
Kao član udruženja USSVP ostvarujem svoje pravo i uzimam aktivno učešće u izradi i donošenju statuta, 
pa za predstojeću Redovnu sednicu Skupštine udruženja u 2020. godini, za tačku dnevnog reda “Rasparava 
i usvajanje novog statuta USSVP” u skladu sa svojim pravima i ovlašćenjima, predlažem sledeći 

 
 

A M A N D M A N 

na Član 2 stav 2 tačka 8 na predlog statuta 
 
 

Predlažem da se predloženi tekst Statuta u navedenom članu koji glasi:    
8. organizovanje i pokretanje aktivnosti koje su u vezi sa poslovima procene vrednosti nepokretnosti; 
 

 

 

 

promeni tako što će se deo teksta predloga izmeniti/dopuniti/obrisati tako što će navedeni član posle 
predložene izmene glasiti:    

 
Pomenuti tekst treba pridodati članu 3. kao sledeću stavku: organizuje i pokreće aktivnosti koje su u vezi sa poslovima procene vrednosti 

nepokretnosti; 

 

 

 
 

Navedeni amandman predlažem jer smatram da bi se ovom izmenom predloga statuta dobilo:    
grupisanje aktivnosti po srodnosti i razdvajanje ciljeva i zadataka od načina ostvarivanja istih, pogotovo što su svi poslovi koje USSVP čini 
radi ostvarivanja ciljeva u vidu organizacije aktivnosti navedeni u članu 3. 

 

 

 
 

Istovremeno smatram da predlog u ovom delu ima sledeće nedostatke:    
 
 

 

 

zbog čega predlažem predmetni amandman. 
 
  



A M A N D M A N 

na Član 4 stav 3 tačka  na predlog statuta 
 
 

Predlažem da se predloženi tekst Statuta u navedenom članu koji glasi:    
Naziv udruženja na engleskom jeziku je: ''Association of independent Experts and Appraisers''. Skraćeni naziv je: ''AIEA'' 
 
 

 

 

 
promeni tako što će se deo teksta predloga izmeniti/dopuniti/obrisati tako što će navedeni član posle 
predložene izmene glasiti:    

Naziv udruženja na engleskom jeziku je: ''Association of Independent Court Experts and Valuers. Skraćeni naziv je: ''AICEV'' 
 
 

 

 
 

Navedeni amandman predlažem jer smatram da bi se ovom izmenom predloga statuta dobilo:    
da naziv i skraćeni naziv udruženja na engleskom jeziku korespondiraju nazivu na srpskom, po smislu naziva i broju slova u skraćenom 
nazivu. 

 

 

 
 

Istovremeno smatram da predlog u ovom delu ima sledeće nedostatke:    
Appraiser je pojam koji opisuje osobu koja se bavi procenama vrednosti nepokretnosti u Severnoj Americi (SAD i Kanada), dok se u 
Engleskoj, u Ujedinjenom Kraljevstvu,  koristi pojam Valuer. S obzirom da se Nacionalni standardi baziraju na standardima udruženja RICS i 

IVSC čije je sedište u Londonu, u Ujedinjenom Kraljevstvu, smatram da bi bilo prikladnije koristiti termin Valuer. 

 

zbog čega predlažem predmetni amandman. 
 
  



GREŠKE U KUCANJU KOJE JE POTREBNO ISPRAVITI 
 
Sledi prikaz uočenih nepravilnost u tekstu koje se odnose na greške u kucanju i nikako ne predstavljaju 
smisaone greške, niti na bilo koji način utiču na suštinu i duh samog Statuta. 

 
R.br. Član, stav i broj Stoji Treba 
1. Član 1, stav 1, broj 6 6. унутрашња органнизације; 6. унутрашња организација; 
2. Član 2, stav 2 удружење грађања удружење грађана 
3. Član 2, stav 2, broj 6 6. промовисања проценитељске 6. промовисање проценитељске 
4. Član 9, stav 2, broj 1 1. активно доприноси остваривањеу 1. активно доприноси остваривању 
5. Član 9, stav 2, broj 5 5. на предлог Подпредседника 5. на предлог Потпредседника 
6. Član 10, stav 2 Огани и комисије УССВП Органи и комисије УССВП 
7. Član 12, stav 8 заменик председника Дисциплинксе заменик председника Дисциплинске 
8. Član 16, stav 3 Председник надзорног одбора Председник Надзорног одбора 
9. Član 16, stav 4 У случају Иницајитиве У случају Иницијативе 
10. Član 16, stav 7, број 6 6. ...све Поптредседнике 6. све Потпредседнике 
11. Član 18, stav 2, број 9 9. ... Законом, Стаутом 9. ... Законом, Статутом 
12. Član 21, stav 6 Комисија за проверу усаглашености 

рада лиценцираних проценитеља са 
националним стандардима и 
кодексом етике одлучује већином 
гласова чланова. 

ПОНОВЉЕНИ ТЕКСТ, већ је наведен у 
ставу 4 истог члана. 

13. Član 21, stav 7 Ради и активност Рад и активност 
14. Član 22, stav 2 притужбе заинтересованог лица притужбе заинтересованих лица 
15. Član 27, stav 1 продајом публикација везаним продајом публикација везаних 
16. Član 27, stav 2 стране стрчне литературе стране стручне литературе 

 
 
 
 

U Beogradu , dana     22.08. 2020. god. Član USSVP 
 
 
                Miroslav Milanović, br.lic. 218 

Ime i prezime 
 
 
 

 
potpis 
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ГРЕШКЕ У КУЦАЊУ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ИСПРАВИТИ У  
Предлогу акта о механизму заштите чланова удружења у оквиру дисциплинског поступка 
 
Следи приказ уочених неправилност у тексту које се односе на грешке у куцању и никако не 
представљају смисаоне грешке, нити на било који начин утичу на суштину и дух самог Акта. 

 
Р.бр. Члан, став и број Стоји Треба 
1. Преамбула ... 2020. године, у Београду, усвајила ... 2020. године, у Београду, усвојила 

 
ГРЕШКЕ У КУЦАЊУ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ИСПРАВИТИ У  
Правилнику о чланству и накнадама за чланство 
 
Следи приказ уочених неправилност у тексту које се односе на грешке у куцању и никако не 
представљају смисаоне грешке, нити на било који начин утичу на суштину и дух самог 
Правилника. 

 
Р.бр. Члан, став и број Стоји Треба 
1. Преамбула ... 2020. године, у Београду, усвајила ... 2020. године, у Београду, усвојила 
2. Члан 7, став 2, број 1 ... остваривањеу циљева удружења; ... остваривању циљева удружења; 
3. Члан 7, став 2, број 5 ... на предлог Подпредседника ... на предлог Потпредседника 
4. Члан 9, став 3 ... може изрићи меру опомене ... може изрећи меру опомене 
5. Члан 20, став 2 ... збох неплаћања чланарине, ... због неплаћања чланарине, 

 
ГРЕШКЕ У КУЦАЊУ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ИСПРАВИТИ У  
Правилнику о раду дисциплинске комисије 
 
Следи приказ уочених неправилност у тексту које се односе на грешке у куцању и никако не 
представљају смисаоне грешке, нити на било који начин утичу на суштину и дух самог 
Правилника. 

 
Р.бр. Члан, став и број Стоји Треба 
1. Члан 2, став 3 ... изабраних чланова Дисциплинксе  ... изабраних чланова Дисциплинске 
2. Члан 2, став 5 ... у конкретом дисциплинском ... у конкретном дисциплинском 
3. Члан 2, став 6 ... спровођењем дисциплинксог  ... спровођењем дисциплинског 
4. Члан 7, став 1, ред 5 - начајна неусаглашеност извештаја - значајна неусаглашеност извештаја 
5. Члан 10, став 1 ... у складу са Правилникомм ... у складу са Правилником 
6. Члан 10, став 2 ... мора бити у оригуналу ... мора бити у оригиналу 
7. Члан 11, став 15 ... дисциплиснки претрес је јаван. ... дисциплински претрес је јаван. 
8. Члан 11, став 16 ... доноси Дисциплинкса комисија. ... доноси Дисциплинска комисија. 
9. Члан 11, став 17, ред 3 - ... због присутва јавности - ... због присуства јавности 
10. Члан 13, став 1 ... исказа заинтересовних лица ... исказа заинтересованих лица 
11. Члан 19, став 3 ... примедбом се смтра ... примедбом се сматра 
12.  Прилог 2, стр. 16, под 4 ... проценитеља ввредности ... проценитеља вредности 
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ГРЕШКЕ У КУЦАЊУ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ИСПРАВИТИ У  
Правилнику о раду Скупштине удружења самосталних судских вештака и проценитеља 
вредности непокретности 
 
Следи приказ уочених неправилност у тексту које се односе на грешке у куцању и никако не 
представљају смисаоне грешке, нити на било који начин утичу на суштину и дух самог 
Правилника. 

 
Р.бр. Члан, став и број Стоји Треба 
1. Члан 10, став 2 ... са предогом дневног реда. ... са предлогом дневног реда. 
2. Члан 15, наслов члана Руковђење седницама Скупштине Руковођење седницама Скупштине 
3. Члан 36, став 5 Уколико је за неку орган Уколико је за неки орган 
4. Члан 37, став 5 ... гласове свих кадидата ... гласове свих кандидата 
5. Члан 39, став 3 ... наричито предлозима ... нарочито предлозима 

 
ГРЕШКЕ У КУЦАЊУ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ИСПРАВИТИ У  
Правилнику о раду комисије за проверу усаглашености рада лиценцираних проценитеља са 
националним стандардима и кодексом етике 
 
Следи приказ уочених неправилност у тексту које се односе на грешке у куцању и никако не 
представљају смисаоне грешке, нити на било који начин утичу на суштину и дух самог 
Правилника. 

 
Р.бр. Члан, став и број Стоји Треба 
1. Члан 6, став 2 ... од околности конретног случаја. ... од околности конкретног случаја. 
2. Члан 7, став 1 О одпочињању поступка О отпочињању поступка 
3. Члан 7, став 1 ... предмет додеље другом члану ... предмет додељује другом члану 
4. Члан 8, став 1 ... лако отклониву неправилност, ... лако отклоњиву неправилност, 
5. Члан 19, став 1 ... неби била нанета штета ... не би била нанета штета 
6. Члан 20, став 1 ... комисије из разлога наведних ... комисије из разлога наведених 
7. Члан 21, став  ... чланови Стручне комисје ... чланови Стручне комисије 
8. Члан 23, став 1 Нако истека Након истека 
9. Члан 23, став 4 ... примедбом се смтра ... примедбом се сматра 
10. Члан 24, став 1 Приступ овој докуметацији Приступ овој документацији 
11. Члан 24, став 1 ... само заинтрересоване стране, ... само заинтересоване стране, 
12. Члан 24, став 1 ... као и чланови коисије ... као и чланови комисије 
13. Члан 25, став 1 ... данон изгласавања ... даном изгласавања 

 
У Београду , dana     15.09. 2020. god. Члан УССВП 

 
         Мирослав Милановић, бр.л. 218 

Име и презиме 
 
 
 

 


