Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja
Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 19764968282
_________________________________________________________________________________
Na temelju članka 21. Statuta Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (u daljnjem tekstu:
Udruge), Skupština Društva na svojoj sjednici 29. lipnja 2015. godine u Zagrebu donosi

PRAVILNIK O STEGOVNOM POSTUPKU I STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se način rada i postupanja Stegovnog suda u provedbi stegovnog
postupka i izričaju stegovnih mjera članovima udruge koji su povrijedili svoje članske dužnosti
utvrđene Statutom i odlukama Skupštine, odnosno Upravnog odbora Udruge.
Članak 2.
Član Udruge će biti pozvan na stegovnu odgovornost zbog povrede svojih članskih dužnosti koje su
propisane zakonima, Statutom, pravilnicima i odlukama tijela Udruge.
Članak 3.
Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu ovih članskih obveza i odgovornosti:
 kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge,
 nepoštivanje odredaba Statuta,
 nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge,
 neizvršavanje preuzetih obveza,
 nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi,
 nesavjesno ili nezakonito raspolaganje imovinom Udruge,
 narušavanje ugleda Udruge.
Članak 4.
Članu Udruge ne može se izreći stegovna mjera ako predhodno nije saslušan. Iznimno, članu Udruge
može se izreći stegovna mjera i bez predhodnog saslušanja ako se on na uredno dostavljene pozive
ne odazove, odnosno ne opravda svoj izostanak.
ORGANI ZA POKRETANJE STEGOVNOG POSTUPKA
Članak 5.
Stegovni postupak može pokrenuti Upravni odbor Udruge na temelju vjerodostojne prijave bilo kojeg
člana Udruge. Prijava se podnosi u pisanom obliku.
Upravni odbor će, nakon primitka prijave donijeti odluku o pokretanju, odnosno nepokretanju
postupka i o tome obavijestiti podnositelja prijave.
Članak 6.
Stegovni postupak je dvostupanjski, a vode ga i mjere izriču:
1. Stegovni sud u prvom stupnju,
2. Upravni odbor Udruge u drugom stupnju,
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TIJEK STEGOVNOG POSTUPKA
Članak 7.
Kad Upravni odbor utvrdi na temelju vlastitih zapažanja ili primljene prijave da je počinjena povreda
članske dužnosti, upućuje pismeni prijedlog za pokretanje stegovnog postupka Stegovnom sudu.
Članak. 8.
Prijedlog za pokretanje stegovnog postupka sadrži:
1. ime i prezime počinitelja,
2. vrijeme i mjesto u kojem je učinjena povreda,
3. opis povrede i dokazi o učinjenoj povredi,
4. opće akte po kojima je učinjena ta povreda,
5. ostale podatke koji koriste utvrđenju materijalne istine o počinjenoj povredi članske dužnosti.
Članak 9.
Po primljenom prijedlogu predsjednik Stegovnog suda zakazuje usmenu raspravu. Na raspravu se
mogu pozvati svjedoci, vještaci koji mogu pomoći da se utvrde činjenice. Poziv za raspravu upućuje
se u pismenom obliku 7 dana prije zakazane rasprave, a ako je stvar hitna može i u kraćem
razdoblju.
Članak 10.
U stegovnom postupku član Udruge protiv kojeg se postupak vodi ima pravo uzeti branitelja. Branitelj
može biti svaki poslovno sposoban građanin Republike Hrvatske.
Članak 11.
Ako je član Udruge protiv kojeg se vodi postupak uredno pozvan, a ne pristupi sjednici, razlog
izostanka nije unaprijed opravdao, rasprava i stegovna mjera će se održati i bez njegove nazočnosti.
Članak 12.
Usmena rasprava počinje čitanjem prijedloga za pokretanje postupka, a nakon toga poziva se član
protiv kojeg se vodi postupak da iznese svoju obranu. Nakon toga izjavu daju svjedoci, vještaci ( ako
ih ima), te se čitaju izjave svjedoka i vještaka koji nisu osobno prisutni raspravi. Na kraju se član
Udruge protiv kojeg se vodi postupak poziva da iznese završnu obranu ili pak to čini njegov branitelj.
Članak 13.
Na usmenoj raspravi vodi se zapisnik u koji se unose govori, izjave i pitanja člana protiv kojeg se vodi
postupak, njegova branitelja, svjedoka, vještaka kao i drugi podaci koji se uobičajeno unose u
zapisnik. Zapisnik potpisuju svi članovi Stegovnog suda i zapisničar.
Članak 14.
Nakon završene javne rasprave Stegovni sud se povlači na vijećanje.
Članak 15.
Za povrede članskih dužnosti opisanih u Članku 3. ovog Pravilnika, Stegovni sud može izreći jednu
od sljedećih odluka:
1. osloboditi člana odgovornosti,
2. obustaviti stegovni postupak,
3. proglasiti člana krivim i izreći mu mjeru koja može biti:
 opomena,
 privremeno isključenje iz Društva od najmanje 6 mjeseci do najviše 5 godina,
 trajno isključenje iz Društva,
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nadoknada materijalne štete ukoliko se utvrdi da je takva šteta učinjena.

Odluka Stegovnog suda dostavlja se članu Udruge i podnositelju prijedloga za pokretanje stegovnog
postupka.
Članak 16.
Odluka o oslobađanju člana Udruge donosi se:
 ako radnja zbog koje je postupak pokrenut nije povreda članske dužnosti.
 ako postoje okolnosti koje isključuju odgovornost.
 ako nema dokaza o počinjenoj povredi.
Članak 17.
Odluka o obustavi postupka donosi se ako nastupi zastara, tj. ako je protekla 1 godina od pokretanja
postupka, a Stegovni sud nije donio odluku.
Članak 18.
Stegovni sud odluku donosi većinom glasova i priopćava je odmah. Pismena odluka se dostavlja
okrivljeniku i Upravnom odboru u roku od 15 dana od završetka postupka. Zapisnik o tijeku procesa i
vijećanju na predočava se nikome, ali ostaje pohranjen u arhivi Udruge.
PRIZIV NA ODLUKU O ODGOVORNOSTI
Članak 19.
Član protiv kojeg je donesena odluka o stegovnoj odgovornosti ima pravo žalbe Upravnom odboru
koji je dužan o žalbi odlučiti na svojoj prvoj slijedećoj sjednici.
Upravni odbor može:

odbiti žalbu i potvrditi odluku Stegovnog suda.

uvažiti žalbu i odluku preinačiti.

uvažiti žalbu i odluku poništiti ili je vratiti Stegovnom sudu na ponovni postupak.
Članak 20.
Stegovni postupak koji je dovršen može se obnoviti:
 ako se u međuvremenu doznaju nove činjenice ili novi dokazi koji bi mogli pridonijeti
drugačijoj odluci,
 ako je odluka donijeta na temelju lažne isprave ili lažnog iskaza svjedoka,
 ako Stegovni sud koji je donio odluku ili Upravni odbor nisu odlučivali u propisanom sastavu,
ili ako za odluku nije glasovala propisana većina.
Članak 21.
Zahtjev za obnovu postupka može podnijeti član protiv kojega je izrečena pravomoćna odluka o
stegovnoj odgovornosti.
Članak 22.
Ako se zahtjev za obnovu postupka prihvati, Stegovni sud provodi stegovni postupak na način kako je
ovim Pravilnikom propisano.
Članak 23.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu od dana prihvaćanja na Skupštini Udruge.
U Zagrebu, 29. lipnja 2015. godine.
PREDSJEDNIK UDRUGE
Marijana Zekić-Sušac
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