након доношења закључка којим се констатује да су испуњени формални услови за
покретање поступка, председник Суда части ће самостално или преко једног од чланова суда
кога он одреди (известилац) спровести одређени претходни поступак који се тиче постојања
основа предлога и постојања материјалних доказа: мора проверити одређене чињенице,
наводе и доказе и затражити писмено изјашњење од члана Удружења против кога је поднет
предлог за покретање поступка части и (или) евентуално других лица за која се претпоставља
у вези са наводима из предлога.
Члану Удружења против кога је поднет Предлог за покретање поступка части
доставља се један примерак предлога, са позивом да се у року од 8 (осам) дана на исти
писменим путем изјасни уз упозорење да ће се евентуални каснији поступак спровести и без
његове писмене изјаве.
Члан 21.
У року од 15 (петнаест) дана од дана доношења Закључка из чл. 19. ст. 3. овог
Статута, којим је утврђено постојање формалних услова за покретање поступка части, Суд
части ће на основу чињеница прикупљених у претходном поступку, који је предвиђен
претходним чланом Статута, донети:
1. Решење са образложењем, које се има сматрати захтевом, којим се констатује да је
Предлог за покретање поступка части оправдан и којим се покреће поступак части, или
2. Решење са образложењем којим се констатује да је Предлог за покретање поступка
части неоснован и којим се обуставља поступак части.
Против Решења из претходног става није допуштена жалба.
Решење се у писменој форми доставља свим заинтересованим странама у поступку.

7. Поступак пред Судом части
Члан 22.
Поступак части се сматра започетим достављањем Решења које се има сматрати
захтевом о покретању поступка части свим заинтересованим странкама у поступку.
Члан 23.
Достављање писмена (решења, одлука, позива и др.) члану Удружења против кога је
покренут и вођен поступак части и другим заинтересованим странкама врши се писменим
путем, препорученом поштом, на адресу последњег пребивалишта или запослења, или на емаил (електронску) адресу, уколико се са тим ова лица сагласе и потврде пријем писмена
посебном поруком.
У случају неуспелог достављања из ст. 1. овог члана, писмено се сматра достављеним
истеком рока од 8 (осам) дана од дана истицања на огласној табли ИПА Секција Србија или
ИПА Регије, пред чијим судом части се поступак води.
8. Главна расправа
Члан 24.
Члан Удружења против кога је покренут поступак части мора бити писмено
обавештен о датуму и месту одржавања главне расправе пред Судом части и назначење
члана Статута, одн. овог Правилника на основу којег се терети за повреду дужности, части и
угледа члана Удружења.
Позив за одржавање главне расправе пред Судом части мора бити уручен члану
Удружења против кога је покренут поступак части и свим заинтересованим странкама у
поступку најмање 5 (пет) дана пре одржавања главне расправе. Позив члану Удружења
против кога је покренут поступак части мора да садржи и поуку о праву на браниоца, као и
да се главна расправа може одржати и без његовог присуства.
Члан 25.
У припреми главне расправе пред Судом части председник Суда части ће по
службеној дужности решењем обуставити поступак уколико:
1. је подносилац предлога одустао од Предлога за покретање поступка части пре него
што је главна расправа почела,
2. ако је поступак части започет без Решења које се има сматрати захтевом о
покретању поступка части,
3. ако је члан Удружења против кога је покренут поступак части за исту повреду
проглашен одговорним, ослобођен од одговорности или је поступак против њега коначно
обустављен, и
4. ако је члан Удружења против кога је покренут поступак части у међувремену
преминуо или изгубио својство члана.
Против Решења о обустави поступка части (осим из разлога предвиђених у ст. 1. тч. 4.
овог члана) дозвољена је посебна жалба Суду части другог степена (Суд части ИПА Секције
Србија) у року од 8 (осам) дана од дана пријема решења.
Члан 26.
Расправи присуствују лица која су позвана: члан Удружења против кога се води
поступак, бранилац, уколико га има, подносилац предлога за покретање поступка части (ако
се процени да је његово присуство неопходно), лица која су позвана у својству сведока, као и
друга лица која желе та присуствују главној расправи, уколико у поступку није искључена
јавност и у оној мери колико услови где се главна расправа одржава дозвољавају.

Председник Суда части може изузетно одложити рочиште:
1. када одређене странке које су позване нису приступиле, а њихово присуство је
неопходно,
2. ако је потребно извести нове доказе, а стање и чињенице из списа предмета нису
довољно разјашњени.
Главна расправа се може одржати у одсуству члана Удружења против кога је
покренут поступак части, под условом да је уредно позван, а није оправдао свој изостанак.
Члан 27.
Главном расправом пред Судом части руководи председник Суда части.
Председник Суда части утврђује да ли су дошле све позване странке, да ли су им
позиви уредно уручени и одлучује да ли расправа може да се одржи у одсуству уредно
позваних лица
Расправа почиње саопштавањем састава суда, констатовањем ко је од позваних лица
присутан, а ко је од одсутних, а позваних лица свој изостанак оправдао као и читањем
решења, које се има сматрати захтевом, о покретању поступка части.
Председник Суда части брине о одржању реда у току главне расправе.Уколико неко
од присутних лица нарушава ред, председник Суда части ће га опоменути, што се уноси у
записник са главне расправе, а уколико лице настави даље са нарушавањем реда, председник
Суда части ће га удаљити из просторије у којој се главна расправа одржава, што се такође
уноси у записник.
Члан 28.
Председник Суда части на главном претресу прво узима изјаву од члана Удружења
против кога се поступак части води, а након његовог излагања може му постављати питања,
а затим је дужан да дозволи осталим члановима Суда части, подносиоцу предлога за
покретање поступка и браниоцу члана Удружења против кога се води поступак да
постављају питања члану Удружења против кога се поступак води.
Члан Удружења против кога се поступак води може да се изјашњава о свим
околностима које га терете и износи све чињенице које му иду у корист и предлаже извођење
доказа који му служе за одбрану или може да се брани ћутањем, што не може представљати
отежавајућу околност.
Члан 29.
Изузетно, уколико суд части закључи да, на основу прикупљених списа, доказа и
изјава датих у претходном поступку, може донети Одлуку и без одржавања главне расправе,
то ће и учинити, без заказивања и одржавања главне расправе.
9. Доказни поступак
Члан 30.
Странке у поступку су дужне да изнесу све чињенице и предложити доказе на којима
се заснивају наводи из Предлога и Решења о покретању поступка части или којима се
побијају ови наводи.
О предлозима странака за извођење доказа председник Суда части одлучује Решењем
против кога није дозвољена посебна жалба.
Суд части по службеној дужности може одредити извођење доказа који нису
предложени од странака.
Члан 31.
Суд части је овлашћен да изврши увиђај, уколико сматра да је за утврђивање или
разјашњење чињеничног стања у поступку неопходно непосредно опажање, или да одреди
вештачење, када је то неопходно за утврђивање или оцену неке чињенице и прибавити
стручни налаз и мишљење од лица која располажу стручним знањем.
Странке у поступку могу присуствовати увиђају, а о увиђају се води посебан
записник.

Члан 32.
У спровођењу доказног поступка Суд части може позивати сведоке за које се
претпоставља да могу да дају обавештења на основу свог непосредног опажања у вези са
учињеном повредом члана Удружења против кога се води поступак части и свим другим
околностима у вези са случајем.
Сведоцима и вештацима (уколико је спроведено вештачење), након испитивања од
стране председника и чланова Суда части, питања могу постављати и подносилац предлога и
члан Удружења против кога се води поступак и његов бранилац, када им председник Суда
части да реч.
Председник Суда части ће на самој главној расправи одлучити да ли ће извршити
суочавање странака у поступку и сведока, као и других лица која су позвана на главну
расправу.
Члан 33.
Након спроведеног доказног поступка Председник Суда части даје завршну реч
учесницима у поступку и то прво подносиоцу предлога, браниоцу и члану Удружења против
кога се води поступак части.
Након завршне речи и када оцени да су разлози за вођење главне расправе исцрпљени
председник Суда части објављује да ја расправа завршена и исту ће закључити.
10. Доношење одлуке и записник
Члан 34.
По закључењу главне расправе Суд части ће приступити нејавној седници, где ће
целокупне списе предмета и све изведене доказе у предмету поново размотрити, након чега
ће донети одлуку.
Доношење одлуке Суд части врши већином гласова Суда части.
О раду Суда части на главној расправи води се посебан записник који садржи:
- датум и време одржавања главне расправе и састав Суда части,
- имена присутних лица на главној расправи и нихово својство,
- образложење предлога за покретање поступка части,
- изјаве учесника у поступку, сведока, вештака и других лица датих у претходном
поступку и на главној расправи,
-изведене доказе са документацијом,
-већање и гласање,
-садржај донетих одлука и просуђивање,
-поуку о правном леку.
Записник може да садржи и препоруке донете од стране Суда части а упућене
Административним органима, посебно Извршном савету Секције или Регија, а које се односе
на отклањање одређених неправилности и недостатака, поништавање појединих радњи и
аката, учињених и донетих од појединаца или органа приликом спровођења поступка избора
Административних органа у Секцији или Регијама, регистрације код надлежних органа и др.
Препоруке се посебним актом достављају органима којима су намењене.
Записник се оверава потписима чланова председника и чланова Суда части,
записничара и странака - учесника у поступку.
По завршетку већања и гласања и доношења Одлуке, Суд части ће објавити Одлуку
одмах или извршити објављивање Одлуке достављањем писменог отправка странкама у
поступку, а у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења главне расправе.
Писмена одлука садржи кратак увод са позивом на правни основ за доношење одлуке,
изреку, образложење и поуку о правном леку.

11. Врсте одлука
Члан 35.
Одлуку којом се решење које се сматра захтевом за покретање поступка части одбија
Суд части ће изрећи:
1. ако је поступак части вођен без решења које се сматра захтевом за покретање
поступка части,
2. ако је подносилац предлога одустао од истог до закључења главног претреса,
3. ако је коначном одлуком Суда части или Генералне скупштине одлучено о повреди
дужности, части и угледа члана Удружења, а ради се о истом чињеничном стању,
4. ако је наступила застарелост покретања и вођења поступка.
Члан 36.
Одлуку којом се члан Удружења против кога је покренут поступак части ослобађа
одговорности за повреду дужности, части и угледа, Суд части ће изрећи:
1. ако дело - чињење или нечињење за које се члан Удружења терети, не представља
повреду дужности, части и угледа из чл. 4. овог Правилника,
2. ако није доказано да је члан Удружења починио повреду за које се терети.
Члан 37.
У Одлуци којом се члан Удружења оглашава одговорним Суд части ће изрећи:
1. за коју повреду дужности, части и угледа се оглашава одговорним,
2. каква се дисциплинска мера изриче,
3. на чији терет падају трошкови поступка,
4. поуку о правном леку.
Члан 38.
За повреду дужности, части и угледа члана Удружења из чл. 4. овог Правилника, Суд
части може изрећи једну од следећих дисциплинских мера:
1. Опомену,
2. Јавну опомену,
3. Искључење из Удружења.
Дисциплинска мера опомена и јавна опомена изриче се за лакше повреде дужности,
части и угледа члана Удружења.
Дисциплинска мера искључење из Удружења изриче се за теже повреде дужности,
части и угледа члана Удружења.
При одређивању врсте дисциплинске мере, Суд части ће узети у обзир тежину и
последице учињене повреде, околности под којима је до учињене повреде дошло, степен
кривице учиниоца и његово држање након учињене повреде и друге олакшавајуће или
отежавајуће околности, које могу имати утицај на доношење дисциплинске мере.
Одлука Суда части којом је изречена било која од наведених мера је коначна и
извршна истеком рока за жалбу, а жалба није изјављена.
12. Жалба
Члан 39.
Против Одлуке Суда части у првом степену (Суд части Регије) члан Удружења на
кога се Одлука односи, одн. његов бранилац и подносилац Предлога за покретање поступка
части могу поднети жалбу Суду части другог степена (Суд части ИПА Секција Србија) у
року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, а преко Суда части првог степена.
Одлука се може побијати у целини или делимично, а може се побијати и само због
дела одлуке о изреченој дисциплинској мери, као и због дела одлуке о трошковима поступка.
У делу у ком одлука није побијана жалбом по протеку рока иста постаје коначна и
извршна.

Жалба треба да садржи:
- означење одлуке против које се изјављује жалба,
- изјаву да ли се одлука побија у целини или у одређеном делу,
- разлоге жалбе,
- предлог каква одлука да се донесе,
- потпис подносиоца жалбе.
Члан 40.
Одлука Суда части се може побијати:
1. због битне повреде одредаба поступка части утврђених овим Правилником,
2. због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања,
3. због погрешне примене материјалног права,
4. због одлуке о дисциплинској мери.
Члан 41.
Битна повреда поступка постоји:
- ако Суд части није био прописно састављен,
- ако је о одлучено по Решењу које се сматра захтевом за покретање поступка части
који не спада у надлежност Суда части,
- ако некој од странака у поступку незаконитим поступањем, а нарочито
пропуштањем достављања, није дата могућност да расправља пред судом,
- ако је у поступку, као подносилац предлога учествовало лице које не може бити
странка у поступку, ако бранилац члана Удружења против кога се води поступак части није
имао потребно овлашћење за вођење поступка или за поједине радње у поступку пред Судом
части, а то је назначено у жалби,
- ако је одлучено у предмету по коме је већ донета коначна Одлука, или у предмету по
коме већ тече поступак,
- ако одлука Суда части има недостатака због којих се не може испитати, а посебно
ако је изрека одлуке неразумљива, ако противречи сама себи или разлозима одлуке или ако
одлука нема разлога или у њој нису наведени разлози о битним чињеницама или су ти
разлози нејасни или противречни, или ако о битним чињеницама постоји противречност
између онога сто се у разлозима одлуке наводи о садржини исправа, записника о исказима
датим у поступку у поступку и самих тих исправа или записника или изведеним доказима.
Члан 42.
Погрешно или непотпуно утврђено чињенично стање постоји када је Суд части неку
битну чињеницу погрешно утврдио, односно када је није утврдио.
Члан 43.
Погрешна примена материјалног права постоји када Суд части није применио одредбу
материјалног права коју је требало да примени или када такву одредбу није правилно
применио.
Члан 44.
Одлука о изреченој дисциплинској мери се може побијати у случају да подносилац
жалбе сматра, да је на основу доказа изведених у поступку, требало донети другачију
дисциплинску меру.
13. Поступак по жалби
Члан 45.
Председник Суда части другог степена (Суд части ИПА Секција Србија) дужан је да
испита испуњеност формалних услова за решавање пред овим судом, као и да анализира
списе предмета и припрема предмет за разматрање на седници суда, који ће расправљати и
одлучивати по предметној жалби.

Уколико председник Суда части другог степена утврди да жалба има формалних
недостатака, упутиће је подносиоцу да је допуни или уреди у року од 8 (осам) дана, те
уколико исти не поступи у остављеном року сматра се да је од жалбе одустао, о чему се
доноси посебно Решење.
Уколико председник Суда части другог степена нађе да је то потребно ради
појашњења одређених навода и чињеница из жалбе и допуне доказа и др., може заказати
главну расправу на којој ће позвати подносиоца жалбе, а у случају потребе и друга лица,
ради отклањања евентуалних нејасноћа и допуне чињеничног стања. У погледу заказивања и
одржавања главне расправе примењују се одредбе чл. 27. - 29. овог Правилника.
Суд части другог степена доноси одлуку већином гласова чланова суда.
Суд части другог степена мора одлучити о жалби у року од 60 (шездесет) дана од дана
пријема жалбе и списа предмета од Суда части првог степена, преко којег је предметна жалба
уложена
Члан 46.
Суд части другог степена (Суд части ИПА Секција Србија) доноси следеће Одлуке:
1. ОДБАЦИТИ жалбу као неблаговремену или као недопуштену,
2. ОДБИТИ жалбу као неосновану и ПОТВРДИТИ одлуку Суда части првог степена,
3. УВАЖИТИ жалбу, УКИНУТИ одлуку Суда части првог степена и ВРАТИТИ Суду
части првог степена предмет на поновно расправљање и одлучивање,
4. УВАЖИТИ жалбу и ПРЕИНАЧИТИ одлуку Суда части првог степена.
Члан 47.
Одлука Суда части другог степена (Суд части ИПА Секција Србија) се у писменом
облику доставља члану Удружења против кога је вођен поступак и на кога се одлука суда
односи, или његовом браниоцу, уколико га има, као и подносиоцу предлога за покретање
поступка части.
Одлука Суда части другог степена, којом је изречена дисциплинска мера Опомена или
Јавна опомена је даном доношења правоснажна, а тиме коначна и извршна и против ње се не
може водити управни спор.
14. Приговор
Члан 48.
Против одлуке Суда части другог степена, којом је изречена дисциплинска мера
искључења из Удружења, члан Удружења против кога је вођен поступак и на кога се одлука
суда односи, односно његов бранилац, уколико га има, могу поднети приговор ИС ИПА
Секције Србија, у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема Одлуке.
Приговор има својство ванредног правног средства.
Члан 49.
Одлука Суда части другог степена се може побијати:
1. ако је повређен Статут Удружења или Правилник о раду Суда части, или ако је
примењен Статут или Правилник о раду Суда части или било који други акт који је био
неважећи у време доношења,
2. ако је Одлука заснована на лажној исправи, лажном исказу или свакој другој
злоупотреби сведока, вештака и сваког другог учесника у поступку,
3. ако се изнесу нове чињенице или се поднесу нови докази који сами за себе или у
вези са ранијим чињеницама или доказима указују да члан Удружења није учинио повреду
дужности, части у угледа, или, уколико је учинио, да му се може изрећи блажа дисциплинска
мера,
4. ако се изнесу нове чињенице или поднесу нови докази да члану Удружења против
кога је вођен поступак части није уредно достављен позив за главну расправу, која је
одржана у његовом одсуству.
15. Поступак по приговору

Члан 50.
Председник Извршног савета ИПА Секција Србија ће одредити једног од чланова ИС
у својству известиоца, који је дужан да испита испуњеност формалних услова за решавање
по приговору, постојање разлога за приговор и припреми предмет за разматрање и
одлучивање пред ИС Секције.
У случају потребе, у току припреме предмета, известилац се може обратити
Председнику суда части другог степена, од кога ће затражити списе предмета, објашњења и
информације које су значајне за мериторно одлучивање.
Члан 51.
ИС ИПА Секције Србије ће по приговору одлучивати на првој наредној седници.
Известилац ће на седници ИС поднети детаљан извештај о предмету и дати предлог
ИС ИПА по приговору.
ИС ИПА Секције Србије ће након саслушања извештаја, донети одлуку
квалификованом већином присутних чланова.
Члан 52.
ИС ИПА Секције Србије ће решењем одбацити приговор:
- ако приговор није поднет у року,
- ако приговор није дозвољен,
- ако приговор не садржи елемента потребна за подношење истог из чл. 49. овог
Правилника.
Члан 53.
ИС ИПА Секције Србије ће Одлуком одбити приговор као неоснован и потврдити
Одлуку Суда части другог степена којим је изречена дисциплинска мера искључења из
Удружења, ако утврди да не постоје разлози на које се подносилац приговора позива и то:
- да не постоје повреде Статута, Правилника о раду Суда части и других аката,
- да одлука није заснована на лажним исправама, исказима или другим злоупотребама
сведока, вештака и других лица,
- да нове чињенице и докази не упућују на другачије чињенично стање од утврђеног у
погледу повреде или у погледу уредности достављања позива за главну расправу
Члан 54.
ИС ИПА Секције Србије ће Одлуком усвојити приговор и донети Одлуку којим ће
преиначити у целини или делимично Одлуку Суда части другог степена или ће се
ограничити само на утврђивање повреда Статута, Правилника о раду суда части и других
аката који нису били од значаја за мериторно одлучивање.
Одлука ИС ИПА Секције Србије је коначна и извршна.
Одлука ИС ИПА Секције Србије се прослеђује Административној комисији ИПА
Секције Србија која је дужна да Одлуку у писаној форми са образложењем достави
подносиоцу приговора и осталим странкама у року од 15 (петнаест) дана од дана доношења.
16. Извршење дисциплинских мера и застарелост
Члан 55.
Дисциплинске мере се извршавају када одлуке Суда части, одн. ИС ИПА Секције
Србије остану правоснажне и коначне, а најкасније у року од 3 (три) месеца од овог дана.
Дисциплинска мера Опомена се саопштава члану Удружења непосредно, усмено и
лично од стране председника Суда части.
Дисциплинска мера Јавна опомена објављује се у првом наредном броју листа
Удружења,

