Skupština Hrvatskog kuharskog saveza, temeljem članka 21. Statuta Hrvatskog
kuharskog saveza na sjednici održanoj u Zagrebu 25.07. 2016. godine donosi,
slijedeći

Poslovnik o radu Časnog suda
Članak 1.
Sjednice Časnog suda sazivaju se prema potrebi, i to u pravilu pismenim putem,
najkasnije deset dana prije dana kada je zakazano održavanje sjednice.
Članak 2.
Sjednicom predsjedava predsjednik.
Časni sud pravovaljano odlučuje ako u radu sjednice sudjeluju sva 3 člana.
Članak 3.
Na sjednici se odlučuje dogovorno, no ukoliko to nije moguće obavlja se glasovanje.
Članak 4.
Na sjednicama Časnog suda vodi se zapisnik u kojem se konstatira mjesto i vrijeme
održavanja sjednice, popis nazočnih, dnevni red, te izrečene mjere.
Članak 5.
U radu sjednice, osim tijekom donošenja odluka, mogu sudjelovati predsjednik,
dopredsjednici i glavni tajnik, kao i osobe koje neposredno sudjeluju u postupku.
Članak 6.
Postupak protiv člana koji je narušio statutarne odredbe, odnosno Kodeks etike
profesionalnih kuhara i članova udruga Časni sud pokreće na temelju pismenih
prijava članstva, osnovnih udruga ili tijela Saveza. Časni sud može postupak ocijene
ponašanja članica poduzimati i samostalno temeljem vlastitih spoznaja.
Po primljenoj prijavi, Ured HKS-a obavještava predsjednika Časnog suda s prijavom.
Ukoliko to predsjednik smatra potrebnim, Ured će od prijavljenog člana u roku 30
dana zatražiti pismeno očitovanje. Nakon toga Časni sud će u roku od najviše 15 dana
provesti raspravu tijekom koje može saslušati sudionike postupka i svjedoke.
Članak 7.
Pristiglu prijavu Časnom sudu šalje Upravni odbor izvješćujući i okrivljenog.
Prijava mora biti potpisana sa nadnevkom podnosenja i šalje se preporučenom poštom
sa povratnicom.
Odluku o izrečenoj mjerio potpisuje predsjednik Časnog suda.
Članak 8.
Izvješće o provedenom postupku uz kratko obrazloženje, te izrečenoj mjeri, Časni sud
dostavlja članu, udruzi i Upravnom odboru u pismenom obliku.
Nakon provedene stegovne procedure sa rokom žalbe od 15 dana od donošenja iste
odluke, konačnu odluku donosi Skupština na prijedlog Časnog suda.
Članak 9.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom prihvaćanja i primjenjuje se odmah.
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