
 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 33. Статута Друштва дефектолога Србије, Управни одбор Друштва 

доноси: 

 

Правилник Суда части 

I Опште одредбе 

Члан 1. 

Суд части је орган Друштва дефектолога Србије , чија је основна функција заштита 

етичких норми струке и очување угледа позива дефектолога. 

Члан 2. 

Правилник Суда части регулише питање избора и састава Суда части, разрађује 

задатке Суда, утврђује санкције, поступак и услове за њихово изрицање, жалбени поступак, 

начин објављивања санкција, као и поступак доношења, односно допуне или измене овог 

Правилника. 

II Избор и састав Суда части 

Члан 3. 

Суд части сачињава 5 чланова, 3 редовна и 2 повремена. 

Члан 4. 

Редовни чланови Суда части су председник и два члана, а бира их Скупштина 

Друштва на својој изборној седници.  

Члан 5. 

Повремене чланове Суда части одређује Управни одбор Друштва, из састава чланова 

Управног одбора, повереника окружних организација, чланова ужег састава Развојног 

центра Друштва и чланова Одбора Фонда „ Проф. Миодраг В. Матић“ 

Члан 6. 

У случају да из било којег разлога редовни члан Суда части не може више да обавља 

своју дужност врши се ванредни избор сталног члана на првој редовној седници Скупштине 

Друштва. 



Члан 7. 

Радом Суда части руководи председник који је дужан да сваке године поднесе 

извештај о раду Скупштини Друштва. 

III Задаци Суда части 

Члан 8. 

Задаци Суда части су : 

- да оцењује да ли се ради о повреди професионалне етике пријављеног 

дефектолога; 

- да утврђује чињенично стање у сваком конкретном случају, да изводи доказе и 

изриче санкције; 

- да одлучује о свим случајевима повреде одредаба Кодекса професионалне етике 

ДДС , као и о свим другим повредама које би наносиле штету Друштву од стране 

њених чланова; 

- да афирмише етичка начела струке. 

Члан 9. 

Суд части на основу покренуте иницијативе за утврђивање одговорности дефектолога, 

члана Друштва, утврђује потребу за покретањем поступка. 

Члан 10. 

Одговорност дефектолога, члана Друштва, може се разматрати у свим случајевима 

непридржавања Кодекса професионалне етике Друштва дефектолога Србије. 

IV Санкције 

Члан 11. 

Суд части према тежини повреде из претходног члана може изрећи следеће санкције: 

1. усмену опомену, 

2. писмену опомену 

3. укор, 

4. строги укор, 

5. обавезујући налог окружној организацији Друштва за искључење из чланства, 

6. обавезујући налог окружној организацији Друштва за предлог послодавцу да 

поднесе пријаву надлежном државном органу ради забране вршења професије. 

  



V Покретање и спровођење поступка 

Члан 12. 

Иницијативу за покретање поступка у складу са овим правилником може да покрене 

Управни одбор , окружна организација , члан Друштва  али  и сваки грађанин који основано 

сумња да се дефектолог у свом раду огрешио о Кодекс професионалне етике  Друштва 

дефектолога Србије, као и послодавац дефектолога који је извршио тежу повреду радне 

обавезе у вези са струком. 

Члан 13. 

Покретање поступка је у надлежности председника Суда части, који лично или преко 

једног од редовних чланова Суда части узима изјаву од дефектолога кога терете за повреду 

Кодекса професионалне етике Друштва дефектолога Србије и прикупља доказе о томе, 

узимајући у обзир све релевантне околности. 

Члан 14. 

Иницијатива мора да садржи следеће податке: презиме и име пријављеног 

дефектолога, опис повреде Кодекса, време и место извршења и чињенице на основу којих 

се опис доказује. 

Члан 15. 

На основу утврђеног чињеничног стања председник Суда части покреће поступак 

утврђивања одговорности и заказује расправу. 

Члан 16. 

На расправу која је јавна, писмено се позивају пријављени дефектолог и предложени 

сведоци. 

Сведоке може предложити и пријављени дефектолог. 

Позиви се достављају препорученом поштом на кућну адресу или на радно место, 

најмање 8 дана пре одржавања расправе. 

У случају да пријављени дефектолог одбије да прими позив, објављује се на сајту 

Друштва, о чему га усмено обавештава секретар, и тада се сматра да је позив уручен. 

Члан 17. 

Суд части заседа и одлучује пуноважно када су присутна најмање три члана од којих 

један мора бити повремени. 

Члан 18. 

Ако је неко од чланова Суда части у родбинском односу или се претпостављају 

пријатељски или непријатељски односи, онда се овај члан Суда изузима од суђења. 



Изузимање се врши на захтев пријављеног, или на захтев председника, односно члана 

Суда части. 

Предлог за изузеће члана Суда доставља се писмено најкасније седам дана пре 

заказаног претреса. Суду се оставља могућност да предлог прихвати или одбаци. 

Члан 19. 

Ако је дефектолог кога терете за повреду Кодекса позив уредно примио, а није дошао 

на расправу, нити је обавестио Суд да ће изостати из оправданих разлога, расправа се може 

одржати у његовој одсутности. 

Члан 20. 

Расправа почиње читањем пријаве, а потом се онај о коме се расправља позива да се 

изјасни о наводима и да изнесе своју одбрану. Сваки сведок даје посебно своју изјаву и то 

после испитивања пријављеног ( оптуженог ) дефектолога. 

Суд части може, по потреби, позвати на расправу и компетентне стручњаке ради 

добијања њиховог мишљења. 

Члан 21. 

На расправи пријављени дефектолог има право да износи чињенице и предлаже 

доказе, да поставља питања сведоцима и да ставља примедбе на исказе сведока. 

Члан 22. 

Председник Суда диктира у записник одговор на постављена питања, а уколико је 

неко од учесника поступка незадовољан унетом изјавом у записник, има право да тражи да 

се то констатује на крају записника. 

Члан 23. 

На расправи се води записник у који се уносе подаци од значаја за одлучивање. 

У заглављу записника мора се означити састав Суда части, место и дан одржавања 

расправе, име и презиме дефектолога против кога је вођен поступак. 

У записник се уноси да ли је било приговора на састав Суда части, предлог за изузеће, 

каква је одлука о томе донета, прилаже се пријава, уноси  исказ пријављеног дефектолога, 

ток доказног поступка, имена сведока и њихови искази, предлози који су стацљени и шта је 

по њима одлучено. 

Искази се уносе скраћено или, ако је то потребно делови или цео исказ, се уносе 

дословно. 

На крају записника уноси се време завршетка расправе. 

Записник потписује председник Суда части, записничар и дефектолог против кога се 

водио поступак. 



Члан 24. 

Записник и другу администрацију Суда части води секретар Друштва. 

Члан 25. 

Након окончања расправе, Суд одлучује о одговорности дефектолога и изриче 

санкције. 

Већању и одлучивању могу присуствовати само чланови Суда и записничар. 

Члан 26. 

Суд доноси одлуку простом већином гласова и то одмах након завршене расправе. 

Члан 27. 

Суд доноси једну од следећих одлука: 

- ослобађа дефектолога од одговорности; 

- оглашава дефектолога одговорним и изриче санкцију. 

Своју одлуку Суд части саопштава писменим путем дефектологу, и оглашава не сајту 

Друштва пошто је постала правоснажна. 

Члан 28. 

Суд даје образложење санкције узимајући у обзир све релевантне околности. 

Члан 29. 

Суд може изрећи санкцију и у одсуству пријављеног дефектолога, ако овај 

благовремено не оправда изостанак са расправе. У том случају, раније дата изјава 

дефектолога пред чланом (члановима) Суда може се сматрати као изјава дата пред судом. 

Члан 30. 

Изречена санкција Суда са образложењем доставља се дефектологу о коме је Суд 

расправљао, Управном одбору Друштва, окружној организацији којој припада дефектолог, 

и одговарајућој секцији. Послодавцу дотичног дефектолога одлука суда се доставља тек 

пошто постане правоснажна. 

Одлуку о санкцији потписује председник Суда части и доставља је у року од 8 дана, 

рачунајући од дана расправе, а послодавцу 8 дана од дана правоснажности. 

Члан 31. 

Кривично гоњење које обављају државни органи не искључује и вођење поступка код 

Суда части када је у питању исти предмет. 

VI Правни лекови 



Члан 32. 

Против одлуке Суда части незадовољна странаима право жалбе. Жалба се упућује 

Управном одбору Друштва које има функцију Суда части у другом степену, у року од 15 

дана од уручења одлуке Суда. 

Жалба на одлуку упућује се преко Суда части. 

Суд части је дужан, да уз жалбу , Управном одбору Друштва достави и све друге 

списе, доказни материјал као и препис записника који је вођен у току расправе, у року од 

15 дана, по пријему жалбе. 

Члан 33. 

Подношењем жалбе одлаже се извршење санкције коју је донео Суд части. Санкција 

постаје правоснажна тек после доношења одлуке од стране Управног одбора Друштва 

дефектолога Србије. 

Члан 34. 

Управни одбор Друштва дефектолога Србије може одлучити: 

а.) да уважи жалбу и поништи одлуку Суда части; 

б.) да потврди предмет Суда части, 

в.) да врати предмет Суду части на поновно одлучивање; 

г.) да преиначи санкцију и изрекне другу у складу са чланом 11. овог Правилника. 

VII Завршне одредбе 

Члан 35. 

Правилник се доноси на седници Управног одбора Друштва дефектолога Србије. 

Измене и допуне овог Правилника врше се на начин који је предвиђен Статутом 

Друштва дефектолога Србије за доношење правилника, а иницијативу може поднети сваки 

активан члан Друштва. 

Члан 36. 

Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на сајту Друштва дефектолога 

Србије. 

 

 

 

У Београду,  

30. 08.2017. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

Дрштва дефектолога Србије 

Синиша Ранковић , дипл.дефектолог 




