На основу члана 27. Статута Савеза геодета Србије 17-та Изборна Скупштина Савеза
геодета Србије, на својој седници одржаној дана 26.10.2001.год донела је...
ПРАВИЛНИК
О РАДУ СУДА ЧАСТИ САВЕЗА ГЕОДЕТА СРБИЈЕ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником регулишу се услови и поступак решавања спорова пред Судом части Савеза
Геодета Србије.
Члан 2 .
По одредбама овог Правилника решавају се сви међусобни спорови чланова Савеза као и трећих
лица и чланова Савеза због повреде Статута, професионалног кодекса и других аката Савеза
....пре свега огрешење у домену ауторских права, радње из домена нелојалне конкуренције,
обављање послова изван стручне компетенције, неовлашћено присвајање туђих радова, решења
и идеја, повреда из области професионалне струке... .
Члан 3.
За повреде из чл.2 овог Правилника члановима Савеза могу се изрећи следеће мере...
---- јавна опомена
---- искључење из Савеза геодета Србије
Све одлуке Суда части објављују се у листу Савеза или у јавним гласилима.
Примерак своје одлуке Суд части доставља и Извршном одбору Савеза геодета Србије.
Члан 4.
У појединим случајевма Суд части може донети закључак који у виду препоруке налаже
отклањање извршене недозвољене радње.
Члан 5.
Пре изрицања казне Суд ће покушати да се спор споразумно реши и отклони последице,
уколико Суд закључи да је такав поступак оправдан.
ОРГАНИЗАЦИЈА СУДА ЧАСТИ
Члан 6.
Суд части чини председник и четири члана чији је углед неприкосновен у струци.
Члан 7.
Председника и чланове суда бира и разрешава Скупштина Савеза Геодета на период од четири
године. За члана Суда части не може бити биран члан који је био подвргнут мерама овог Суда
или је члан Извршног или Надзорног одбора овог Савеза.

Члан 8.
Суд части доноси одлуке на основу Статута и Кодекса професионалног понашања чланова
Савеза геодета Србије, у складу и по поступку предвиђеном овим Правилником.

ПОСТУПАК ПРЕД СУДОМ ЧАСТИ
Члан 9.
Поступак пред Судом части покреће се писменим захтевом који подноси заинтересована страна.
Захтев треба да садржи конкретне наводе почињених повреда одредаба професионалног
Кодекса или других норми из Статута које су релевантне за доношење одлуке.
Члан 10.
Суд части ради и доноси одлуке у већу који чини председник и четири члана. Одлуке се доносе
већином гласова.
Члан 11.
Поступком пред Судом части руководи Председник Суда части. Он је дужан да обезбеди да
поступак буде објективан, довољно садржајан и целисходан. Председник Суда у договору са
члановима Већа одлучује о обиму истраге, саслушању сведока и прибављању доказа. Пред
Судом части се врши саслушање сведока и страна у спору. Ако нека од страна у спору одбије да
дође на рочиште одлука се може донети и у његовом одсуству.
Члан 12.
Одлука Суда части мора бити донета у писменом облику и доставља се странама у спору и
председнику Извршног одбора Савеза.
Члан 13.
О раду Суда части сачињава се записник који потписују сви присутни чланови Суда . Члан Суда
који се не слаже са донетом одлуком потписује записник уз напомену са образложењем.
Члан 14.
О извршењу одлуке Суда части стараће се секретаријат Савеза.
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК
САВЕЗА ГЕОДЕТА СРБИЈЕ

