На основу Поглавља V, чл. 54, чл.55, чл.56, чл.57 и чл.58  Статута Удружења пчелара Кикинда, Скупштина Удружења пчелара Кикинда дана 28. фебруара 2016. године донела је следећи:


ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ У
УДРУЖЕЊУ ПЧЕЛАРА КИКИНДА


1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

члан 1.

Правилником о дисциплинској одговорности (у даљем тексту: овај Правилник) Удружење пчелара Кикинда (у даљем тексту: Удружење) утврђује обавезе својих чланова појединаца везане за бављење пчеларством и чланством у Удружењу и утврђује повреде, санкције за повреде, органе и поступак за утврђивање повреда тих обавеза.

2. ОБАВЕЗЕ ПЧЕЛАРА

Члан 2.

Чланови Удружења, дужни су да се у свом раду придржавају законских обавеза као и других обавеза утврђених подзаконским актима, актима локалне самоуправе којима се уређује област пчеларства и нормативним актима Удружења, да у свом раду афирмишу односе поштовања према свим пчеларима и другим грађанима, да се придржавају пчеларског Кодекса, да свакоме коме штету причине одмах ту штету накнаде и да све евентуалне спорове са другим пчеларима, члановима Удружења, који се односе на пчеларство покушају да реше међусобно, а једино када то не буде могуће решити у Удружењу. Спорови са пчеларима који нису чланови Удружења решавају пред надлежним државним органима.

Свака повреда одредаба закона, подзаконских аката, аката локалне самоуправе везаних за пчеларство као и нормативних аката Удружења и пчеларских обичаја учињена од стране чланова Удружења чињењем или нечињењем без обзира да ли је истовремено санкционисано као кривично дело, привредни преступ или прекршај је повреда пчеларске дисциплине сматра се дисциплинским прекршајем.

Члан 3.

Према тежини настале последице или тежини последице која је могла настати, тј. према величини настале штете или величини штете која је могла настати, повреде пчеларске дисциплине могу бити лакше или теже. У сваком конкретном поступку орган који води поступак за повреду пчеларске дисциплине цени да ли се ради о лакшој или тежој повреди пчеларске дисциплине.



3. САНКЦИЈЕ ЗА ПОВРЕДЕ ПЧЕЛАРСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ

Члан 4.

Због учињене повреде пчеларске дисциплине учиниоцу  се може изрећи једна од следећих санкција:

– опомена;

– јавна опомена са објављивањем на  Сајту Удружења

– искључење из чланства Удружења.


4. ОРГАНИ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА И САМ ПОСТУПАК

Члан 5.

За вођење поступка због повреде пчеларске дисциплине надлежан је Суд части који образован у Удружењу и верификован одлуком Скупштине Удружења. Њега сачињава председник Суда части и два члана. Другостепени Суд части сачињавају већ изабрани стални чланови Суда части и уз њих још по један члан које одреде подносилац захтева и пчелар против којег се води поступак. 

Суд части мора да заседа у пуном саставу у првостепеном одлучивању. У другостепеном одлучивању за пуноправно доношење одлуке нису обавезни чланови које одређује подносилац захтева и члан против којех се води поступак, под условом да се заседању не одазову. Ако се одазову, један или оба, имају пуноважно право гласа при доношењу одлуке.

Члан 6.

Поступак против члана Удружења због повреде пчеларске дисциплине се покреће на захтев председника Извршног одбора Суду части. 

Пријаву због повреде пчеларске дисциплине председнику Удружења може поднети сваки члан Удружења искључиво путем председника Извршног одбора.

Захтев за покретање поступка због повреде пчеларске дисциплине из става 1. овог члана садржи:

	име и презиме подносиоца захтева;
	датум и место рођења подносиоца захтева;
	адресу становања пдносиоца захтева
	име и презиме учиниоца повреде;
	датум и место рођења учиниоца повреде;
	адресу становања учиниоца повреде;
	чињенични опис догађаја који се лицу против кога се захтев подноси ставља на терет као повреда правила Удружења.

Захтев се сачињава у два примерка од колих поднослиац један примерак, уз потпис предаје Председнику Извршног одбора.

У случају да председник Извршног одбора Удружења не поступи по поднетој пријави у року од 10 дана од дана подношења и не поднесе захтев за покретање поступка због учињене повреде пчеларске дисциплине, пријава се може поднети Извршном Одбору који је дужан поднети захтев за покретање поступка због повреде пчеларске дисциплине.

Члан 7.

По пријему захтева за покретање поступка због повреде пчеларске дисциплине, Суд части цени основаност тог захтева и уколико закључи да је захтев неоснован одбациће га. У том случају, подносилац захтева има право да тражи сазивање другостепеног Суда части. Одлука другостепеног Суда части је коначна. 

У случају да Суд части закључи да је захтев основан донеће закључак о покретању поступка због повреде пчеларске дисциплине.

Поступак због повреде пчеларске дисциплине може се водити и води се независно од тога да ли се истовремено пред надлежним државним органом против истог учиниоца за исто кривично дело води кривични поступак, поступак за привредни преступ или прекршај.

У поступку утврђивања одговорности због повреде пчеларске дисциплине, Суд части ће саслушати лице против кога је покренут поступак и по потреби ће извести и друге доказе (саслушање сведока, увид у списе, увиђај, вештачење и друго).

Лице против кога се води поступак за повреду пчеларске дисциплине може ангажовати браниоца из редова чланства у Удружењу.

Поступак због повреде пчеларске дисциплине Суд части завршава доношењем одлуке којом се поступак против лица против кога је вођен обуставља и то лице ослобађа одговорности или му се изриче једна од санкција утврђених овим Правилником.

Писмени отправак одлуке Суд части доставља лицу против кога је поступак за повреду радне дисциплине вођен каи и подносиоцу захтева.

Против одлуке Суда части дозвољена је жалба Другостепаном Суду части у року од 15 дана од дана пријема одлуке а против одлуке дозвољена је жалба Скупштини Удружења у року од 15 дана од дана пријема одлуке.

Одлука другостепеног Суда части по жалби је коначна.


5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Поступак пред Судом части мора се спровести у што краћем року, који не може бити дужи од три месеца.

Поступак пред Судом части је јаван.



Члан 9.

Суд части подноси годишњи извештај о свом раду Скупштини на редовном годишњем заседању исте.


Члан 10.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења на Скупштини и његовим објављивањем на сајту Удружења од када ће се и примењивати.


Председник Скупштине 
                                                                                              Удружења пчелара
                                                                                            Кикинда


____________________

