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У складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист 
РС«,бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 11.05.2012. у Златибору 
усвојен је 
 
                                                            СТАТУТ 

          УДРУЖЕЊА «СУДСКИХ ВЕШТАКА И СУДСКИХ САВЕТНИКА ЗА  

                     САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ СРБИЈЕ» 

 

                                           Област остваривања циљева 

 

                                                          Члан 1. 

 

«УДРУЖЕЊЕ СУДСКИХ ВЕШТАКА И СУДСКИХ САВЕТНИКА ЗА               

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ СРБИЈЕ» (у даљем тексту: Удружење) је невладино 
и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања 
циљева у области вештачења и саветовања по саобраћајним незгодама на 
путевима. 
 

Циљеви удружења 

 

Члан 2. 
 
Циљеви Удружења су: унапређивање уредности, стручности, 
професионалности и савесности судских вештака и саветника, унапређење 
нормативног, институционалног и друштвеног амбијента за рад вештака и 
саветника, борба за положај и углед судских вештака и саветника у правосуђу и 
друштву као целини. 
 

Члан 3. 

 

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито: 
 

1) доноси Кодекс етике судских вештака и саветника Удружења; 
2) води именике чланова Удружења; 
3) води централну евиденцију свих чланова Удружења; 
4) води Именик о издатим, обновљеним и одузетим чланским картама; 
5) води Именик изречених дисциплинских мера члановима Удружења; 
6) организује суд части Удружења; 
7) организује подружнице за вештачења из поједних области; 
8) посредује у споровима између чланова Удружења, између чланова 

Удружења и странака у судском поступку или чланова Удружења  и надлежног 
министарства, 

9) даје мишљења и препоруке у поступку именовања и разрешења 
судских вештака и саветника. 
 

Назив и седиште 

 

Члан 4. 
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Назив Удружења је: „ УДРУЖЕЊЕ СУДСКИХ ВЕШТАКА И СУДСКИХ 

САВЕТНИКА ЗА  САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ СРБИЈЕ “ 
Удружење има седиште у Београду, Вождовац, ул. Јована Поповићжа 23. 
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије. 
 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства 

Члан 5. 

Члан Удружења може бити: 
 

• физичко лице које је уписано у Регистар судских вештака при 
министарству надлежном за послове правосуђа Републике Србије; 

•  научни односно стручни радник који обавља вештачење на основу чл. 
10. Закона о судским вештацима; 

•  научни односно стручни радник који обавља послове судског 
саветника за саобраћајне незгоде на основу  ЗКП; 

•  физичко лице које испуњава услове за обављање послова 
вештачења у складу са Законом о судским вештацима.и које прихвата 
циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном 
одбору Удружења. 

Правно лице не може бити чланУдружења. 
 

Члан 6. 

 

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор уз претходно 
мишљење одговарајуће подружнице односно секције и о томе без одлагања 
обавештава подносиоца пријаве. 

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. 
Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, 

неплаћања чланарине, непоштовања одредаба овог статута односно кодекса 
Судских вештака и саветника Удружења, нарушавања угледа Удружења 
односно професије судског вештака као и неуредним, несавесним односно 
нестручним обављањем послова судског вештака и саветника за саобраћајне 
незгоде.. 

Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор на образложени 
предлог Председника уз претходно мишљење одговарајуће секције односно 
подружнице. 

У случају вођења поступка пред Судом части Удружења, поступак 
престајања чланства покреће се упућивањем Одлуке Суда части Управном 
одбору и у том случају није потребан образложен предлог Председника и 
мишљење одговарајуће секције односно подружнице.. 

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет 
предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу ако 
чланство престаје на основу одредбе става 4. овог члана. 

Физичко лице које је разрешено статуса судског вештака или саветника 
може остати члан Удружења до правоснажости судске одлуке на основу које је 
разрешен односно до коначног и правоснажног окончања поступка поводом 
одлуке о разрешењу. 
 

Права обавезе и одговорност чланства 

 

Члан 7. 
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Члан Удружења има право да: 
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева 

Удружења; 
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа 

Удружења; 
3) бира и буде биран у органеУдружења; 
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима 

Удружења; 
Члан је дужан: 

1) да поштује Статут и Кодекс Удружења; 
2) да активно учествује у раду Удружења; 
3) да примењује правила струке и науке; 
4) да савесно и уредно обавља послове судског вештака одноно 

саветника . 
5) да обавештава Удружење о свим подацима који прописују акти 

Удружења; 
6) да уредно плаћа чланарину Удруженју;. 
7) да обавља и друге послове које му повере органи Удружења. 
 

Унутрашња организација 

Члан 8. 

 

Органи Удружења су: 

•  Скупштина; 

•  Управни одбор; 

•  Председник Удружења; 

• Секретар Удружења 

•  Главни одбор; 

•  Надзорни одбор, 

•  Суд части Удружења, 

• Подружнице  Удружења: Нови Сад, Ниш, Крагујевац, Ужице, Краљево 

• Секције удружења: 
 

1) аналза саобраћајних незгода и процена штете у СН (на возилима  и 
роби) 

2) процена штете на возилима оштећеним  у незгодама; 
3) судска медицина, медицина и стоматологија; 
4) психологија, дечија психологија и дефектологија; 
5) економско-финансијска; 
6) ауторска права и интелектуална својина; 
7) сигурност на раду (при одржавању-сервисирању и гаражирању 
возила); 
8) балистика, трасологија, дактилоскопија и графологија; 
9) пожари, експлозије и хаварије на возилима; 

12) машинска техника; 
 

Функцију заступника врши Председник Удружења, а у његовом одсуству 
или немогућности ту дужност врши Секретар или Председник Управног одбора. 
Заступање подружнице и секције врши председник Подружнице односно 
секције. 

Права финансијског налогодавца поседују Председник Удружења и 
Секретар, а у њиховом одсуству Председник Управног одбора. 
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Члан 9. 

 

Скупштину Удружења чине сви његови чланови. 
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница 

Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и 
на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се 
подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања 
чије се разматрање предлаже. 

Седницу скупштине сазива Председник Удружења, писаним 
обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног 
реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на 
почетку седнице. 
 
Скупштина: 

1) доноси план и програм рада; 
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута; 
3) усваја друге опште акте Удружења; 
4) бира и разрешава Председника Удружења, чланове Управног одбора и 

Надзорног одбора; 
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног 

одбора; 
6) разматра и усваја финансијски план и извештај; 
7) одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења; 
8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и 

иностранству. 
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина 

чланова. 
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. 

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама, избору 
органа и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова 
свих чланова. 
 

Члан 10. 

 

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу 
циљева Удружења који су утврђени овим Статутом. 

Управни одбор има седам чланова, од којих су по функцији чланови УО 
Педседник и Секретар Удружења а остала пет члана бира и опозива Скупштина 
на предлог подружница и секција Удружења. 
 

Мандат изабраних чланова Управног одбора траје четири године и могу 
се поново бирати на исту функцију. 

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика 
председника. Председник  и Секретар Удружења  не могу бити Председник УО. 
 

Члан 11. 

 

Председник Управног одбора заступа Удружење, у отсуству или током 
спречености председника Удружења. 
 

Члан 12. 
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Управни одбор: 
1) одређује смернице Председнику Удружења ради руковођења радом 

Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања 
циљева Удружења; 

2) организује редовно обављање делатности Удружења; 
3) поверава посебне послове појединим члановима; 
4) доноси финансијске одлуке које нису у вези са редовним радом 

удружења; 
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, 

сопственом иницијативом или на предлог најмање десет чланова Удружења 
или две подружнице одноносно секције и припрема предлог измена и допуна, 
који подноси Скупштини на усвајање; 

6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из 
члана 25.став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног 
заступника Удружења за тај поступак; 

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, 
овлашћени други органи Удружења. 
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина 
чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова. 
 

Члан 13. 

 

Председник Удружења је извршни и репрезентативни орган Удружења. 
Бира га скупштина на период од пет година. Председник се може поново бирати 
на исту функцију. 
Председник Удружења: 

1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси 
одлуке ради остваривања циљева Удружења у складу са смерницама које му 
даје УО; 

2) доноси финансијске одлуке у вези са редовним радом Удружења; 
3) има својство статутарног заступника и финансијског налогодавца; 
4) обавља остале дужности у складу са овим Статутом. 

 
Члан 14. 

 

Главни одбор Удружења се састоји од Председника Удружења, председника 
Управног одбора, секретара Удружења и шефова свих  подружница и секција 
Удружења. 
Главни одбор: 

1) доноси Кодекс Удружења; 
2) заузима начелне стручне ставове; 
3) утврђује основне стручне принципе; 
4) даје стручно мишљење на законске и подзаконске акте који се тичу 

рада вештака и саветника, као и на остале документе с тим у вези (стратегије, 
планови и др.). 
 

Члан 15. 
 

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења, и поштовање 
Статута Удружења како од стране чланова тако и од стране органа Удружења.. 
О уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор 
односно Скупштину ако је уочио неправилност у раду Управног одбора. 
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Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова 
надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани. 
Председник Удружења, Секретар Удружења и чланови УО не могу бити 
чланови Надзорног одбора. 
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине. 
 

Члан 16. 

 

Суд части Удружења доноси одлуке којим се утврђује постојање односно 
непостојање неуредног, нестручног односно несавесног обављања вештачења 
односно даванја савета од стране члана Удружења, одлуке којим утврђује 
повреду или непоштовање Кодекса Удружења као и одлуке поводом поступања 
члана који нарушава углед професије судских вештака и судских саветника. 
Суд части је ад хок тело које се формира у трочланом саставу од којих је један 
члан Председник Коморе или лице које он делегира, други члан је Председник 
Управног одбора или лице које он делегира, а трећи члан је председник 
подружнице односно секције којој члан о чијем се раду рапсравља припада. 
Рад Суда части уређује се посебним Правлиником који доноси УО уз претходно 
мишљење главног одбора. 
 

Члан 17. 

 

Секретар Удружења је извршни орган Удружења. 
 
Секретар: 

1) има права и дужности финансијског налогодавца; 
2) стара се о оперативном функционисању Удружења; 
3) обавља извршне послове у складу са упутствима Председника 

Удружења 
 

Члан 18. 

 

Секције су тела Удружења која сачињавају чланови из исте струке. 
Подружнице су тела Удружења  формиране територијално према подручју на 
коме постоји потреба за такав облик рада. Подружницу сачињавају чланови из 
више струка струке . 

Секције се могу трансформисати и Подружнице и  могу се оснивати нове 
секције и Подружнице у складу са потребама организације. Сагласност на 
трансформације Секције и оснивање Подружнице  даје Главни одбор. 
Секције и Подружнице су саставни део Удружења, и као такве немају својство 
правног лица. 

Секција и Подружница се не може колективно ишчланити или прећи у 
чланство друге организације јер је то право члана а не Секције дносно 
Пословнице. 

Секција и Подфружница може формирати одбор за вештачење из 
матичне области струке, који обавља послове вештачења у складу са 
одредбама које уређују послове вештачења од стране правних лица. 
Секција и Подружница  има председника кога међусобно бирају чланови 
секције. 

Секција и Подружница доноси правилник о свом раду који одобрава 
Главни  и Управни одбор. 
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Остваривање јавности рада 

 

Члан 19. 

 

Рад Удружења је јаван. 
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о 

раду и  активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација 
(Билтена и часописа) односно путем саопштења за јавност, и путем интернета и 
презентацијама на сајту Удружења или на други примерени начин. 
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима 
на седници скупштине Удружења. 
 

Члан 20. 

 

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и 
сарађује са другим струковним удружењима и организацијама у земљи и 
иностранству. 

Удружење може приступити међународним удружењима за заштиту 
животне  средине, о чему одлуку доноси Скупштина. 
 

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање 

средствима 

 

Члан 21. 

 

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, 
донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен 
начин. 

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и 
друге облике стручног оспособљавања и усавршавања из области безбедности 
саобраћаја и унапређења рада на обваљању вештачења и едукацији учесника у 
саобраћају. 
 

Привредна делатност којом се стиче добит 
 

Члан 22 

 

 Ради постизања својих циљева и прибављања финансијских средстава 
Удружење може да развија и одређене привредне делатности које су уско 
везане за функционисање Удружења.  

Издавачка делатност (58.11) је  делатност  којом се бави Удружење ради 
остваривања својих основних циљева и задатака. 
 Удружење може да се бави и другим привредним делатностима, у складу 
са Законом о удружењима, која су уско везане за деловање Удружења.  

• Издавање часописа и периодичних издања 

• Остала издавачка делатност : припрема и штапа потребне литературе и 
образаца за рад на обради саобраћајних незгода.  

• Правна и стручна заступања чланова у судским поступцима 

• Посредовање у промету и промет робе која је неопхпдна за 
функционисање чланова Удружења. 
Удружење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек 

након извршеног уписа  у Регистра привредних субјеката. 
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Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити 
искључиво за остваривање циљева Удружења, укључујући и трошкове редовног 
рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката. 

 

Члан 23. 

 
Средства Удружења се планирају и распоређују Финансијским планом и 

програмом који се доноси на годишњој Скупштини Удружења. 
 

Престанак рада Удружења 

 

Члан 24. 

 

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови 
за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним 
законом. 
 
Поступање са имовином Удружења у случају престанка рада Удружења 

 

Члан 25. 

 

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће 
недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних 
циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина 
преноси у складу са Законом. 
 

Изглед и садржина печата 

 

Члан 26. 

 

Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини 
исписано: 
«Удружење судских вештака и саветника за саобраћајкне незгоде Србије», а 
доњој половини БЕОГРАД. 
 

Члан 27. 
 
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се 
примењивати одредбе Закона о удружењима. 
 

Члан 28. 

 

Овај статут ступа на снагу 8 дана од дана његовог усвајања на оснивачкој 
скупштини Удружења.. 
 
Председавајући оснивачке скупштине Удружења 
 

Светозар Костић 


