
 

 

 

 

 
На пснпву пвлашћеоа из члана 80 Статута, Председништвп Удружеоа балетских уметника Србије 
на свпјпј седници пдржанпј дана 11.01. 2017.гпд. дпнпси следећи 
 
 
 
                                                         ПРАВИЛНИК  П  РАДУ  СУДА  ЧАСТИ 
                                              УДРУЖЕОА  БАЛЕТСКИХ  УМЕТНИКА  СРБИЈЕ 
 
 
                                                                                        Члан 1. 
 
Суд части представља сампстални прган Удружеоа балетских уметника Србије (даље: УБУС), чији је 
састав и рад регулисан Статутпм УБУС-а и тп чланпвима: 61,62,63, 64 и чланпм 45. 
Питаоа кпја нису регулисана Статутпм, регулишу се пвим Правилникпм. 
 
 
                                                                                         Члан 2. 
 
Циљ Суда части је да штити част и углед балетске уметнпсти, Председништва УБУС-а и све чланпве 
Удружеоа. 
Задатак Суда части је да решава сппрпве међу чланпвима УБУС-а, кпмисијама и другим радним 
телима кап и сппрпве настале између чланпва Удружеоа и трећих лица у вези кршеоа етичких и 
прпфесипналних нпрми и прпписује пдређене мере за оихпвп решаваое. 
Укпликп је сппр пснпван, Суд части је у пбавези да га размптри и у присуству пбе стране у сппру, а пп 
разматраоу пдлучује п даљим ппступцима. 
Суду части ппдлежу и лица ван УБУС-а кпја су Удружеоу или оегпвим чланпвима нанели етичке и 
прпфесипналне неправде и неистине. 
                                                   
 
                                                                                           Члан 3. 
 
Суд части ппкреће расправу пп пснпву пријаве или пп властитпј иницијативи, а сазива га Председник 
Суда части или Председништвп УБУС-а. 
Пријава мпра бити у писанпј фпрми и мпра садржати ппис разлпга за ппкретаое ппступка, тачне 
ппдатке п члану прптив кпга се ппступак захтева, кап и у случају трећег лица, кап и све релевантне 
дпказе. 
Суд части заседа и пдлучује укпликп је присутнп најмаое три члана, а пдлуку дпнпси већинпм 
гласпва свих чланпва. 
Укпликп члан Суда части три пута узастппнп не присуствује расправама, сматраће се да је вратип 
мандат и Председништвп ће именпвати уместп оега другпг члана Удружеоа, дп следеће Скупштине. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                                                           Члан 4. 
 
Суд части је дужан да закаже расправу ппвпдпм ппкретаоа ппступка и да на исту благпвременп 
ппзпве све стране заинтереспване за исхпд тпг ппступка и саслуша их. 
Суд части је дужан да закаже расправу најкасније за 15 дана пд дана пријема предлпга. 
 
                                                                                            Члан 5. 
 
Суд части је дужан да пре ппчетка расправе иницира ппмиреое и превазилажеое разлпга збпг кпјих 
је расправа ппкренута, те да се сппр реши мирним путем.Укпликп се на тај начин сппр пкпнча Суд 
части ће кпнстатпвати Решеоем. 
Укпликп није ппстигнутп мирнп решеое сппра, Суд части ће ппсле расправе дпнети једну пд 
следећих пдлука: 

1. Укпликп је предлпг за ппкретаое ппступка непснпван, исти ће пдбити, 
2. Укпликп је предлпг пснпван, Суд дпнпси неку пд следећих мера, када је у питаоу члан 

Удружеоа: 
a) Укпр 
b) Јавни укпр 
c) Искључеое из чланства УБУС-а 

3. У пднпсу на треће лице Суд части ће реагпвати јавним иступаоем- 
саппштеоем. 

Одлуку Суда части пптписује Председник Суда части и пверава је печатпм УБУС-а. 
Одлука се мпже пбјавити и у јавним гласилима, укпликп такп пдлучи Суд части.  
 
                                                                                             Члан 6. 
 
На пдлуку Суда части незадпвпљна страна у сппру има правп жалбе кпју ппднпси Председништву 
УБУС-а у рпку пд 15 дана пд дана дпстављаоа писанпг птправка пдлуке. 
Одлука Председништва пп жалби мпже бити: 
- Пптврђује се пдлука Суда части, када иста ппстаје кпначна. 
- Укида се пдлука Суда части и враћа се на ппнпвнп пдлучиваое, уз пбразлпжеое укидаоа. 
-   Преиначује се пдлука Суда части, када иста ппстаје кпначна. 
Прптив кпначне пдлуке Председништва УБУС-а, незадпвпљна страна у сппру има мпгућнпст и судске 
заштите и пвлашћена је да у рпку пд 30 дана пд дана дпстављаоа писанпг птправка другпстепене 
пдлуке Председништва УБУС-а ппведе Управни сппр пред надлежним судпм. 
 
                                                                                             Члан 7. 
 
Овај Правилник ступа на снагу данпм усвајаоа на седници Председништва УБУС-а, дана 
11.01.2017.гпдине. 
 
 
                                                                                                                         За Председништвп УБУС-а 
                                                                                                                   Анђелија Тпдпрпвић, председник 
                               
 

                                                                                                                              


