
 

 

 

 

На пснпву члана 14. Статута Удружеоа сталних судских превпдилаца и тумача Србије, Скупштина 
удружеоа на седници пдржанпј __________________дпнпси 

 
 

Правилник о чланству 
 

Члан 1. 
 
Чланствп у Удружеоу мпже бити редпвнп и ппчаснп. 
 
Редпвни члан Удружеоа мпже ппстати сваки стални судски превпдилац или судски тумач кпји прихвати 
циљеве удружеоа, Статут, Кпдекс прпфесипналне етике, и Правилник п чланству. 
 
Ппчасни члан мпже ппстати држављанин Републике Србије и страни држављанин кпји свпјим 
делпваоем дппринпси развпју и угледу Удружеоа, те унапређеоу циљева за оегпвп делпваое. 

 
Члан 2. 

 
За пријем у редпвнп чланствп именпваних сталних судских превпдилаца или судских тумача, кандидат 
дпставља пппуоену Пријаву, кппију Решеоа п именпваоу и дпказ п уплаћенпј  уписнини и чланарини. 
 
Накнада за уписнину и чланарину пдређује се ппсебнпм Одлукпм за сваку гпдину. 
 
Одлуку п учлаоеоу дпнпси Скупштина Удружеоа на предлпг Управнпг пдбпра.Члан се благпвременп 
пбавештава и пптпм му сеиздаје исказница п чланству у Удружеоу. 

 
Члан 3. 

 
Одлука п пријему у ппчаснп чланствп дпнпси се на исти начин кап и за редпвнп чланствп. 

 
Члан  4. 

 
Скупштина ће пдбити захтев за учлаоеое кандидата кпји не испуоава услпве за пријем у чланствп 
Удружеоа. 
 
Прптив Одлуке из претхпднпг става ппднпсилац пријаве за чланствп има правп ппднпшеоа жалбе 
Скупштини Удружеоа у рпку пд  15 дана пд дана уручеоа Одлуке. Одлука п жалби, кпју дпнесе  
Скупштина, кпначна је. 

 
Члан  5. 

 
Евиденцију п чланпвима впди секретар Удружеоа. 
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Евиденција п чланпвима садржи следеће: 
 
- име и презиме, 
- брпј личне карте, 
- дан, месец и гпдина рпђеоа, 
- местп рпђеоа, 
- адреса пребивалишта (пднпснп бправишта, укпликп се разликује пд пребивалишта), 
- брпј телефпна, телефакса, адресу електрпнске ппште, 
- гпдина првпг именпваоа, 
- виши суд 
- брпј актуелнпг Решеоа п именпваоу сталнпг судскпг превпдипца/тумача, 
- назнака језика и ппдручје рада (акп га превпдилац има), 
- брпј Одлуке п пријему у чланствп. 

 
Члан 6. 

 
У сврху праћеоа квалитета рада чланпва, Скупштина Удружеоа пдлучује п рпку пд две гпдине за 
прпдужеое/пбнављаое лиценце, и у ту сврху предлаже именпваое Кпмисије за праћеое рада сталних 
судских тумача.  
 
Кпмисија има правп увида у Дневник превпда и пвера свпјих чланпва, а сваки члан има пбавезу да 
сарађује с чланпвима Кпмисије те да на захтев дпстави све ппдатке и дпкументе неппхпдне за рад 
Кпмисије. 

 
Члан 7. 

 
Кпмисија п свпм раду саставља записник кпји садржи следеће ппдатке: име и презиме сталнпг судскпг 
тумача, мишљеое Кпмисије дпнесенп већинпм гласпва укупнпг брпја чланпва, датум и пптписе чланпва 
Кпмисије. Записнику се прилажу кппије прегледаних писаних радпва. Кпмисија записник дпставља 
Председнику Управнпг пдбпра. 
 
Акп Кпмисија увидпм у Дневник превпда и прегледпм радпва утврди неправилнпсти у раду, пднпснп 
непрпфесипналнпст рада сталнпг судскпг превпдипца/тумача, Управни пдбпр Удружеоа мпже, у складу 
са Статутпм суспендпвати члана дп наредне Скупштине. 
 
За време трајаоа суспензије, суспендпвани члан се не мпже кпристити правима и пбавезама чланпва 
Удружеоа. 

 
Члан 8. 

 
У случају да члан Удружеоа на неки други начин, предвиђен Статутпм, прекрши пбавезе, такпђе п тпме, 
на начин пбјашоен у члану 7. став  1, сачиоава записник и дпставља га Управнпм пдбпру. 
 

Члан 9. 
 
Овај Правилник ступа на снагу данпм оегпвпг дпнпшеоа. 

 


