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З   А   П   И   С   Н   И   К 

СА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ  

УДРУЖЕЊА СТАЛНИХ СУДСКИХ ПРЕВОДИЛАЦА И ТУМАЧА СРБИЈЕ 

одржане 9. фебруара 2019. године 

                                               у Новом Саду од 11.00 до 14.00 часова   број:П-1/2019 

Дневни ред: 

1. Резиме активности протекле године 

2. Извештај о реализацији текућих пројеката 

3. Међународна чланства 

4. Предлог: промена у износу и динамици плаћања чланарине 

5. Предлог активности и календара дешавања за 2019. годину 

6. Избор организационих јединица УССПТС 

7. Дискусија 

Закључци са IV годишње скупштине: 

 Усвојен је завршни рачун за 2018. годину. 

 Усвојен је предлог за пријаву Удружења за чланство у европској асоцијацији удружења 

судских преводилаца ЕУЛИТА. 

 Усвојен предлог за пријаву Удружења за чланство у терминолошкој мрежи Термнет. 

 Усвојен је предлог Сање Карановић да се направи промена у износу и динамици 

плаћања чланарине – да се смањи на 2000 RSD и да важи у року од годину дана а не за 

календарску годину, те да се уведу котизације за све активности, с тим што ће за чланове 

бити ниже у односу на остале. 

 Избор организационих јединица УССПТС: 

o Усвојен је предлог формирања Радног тела за међународну сарадњу, који ће 

чинити: за немачки језик Марија Милорадов, а за енглески језик: Биљана 

Симурдић, Гордана Векарић и Војислав Јовановић. 

o Усвојен је предлог формирања Правног савета, који ће чинити Марија Милорадов 

и Јелена Јоновска (а добро дошле су и остале колеге правне струке, које желе да се 

укључе, само је потребно да нас о томе обавесте и пошаљу пријаву на разматрање). 

o Предлог за формирање Радног тела за стручно усавршавање (за организовање 

конференције, саветовања, обука) је усвојен, али нису именовани чланови јер није 

било заинтересованих.  

 Дат је предлог за стављање на увид јавности имена чланова Удружења (на вебсајту) и 

њихових биографија, према језику, међутим док се не прибаве сагласности свих чланова и 
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не доставе све биографије, увид у списак чланова биће могућ на упит упућен УО одбору 

УССПТС. 

 Правно тело је предложило увођење писменог гласања за чланове који нису присутни, како 

би се рад Удружења одвијао неометано, без застоја у случају недостатка кворума јер неки 

чланови мису у прилици да физички присуствују скупштини. 

 Предлог активности и календара дешавања за 2019. годину: 

o IV конференција 27-28. 9. 2019. године у Београду и Новом Саду – није усвојен 

предлог за одржавање у Београду него само у Новом Саду, и то за време викенда, 

што се може одразити на одзив надлежних органа (који су били прошле године 

спречени да присуствују скуповима ван Београда и мимо радног времена, поготово 

викендом).  

o одржавање стручних састанака на следеће теме: пуне легализације превода, 

изазови рада са нотарима, стручни састанци са судијама, комуникација са 

Министарством правде и Националним конвентом цивилног друштва. 

 План активности није усвојен јер није било предлога за ангажовање, али ће Удружење 

настојати да струка не остане без адекватних стручних састанака у обиму и на начин који 

то омогућава чланство. Стога позивамо чланове на давање предлога. 

Током веома конструктивне дискусије изнето је више квалитетних предлога, чија реализација за 

сада није могућа, али ћемо разматрати могућности кад све стекну сви неопходни услови за то. 

Дати су предлози за: 

 увођење активног чланства, с подношењем извештаја о обављеном послу; 

 увођење преводилачке норме Удружења; 

 сарадњу са другим удружењима (нпр. Удружење симултаних и конференцијских 

преводилаца); 

 промотивне активности и повећање препознатљивости Удружења од стране шире јавности; 

 увођење затворене ФБ групе удружења – да буде затворена само за чланове, у којој ће 

гласање моћи да се обавља електронски, али немају сви ФБ налог, а и услед недовољно 

ресурса немамо решење за администратора групе.

У Новом Саду, 11. фебруара 2019. године 

Записник саставио             За УССПТС 

Секретар УССПТС Председник 

Весна Савић Слађана Милинковић 

 


