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ОБАВЕШТЕЊЕ
за сталне судске тумаче – преводиоце
за подручје Вишег суда у Крушевцу

Министарство правде и државне управе Републике Србије, 2013. године расписало је и 
објавило  јавни  позив  за  доставу података  за  формирање електронске  евиденције  сталних 
судских тумача-преводилаца,  ради формирања електронске евиденције  о сталним судским 
тумачима - преводиоцима у складу са чланом 9. Правилника о сталним судским тумачима 
(„Сл.гласник PC", број 35/10, 80/16 и 7/17), а који је дана 03.10.2013. године објављен и на 
интернет страници Вишег суда у Крушевцу www.ks.vi.sud.rs.

Како велики број лица која су решењем министарства постављена за сталног судског 
преводиоца и сталног судског тумача, а која се не налазе у електронској евиденцији сталних 
судских преводилаца и тумача, која је објављена на интернет страници овог министарства, 
није  поступио  по  наведеном  позиву,  те  није  доставио  попуњен образац  за  ажурирање 
електронске евиденције сталних судских  преводилаца и тумача, потребно је да уколико то 
већ нисте учинили,   доставите Министарству правде Републике Србије,  Немањина број 22-
26. 11000 Београд, у што краћем року следеће:

1. попуњен  образац за  ажурирање  електронске  евиденције  сталних  судских 
преводилаца  и  тумача,  који  се  може  преузети  са  интернет  странице 
Министарства  правде  http  ://www.mpravde.gov.rs/tekst/756/tumaci-i-  
prevodioci.php;

2. оверену фотокопију решења о постављењу за сталног  судског  преводиоца и 
тумача;

3. фотокопију личне карте.

Такође, с обзиром да сходно чл. 10. ст. 2.  Правилника о сталним судским тумачима 
постоји обавеза Вишег суда у Крушевцу да објави листу сталних судских преводилаца за 
своје подручје, потребно је да у што краћем року све напред наведено доставите и судској 
управи  Вишег  суда  у  Крушевцу,  Трг  косовских  јунака  бр.  3,  37000  Крушевац,  ради 
ажурирања  листе  сталних  судских  вештака,  као  и  да  убудуће  обавештавате  Виши  суд  у 
Крушевцу о свакој промени података. 

         ПРЕДСЕДНИК СУДА

          Катарина Бошковић
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