
 
 

 
На основу Статута Удружења Херојска 549. моторизована бригада ,,Цар Душан Силни” ( у даљем 

тексту Удружење ) члан 9, став 3 и члан 13, тачка 4 Управни одбор напрвој седници одржаној 

01.01.2023  године у Београду донео је :  

П  р  а  в  и  л  н  и  к 
о дисциплинској одговорност и дисциплинском поступку   

Члан 1 

Овим Правилником прописује се дисциплинска одговорност чланова Удружења, који се не 

придржавају Статута, других општих аката и одлука органа Удружења и начин вођења 

дисциплинског поступка. 

Члан 2 

Дисциплински прекршаји су: 

1. Непоштовање Статута и других општих аката Удружења, 

2. Непоштовање одлука Скупштине и Управног одбора Удружења, 

3. Несавесно обављање функције у органима Удружења, 

4. Злоупотреба функције, 

5. Незаконито располагање материјалним средствима Удружења, 

6. Нарушавање угледа Удружења, 

7. Злоупотреба симбола Удружења, 

8. Нарушавање међуљудских односа унутар Удружења, 

9. Несавесно извршавање добијених задатака, 

10. Непоштовање члана Удружења или органа Удружења.  

Непознавање Статута и других општих акта Удружења, чланове Удружења не ослобађа 

одговорности. 



Члан 3 

За учињене дисциплинске прекршаје могу се изрећи следеће дисциплинске мере: 

1. Опомена, 

2. Престанак обављања функције, 

3. Искључење из чланства. 

Члан 4. 

Када члан Удружења направи дисциплински прекршај, против њега се води дисциплински 

поступак. 

Основ за покретање и вођење дисциплинског поступка је дисциплинска пријава. Њу може да 

поднесе члан или орган Удружења. Пријава се подноси Дисциплинској комисији Удружења, у 

писаном облику и садржи: 

1. Име и презиме подносиоца пријаве, односно назив органа Удружења, 

2. Име и презиме члана против којег се подноси пријава, 

3. Чињенични опис догађаја, односно неправилности у раду, 

4. Докази и сведоци који потврђују наводе. 

Члан 5 

Дисциплинска комисија је орган Удружења задужен за вођење дисциплинског поступка против 

члана Удружења, који направи дисциплински прекршај. 

Дисциплинску комисију именује и разрешава Управни одбор Удружења. Дисциплинска комисија 

има три члана и чине је Председник дисциплинске комисије и два члана. 

Мандат Дисциплинске комисије траје четири године са могућношћу поновног избора. 

Да би Дисциплинска комисија радила, морају бити присутни сви чланови. Одлуке доноси већином 

гласова. Гласање је јавно. Одлука за дисциплинску меру искључење из чланства мора бити 

једногласна. 

Члан 6 

По добијању дисциплинске пријаве, председник дисциплинске комисије обавештава члана 

Удружења, против којег се води поступак, писаним путем и, у року од десет дана, заказује расправу.  

На расправи дисциплинска комисија утврђује материјалне чињенице, на основу којих ће донети 

своју одлуку и утврдити да ли постоји одговорност члана Удружења за коју се терети. 

Дисциплинска комисија мора саслушати члана Удружења, против којег се води дисциплински 

поступак, који има право да изнесе своју одбрану, а може доставити и писану изјаву дисциплинској 

комисији. 

По потреби расправи присуствују и сведоци, који дају изјаве. 



На расправи се води записник. Уколико има писаних изјава, оне су део записника. 

Члан 7 

Уколико се члан Удружења, против којег се води дисциплински поступак, не одазове позиву или не 

достави писану изјаву, расправа се одржава без његовог присуства. 

Члан 8 

По завршетку рада Дисциплинска комисија изриче дисциплинску меру или одбацује дисциплинску 

пријаву. Одлуку, у писаном облику, доставља члану, против којег је вођен дисциплински поступак, и 

Управном одбору.  

Члан 9 

Против одлуке Дисциплинске комисије члан Удружења, против којег је вођен дисциплински 

поступак, може, у року од петнаест дана од дана пријема одлуке поднети жалбу. Жалбу подноси 

Управном одбору у писаном облику. 

Управни одбор на првом следећем састанку доноси одлуку по жалби, у писаном облику и доставља 

је Дисциплинској комисији и члану, против којег је вођен дисциплински поступак. 

Члан 10 

Против одлуке Управног одбора, члан Удружења, против којег је вођен дисциплински поступак, 

може, у року од петнаест дана од дана пријема одлуке поднети жалбу. Жалбу подноси Скупштини у 

писаном облику преко Управног одбора. Скупштина, на првом следећем заседању, доноси одлуку 

по жалби и у писаном облику је доставља члану Удружења, против којег је вођен дисциплински 

поступак. Одлука Скупштине је коначна. 

Члан 11 

Дисциплинска комисија води евиденцију о вођеним дисциплинским поступцима и изреченим 

дисциплинским мерама. 

Члан 12 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објављивања на сајту Удружења. 

  У Београду ,01.01.2023год.                    Председник удружења                         

                                                                                                                                          Владан  Ранковић          

                                                                                                                                      


