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На основу члана 53. став 3 Статута Планинарског савеза Републике Српске, Скупштина
Планинарског савеза Републике Српске је 16.11.2016.године, на сједници одржаној у Источном
Сарајеву усвојила:

ПОСЛОВНИК
О РАДУ ВИЈЕЋА ЧАСТИ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Основни задатак Вијећа части Планинарског савеза Републике Српске (у даљем тексту Вијеће
части Савеза) је заштита интереса и угледа Планинарског савеза Републике Српске (у даљем
тексту Савез) и планинарских организација учлањених у Савез.
Вијеће части покреће и проводи дисциплинске поступке, те доноси одлуке о нестатутарном
понашању и нарушавању планинарске етике од стране органа Савеза, чланова органа Савеза,
чланица Савеза и чланова Савеза који учествују у активностима и акцијама Савеза.
Вијеће части посебно води рачуна о чињеници да ли је прекршен Статут или било који други
општи акт Савеза.
Члан 2.
Овим Пословником уређује се начин рада и одлучивања на сједницама Вијећа части Савеза,
као и поступци при вођењу расправа и изрицања дисциплинских мјера.
Члан 3.
Вијеће части има три члана од којих је један Предсједник Вијећа части. Предсједника и чланове
Вијећа части бира Скупштина Савеза на мандат од четири године, са могућношћу поновног
избора.
Члан 4.
Вијећем части руководи Предсједник Вијећа части Савеза.
Вијеће части одлуке доноси гласањем. Одлука се усвајају једногласно.
Сједнице Вијећа части се заказују по указаној потреби.
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НАДЛЕЖНОСТИ
Члан 5.
Вијеће части Савеза је првостепени орган за дисциплинске поступке које покрећу органи
Савеза, планинарске организације учлањене у Савез (у даљем тексту чланице Савеза) или
чланови - поједници учлањени у планинарску организацију чланице Савеза (у даљем тексту
чланови Савеза) против: органа Савеза, чланова органа и комисија Савеза, чланица Савеза и
чланова Савеза који учествују у активностима и на акцијама које организује Савез.
Вијећа части Савеза као орган, а такође и чланови Вијећа части могу покренути дисциплински
поступак у случају сазнања да су нарушена правила планинарске етике и понашања која су у
супротности са одредбама Статута Савеза. Пријава Вијећу части може бити и анонимна.
Члан 6.
На првостепену одлуку Вијећа части Савеза може се изјавити жалба Скупштини Савеза, која се
разматра на првој наредној сједници и чија је одлука коначна.
Члан 7.
За дисциплинске поступке које покрећу органи чланице Савеза против свога члана надлежно је
Вијеће части планинарске организација чији је члан.

Члан 8.
За дисциплинске поступке које покрећу органи Савеза против чланова Савеза, који немају
функције у органима и комисијама Савеза надлежно је Вијеће части планинарске организација
чији је члан.
У случају да Вијеће части планинарске организације против чијег члана је покренут
дисциплински поступак ту пријаву одбије или не покрене дисциплински поступак у року од 30
дана надлежност за покретање дисциплинског поступка прелази на Вијеће части Савеза.
Члан 8.
Сви органи Савеза, све чланице Савеза и сви чланови Савеза дужни су доставити све тражене
податке и стручну помоћ Вијећу части уколико то буде од њих затражено. Посебно Стручна
служба Савеза мора бити на располагању Вијећу части.
ПОСТУПАК РАСПРАВЕ И ИЗРИЦАЊА МЈЕРА
Члан 9.
Када Вијеће части Савеза прими пријаву за покретање дисциплинског поступка или захтјев за
рјешавање жалбе Предсједник Вијећа одређује извјестиоца за конкретни поступак.
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Извјестилац прикупља одговарајуће доказне материјале: писане изјаве лица или овлаштених
лица органа Савеза, овлаштених лица органа чланица Савеза или чланова Савеза против којих
је покренут дисциплински поступак, мишљења стручних лица, писане изјаве свједока, обавља
додатне консултације са подносиоцем пријаве и другим лицима уколико је то потребно. Рок за
прикупљање доказних материјала је 30 дана од момента одређивања извјестиоца.
Предсједник Вијећа може продужити рок за још 15 дана у случајевима када то сматра
оправданим.
Члан 10.
По достављању прикупљених материјала од стране извјестиоца Вијећа части одлучује о
чињеницама да ли прекршај постоји и да ли је садржај пријаве у надлежности Вијећа части
Савеза. Ако се установи да прекршај не постоји или да не постоји надлежност Вијећа части
Савеза, пријава се одбацује и о томе се писмено обавјештавају подносилац пријаве и
пријављени.
Уколико Вјеће части констатује да прекршај постоји заказује расправу.
Члан 11.
Предсједник Вијећа части на расправу може позвати писаним путем подносиоца пријаве,
пријављеног и друга лица по потреби. Пријављени не може бити позван на расправу, уколико
му претходно није омогућено да се изјасни по наводима пријаве.
Вијеће части може донијети одлуку да сједници присуствују само чланови Вијећа части у фази
доношења одлуке.
Позвана лица могу давати изјаве или учествовати у дискусији по добијању ријечи од стране
предсједавајућег на састанку, али не могу узимати учешће у одлучивању.
У случају неодазивања позваних лица или у случају да није прикупљено довољно доказа и да
постоји потреба за прикупљањем додатних доказа или изјава, сједница Вијећа части Савеза се
може прекинути и наставити у року од 30 дана.
Члан 12.
Уколико се и на поновљеној сједници Вијећа части Савеза не појаве уредно позвана лица
поступак ће се провести без њихове присутности.
Члан 13.
О поступку пред Вијећем части Савеза води се записник, а у садржај записника морају се
унијети тачно мјесто и вријеме одржавања састанка, присутност чланова Вијећа части Савеза,
имена и презимена подносиоца пријаве и пријављеног, односно овлаштених лица, уколико је у
питању орган Савеза или чланице Савеза.
Такође, потребно је унијети и имена и презимена осталих позваних лица и у којем својству
присуствују. Записник мора садржавати податке о току сједнице: дискусије и предлози се уносе
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у сажетом облику који обухвата суштину дискусије или предлога, писане изјаве и дискусије се
се прилажу, а предлози, закључци и издвојена мишљења се уносе у изворном облику.
Записник потписују чланови Вијећа части Савеза, те сва лица која су дала изјаве.
Члан 14.
Послије проведеног поступка Вијеће части Савеза доноси одлуку једногласно. Одлука мора
садржавати све потребне податке о подносиоцу пријаве, пријављеном, опис прекршаја,
казнене одредбе као и праву жалбе.
Одлуку потписује предсједник Вијећа части Савеза.
Одлука Вијећа части се доставља подносиоцу пријаве, пријављеном, Управном одбору,
Надзорном одбору и Скупштини Савеза, те органима планинарске организације уколико је
учесник у поступку планинарска организација или члан, те планинарске организације.
КАЗНЕ
Члан 15.
У складу са Статутом Савеза, Вијеће части Савеза, као првостепени орган или Скупштина
савеза као другостепени орган могу донијети сљедеће одлуке:
-за лакше прекршаје: казну опомена,
-за теже прекршаје: казну забрана дјеловања на планинарским акцијама у времену од 1 године
или забрану обављања функције органима или комисијама Савеза или њених чланица у
трајању од једне до три године,
-за најтеже прекршаје: казну искључења из Савеза, тј. трајног искључења из планинарског
Савеза/ свих планинарских организација Савеза.
За најтеже прекршаје које почине чланице Савеза, може се изрећи мјера распуштања свих
изабраних органа чланице Савеза, те Именовање повјереника, које ће руководити
планинарском организацијом до заказивања ванредне скупштине и избора нових органа.
Вијеће части Савеза одлуку из претходног става доставља Управном одбору на потврђивање.
Управни одбор може потврдити достављену одлуку или је прослиједити Скупштини Савеза на
поновно разматрање. Управни одбор не расправља о одлуци Вијећа части, као скупштинског
органа. Препорука Вијећа части о казни ступа на снагу одмах до другостепене одлуке
Скупштине, која је може поништити или потврдити. Скупштинска одлука је коначна.
Члан 16.
У року од 30 дана по достављању Одлуке Вијећа части Савеза, кажњена странка има право
приложити жалбу Скупштини Савеза, као другостепеном органу.
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Члан 17.
У случају да се појаве нове чињенице, а које нису биле познате у току провођења поступка,
предлог за обнову поступка може се поднијети. Уколико се не поднесе пријава у року од три
године од момента настанка прекршаја, исти ће се сматрати застарјелим.
Члан 18.
У случају искњучења члана од стране планинарске организације, чланице Савеза, а Савез
писмено и правовремено обавијештен , искључени члан не може бити учлањен у било коју
планинарску организацију у РС - чланицу Савеза.
Жалба на искључење од стране органа планинарске организације, подноси се Вијећу части
Савеза.
Члан 19.
Тумачење одредаба овог Пословника је у надлежности Скупштине Савеза.
Члан 20.
Планинарске организације, чланице Савеза су дужна донијети своје пословнике о раду Вијећа
части у складу са основним одредбама овог Пословника у року од 30 дана од његовог усвајања
и објављивања. Уколико то не ураде у предвиђеном року примјењиваће се начела вођења
поступка дефинисана овим Пословником.
Члан 21.
Трошкове вођења прекршајног поступка сноси Савез.
Члан 22.
Овај Пословник ступа на снагу даном усвајања.

Предсједник Скупштине
Планинарског савеза Републике Српске
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