
 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНОМ 
БЕЛЕЖНИШТВУ 

Члан 1. 

У Закону о јавном бележништву („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 
85/12, 19/13, 55/14 - др. закон, 93/14 - др. закон, 121/14 и 6/15), у члану 18. став 
3. речи: „и превод достављен у писаној форми” бришу се. 

Став 4. брише се. 

Члан 2. 

У члану 19. став 2. речи: „и штамбиљ морају садржавати” замењују се 
речима: „мора да садржи”. 

После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:  

„Штамбиљ мора да садржи име и презиме јавног бележника, ознаку 
„јавни бележник” и назначење службеног седишта јавног бележника.”. 

Досадашњи ст. 3. до 8. постају ст. 4. до 9. 

У ставу 5. речи: „само по један” бришу се, после речи: „мастило” додаје 
се запета, реч: „и” брише се, а после речи: „восак” додају се речи: „и суви жиг”. 

У ставу 6. речи: „и штамбиља” бришу се. 

У ставу 7. речи: „и штамбиља, као” бришу се, а број 5. замењује се 
бројем 6. 

У ставу 8. реч: „печат” замењује се речју: „печате”, а број 5. замењује се 
бројем 6.  

У ставу 9. реч: „Печат” замењује се речју: „Печате”. 

Додаје се нови став 10. који гласи:  

„Поступак евидентирања, употребе и чувања печата ближе се уређује 
Јавнобележничким пословником.”. 

Члан 3. 

У члану 20. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:  

„Обављање службених радњи изван службеног седишта и 
јавнобележничке канцеларије ближе се уређује Јавнобележничким 
пословником.”. 

Досадашњи ст. 3. до 6. постају ст. 4. до 7. 

Члан 4. 

У члану 22. став 2. после речи: „заклетве” додају се речи: „и записника о 
испуњености услова у погледу просторија и опреме”.  

После става 2. додаје се став 3. који гласи: 

„Пре одређивања датума почетка обављања делатности јавног 
бележника, министарство проверава да ли јавнобележничка канцеларија 
испуњава услове у погледу просторија и опреме неопходне за рад.”. 
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Члан 5. 

У члану 24. став 1. тачка 2) број: „65” замењује се бројем: „67”. 

Члан 6. 

У члану 26. став 1. тачка 3) после речи: „јавнобележничког помоћника” 
додају се запета и речи: „јавнобележничког сарадника”, а после речи: 
„јавнобележничког приправника” додају се запета и реч: „извршитеља”. 

Члан 7. 

У члану 28. став 4. мења се и гласи: 

„Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.”. 

Члан 8. 

У члану 30. после става 4. додаје се став 5. који гласи: 

 „Министар може именовати за јавног бележника другог кандидата који 
испуњава законске услове.”. 

Члан 9. 

После члана 30. додају се назив члана и члан 30а који гласе: 

„Именик јавних бележника 

Члан 30а 

Комора води Именик јавних бележника. 

У именик се уписују: 

1) име, име једног родитеља и презиме јавног бележника, датум 
рођења, јединствени матични број грађана и порески идентификациони број; 

2) основни суд за чије подручје је јавни бележник именован, службено 
седиште јавног бележника, адреса јавнобележничке канцеларије, број 
телефона и електронска адреса; 

3) датум именовања и почетка рада јавног бележника и датум његовог 
разрешења; 

4) дисциплинске мере и удаљење изречено јавном бележнику. 

Начин вођења именика уређује се актом Коморе. 

Министарство води евиденцију о јавним бележницима који су уписани у 
именик, која садржи исте податке о јавним бележницима који су уписани у 
именик.  

Комора је дужна да министарству пријави промену података који су 
уписани у именик.”. 

Члан 10. 

У члану 31. став 1. тачка 6) брише се. 

Члан 11. 

После члана 31. додају се назив члана и члан 31а који гласе: 
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„Удаљење 

Члан 31а 

Министар ће донети решење о привременом удаљењу јавног бележника:  

1) ако је против јавног бележника отворена истрага због кривичног дела 
које се гони по службеној дужности, а које га чини недостојним јавнобележничке 
дужности;  

2) ако је јавном бележнику у кривичном поступку изречена мера 
безбедности забране бављења одређеним послом или занимањем, а одлука о 
томе још није постала правноснажна; 

3) ако је јавном бележнику одређен притвор; 

4) aкo je покренут поступак за одузимање или ограничење пословне 
способности. 

Привремено удаљење опозива се чим престану разлози због којих је 
изречено.”. 

Члан 12. 

У члану 33. став 1. после броја: „3)” запета се замењује речју: „и”, а речи: 
„и 7)” бришу се. 

Члан 13. 

У члану 34. ст. 2. и 3. мењају се се и гласе:  

„Јавни бележник подноси Комори захтев за упис јавнобележничког 
приправника у именик. 

О упису јавнобележничког приправника у именик одлучује Комора, након 
што утврди да кандидат испуњава услове из члана 33. овог закона.”. 

У ставу 4. речи: „нарочито се” замењују се речима: „јавни бележник 
нарочито”. 

Члан 14. 

У члану 35. став 4. после речи: „рада” додају се речи: „код једног”. 

Члан 15. 

У члану 36. став 2. после речи: „приправник” бришу се речи: „под 
надзором јавног бележника,”. 

У ставу 2. тачка 5) после речи: „доставе” додају се речи: „у пословима 
који су поверени јавном бележнику”, а тачка се замењује тачком и запетом. 

После тачке 5) додаје се тачка 6) која гласи:  

„6) оверава потписе, рукописе и преписе.”. 

Члан 16. 

После члана 36. додају се назив члана и члан 36а који гласе: 
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„Јавнобележнички сарадник 

Члан 36а 

По истеку приправничког стажа, јавнобележнички приправник може бити 
примљен у радни однос на неодређено време у својству јавнобележничког 
сарадника. 

Јавнобележнички сарадник може уместо јавног бележника у чијој 
канцеларији ради обављати све радње као и јавнобележнички приправник, ако 
је уписан у именик јавнобележничких сарадника, који води Комора.”. 

Члан 17. 

У члану 38. став 1. после броја: „4)” запета се замењује речју: „и”, а речи: 
„и 7)” бришу се. 

Члан 18. 

У члану 41. после става 1. додаје се став 2. који гласи:  

„Јавнобележнички помоћник по престанку рада код једног јавног 
бележника може наставити рад код другог јавног бележника. Решење о 
премештају јавнобележничког помоћника доноси Комора, уз претходно 
прибављену сагласност јавног бележника код кога јавнобележнички помоћник 
наставља рад.”. 

Члан 19. 

У члану 42. став 3. брише се. 

Досадашњи став 4. постаје став 3. 

Члан 20. 

У члану 43. став 1. реч: „односно” замењује се речима: 
„јавнобележничких сарадника и”. 

У ставу 2. реч: „односно” замењује се речима: „јавнобележнички 
сарадник и”.  

Члан 21. 

У члану 44. став 1. после речи: „приправник,” додају се речи: 
„јавнобележнички сарадник,”. 

Члан 22. 

У члану 45. став 1. после речи: „приправник,” додају се речи: 
„јавнобележнички сарадник,”. 

У ставу 2. после речи: „приправника,” додају се речи: „јавнобележничког 
сарадника,”.  

У ставу 3. речи: „минимална зарада” замењују се речима: „минимални 
износ зараде”, а после речи: „приправнику,” додају се речи: „јавнобележничком 
сараднику,”.  

Члан 23. 

У члану 48. став 2. брише се.  

Досадашњи ст. 3. до 6. постају ст. 2. до 5. 
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Члан 24. 

Члан 53. мења се и гласи: 

„Члан 53. 

Јавни бележник не сме да ускрати предузимање радњи за које је 
овлашћен, осим када је овим законом друкчије прописано. 

Јавни бележник је дужан да одбије обављање службене радње: 

1) ако је она неспојива са његовом службеном делатношћу, нарочито 
ако се његово учешће захтева ради постизања очигледно недопуштеног или 
непоштеног циља; 

2) ако утврди да је радња према закону недопуштена, за коју сумња да 
је странка предузима привидно или да би избегла законске обавезе или да би 
противправно оштетила треће лице; 

3) ако утврди да странка нема пословну способност или из другог 
законског разлога не може пуноважно закључивати правне послове, изузев ако 
у поступку учествује законски заступник тог лица; 

4) ако располаже са чињеницама да странка нема озбиљну и слободну 
вољу да закључи одређени посао.”. 

Члан 25. 

У члану 54. став 1. тачка 4) мења се и гласи: 

„4) ако је са странком био у пословном односу поводом посла за који 
треба да сачини, потврди или изда исправу, ако је био пуномоћник или законски 
заступник странке, односно одговорно лице у правном лицу које је странка у 
поступку пред њим;”. 

Члан 26. 

У члану 57. став 3. речи: „судски или управни” бришу се. 

Члан 27. 

У члану 58. став 2. после речи: „приправник” додају се запета и речи: 
„јавнобележнички сарадник”. 

Члан 28. 

Члан 60. брише се. 

Члан 29. 

У члану 64. став 2. тачка 3) после речи: „бројева” додају се речи: „и 
датума”, а после речи: „гласила” додају се речи: „и чланова прописа”. 

У тачки 4) реч: „и” замењује се запетом, а после речи: „ознака” додају се 
речи: „и датума издавања”. 

У тачки 6) после речи: „бројева” додају се речи: „и датума”, а после речи 
„бележник” тачка се замењује тачком и запетом. 

Додаје се нова тачка 7) која гласи: 

„7) бројева, датума и других ознака јавних исправа.”. 
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Члан 30. 

Назив члана 66. мења се и гласи:  

„Исправљање и допуњавање јавнобележничке исправе приликом 
израде”. 

У члану 66. додаје се нови став 2. који гласи:  

„За прецртавање треба користити мастило црвене боје.”. 

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4. 

Члан 31. 

После члана 66. додају се назив члана и члан 66а који гласе: 

„Исправљање јавнобележничке исправе након издавања исправе 

Члан 66а 

Ако се након издавања јавнобележничке исправе уоче очигледне грешке 
у именима и бројевима, као и друге очигледне техничке грешке у писању и 
рачунању, јавни бележник ће по службеној дужности или на захтев странака 
извршити исправљање јавнобележничке исправе. 

Исправљање јавнобележничке исправе односи се само на исправљање 
грешака у тексту исправе, а не и на измену садржине исправе. 

Поступак и начин исправљања јавнобележничке исправе након 
издавања исправе ближе се уређује Јавнобележничким пословником. 

За исправљање јавнобележничке исправе јавном бележнику не припада 
награда и накнада за трошкове.”. 

Члан 32. 

У члану 68. став 1. мења се и гласи:  

„Јавнобележничку исправу потписују странке и јавни бележник.”. 

У ставу 3. после речи: „а поред потписа” додају се речи: „на последњој 
страници исправе”. 

Став 8. брише се. 

Члан 33. 

После члана 68. додају се назив члана и члан 68а који гласе:  

„Потписивање и овера исправе која се састоји од више страница 

Члан 68а 

Ако се јавнобележнички запис и записник састоји од више страница, 
сваку страницу потписују странке и јавни бележник. 

Ако се јавнобележничке потврде и солемнизованe исправe састоје од 
више страница, сваку страницу потписује јавни бележник, а последњу страницу 
исправе потписују странке и други учесници у поступку. 

Ако се јавнобележничка овера састоји од више страница, сваку страницу 
потписује јавни бележник.”. 
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Члан 34. 

У члану 84. став 1. тачка 7) бришу се запета и речи: „а ако то има правни 
значај”. 

Члан 35. 

У члану 85. став 5. мења се и гласи:  

„Исто дејство као запис из става 1. овог члана има јавнобележнички 
записник и приватна исправа солемнизована од јавног бележника у складу с 
овим законом, ако испуњава услове из става 1. овог члана.”. 

Члан 36. 

У називу члана 86. реч: „морају” замењује се речју: „могу”. 

У члану 86. став 1. реч: „мора” замењује се речју: „може”. 

У ставу 1. тачка 1) после речи: „акционара” додају се запета и речи: „ако 
је то предвиђено оснивачким актом”. 

Став 2. брише се. 

Досадашњи став 3. постаје став 2.  

Члан 37. 

У члану 87. ст. 1. и 3. речи: „чл. 82. и 83.” замењују се речима: „члана 82.”  

Члан 38. 

У члану 88. у ставу 1. тачка 3) брише се.   

Члан 39. 

У члану 95. став 2. мења се и гласи:  

„Пре овере превода, јавни бележник је дужан да утврди тачност превода, 
у складу са законом који уређује поступак овере потписа, преписа и рукописа.”. 

Члан 40. 

Члан 96. брише се. 

Члан 41. 

Члан 98. мења се и гласи: 

„Члан 98. 

Суд може јавном бележнику поверити спровођење поступка или 
предузимање појединих ванпарничних радњи под условима који су предвиђени 
законом који уређује тај поступак. 

Суд не може јавном бележнику поверити послове за које је надлежан суд 
по закону који уређује парнични поступак, изузев обезбеђења доказа и радњи 
достављања писмена у повереним пословима.  

Суд не може јавном бележнику поверити послове за које је надлежан суд 
по правилима закона који уређују  поступак извршења и обезбеђења.  

Суд не може поверити јавном бележнику послове за које је надлежан 
други државни орган по законима који уређују надлежност и поступак пред тим 
органом.”.  
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Члан 42. 

У члану 104. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:  

„Kњига из става 1. тачка 7) може се водити у електронском облику.”. 

Досадашњи ст. 3. до 5. постају ст. 4. до 6. 

У ставу 6. после речи: „година” запета и речи до краја става бришу се. 

Члан 43. 

У члану 105. став 1. мења се и гласи: 

„Јавнобележничи записи, јавнобележнички записници и јавнобележничке 
потврде могу постојати у облику изворника, отправка или преписа.”. 

После става 6. додаје се став 7. који гласи:  

„Примерак поднете и солемнизоване исправе може постојати у облику 
преписа.”. 

Члан 44. 

У члану 107. после става 2. додаје се став 3. који гласи: 

„Прилози се чувају уз изворник јавнобележничке исправе у списима 
предмета.”. 

Члан 45. 

У члану 109. став 1. речи: „отправак исправе” замењују се речима: „по 
један отправак изворника или примерак солемнизоване исправе”. 

После става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

„У изворнику исправе се наводи коме се издаје отправак исправе.”. 

Досадашњи ст. 2. до 5. постају ст. 3. до 6. 

У ставу 3. после речи: „изворника” додају се речи: „или примерак”. 

У ставу 5. после речи: „Министарства” запета се брише и додаје реч: 
„или”, а после речи: „суда” бришу се речи: „или другог државног органа”. 

Члан 46. 

Члан 110. мења се и гласи: 

„Члан 110. 

Јавнобележничке записе, јавнобележничке записнике и солемнизоване 
исправе јавни бележник је дужан да чува 20 година, а потом да преда 
надлежном органу у складу са прописима о архивској грађи.  

Јавнобележничке исправе из става 1. овог члана у електронском облику 
чувају се трајно.  

Преписе јавнобележничких овера и јавнобележничке потврде, јавни 
бележник је дужан да чува три године. 

Преписе овера превода јавни бележник који има својство судског 
преводиоца дужан је да чува у складу са прописом који уређује поступање 
судских преводилаца.”. 
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Члан 47. 

У члану 119. став 2. речи: „одлучивање по жалби странке на одбијање 
јавног бележника да сачини јавнобележничку исправу;” бришу се, после речи: 
„јавнобележничког приправника,” додају се речи: „јавнобележничког сарадника”, 
а после речи: „јавнобележничких приправника,” додају се речи: 
„јавнобележничких сарадника”. 

Члан 48. 

У члану 123. став 1. тачка 2) после речи: „пословник” додају се речи: „и 
Етички кодекс јавних бележника”. 

Члан 49. 

У члану 124. став 3. тачка 5) после речи: „приправника,” додају се речи: 
„јавнобележничких сарадника,”. 

Тачка 8) мења се и гласи:  

„8) доноси програм обуке јавних бележника, по прибављеном мишљењу 
министарства;”. 

Члан 50. 

У члану 127. став 1. брише се. 

Досадашњи ст. 2. до 4. постају ст. 1. до 3. 

У ставу 2. речи: „и поступак пред дисциплинском комисијом” бришу се.  

Члан 51. 

У члану 131. после речи: „помоћника,” додају се речи: „јавнобележничких 
сарадника,”. 

Члан 52. 

У називу члана 133. после речи: „помоћника” додаје се запета и речи: 
„јавнобележничких сарадника”. 

У ставу 1. после речи: „помоћници” додаје се запета и речи: 
„јавнобележнички сарадници”. 

 У ст. 2. и 3. после речи: „помоћника” додају се запета и речи: 
„јавнобележничких сарадника”. 

Члан 53. 

У члану 136. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 

„Јавни бележник није дужан да изда јавнобележничку исправу ако 
странка није уредно платила таксу, накнаду и награду у складу са 
јавнобележничком тарифом, за радње које је предузео.”. 

Члан 54. 

Члан 140. мења се и гласи: 

„Члан 140. 

Награда јавном бележнику као поверенику суда, као и трошкови за 
обављање повереног посла, утврђују се на основу јавнобележничке тарифе. 
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Награду и трошкове из става 1. овог члана утврђује и обрачунава јавни 
бележник и наплаћује од странака. 

Јавни бележник је дужан да у решењу којим одлучује у повереном 
поступку образложи одлуку о награди и трошковима. 

О ослобађању странке од плаћања награде јавном бележнику одлучује 
се према правилима поступка чије спровођење је поверено јавном бележнику.”. 

Члан 55. 

Назив члана и члан 141. мењају се и гласе: 

„Надзор плаћања јавнобележничких накнада и награда 

Члан 141. 

Министарство и Комора врше надзор јавних бележника у погледу 
обрачуна и наплате награде и накнаде за обављени посао.”. 

Члан 56. 

У члану 146. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 

„Састав и начин рада испитне комисије прописује министар.”. 

Досадашњи ст. 2. до 4. постају ст. 3 до 5. 

У ставу 3. додаје се друга реченица која гласи: 

„Најмање један члан испитне комисије мора бити из реда јавних 
бележника.”. 

После става 5. додаје се став 6. који гласи: 

„Чланови испитне комисије примају накнаду за рад у комисији, чију 
висину одређује министар.”. 

Члан 57. 

У члану 148. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

„Евиденција садржи: 

1) име и презиме кандидата, датум и место рођења, јединствени 
матични број, адресу пребивалишта; 

2) датум полагања усменог и писменог дела испита и оцену на 
јавнобележничком испиту.”. 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 58. 

После члана 148. додају се називи чланова и чл. 148а и 148б који гласе: 

„Надзор министарства над радом јавних бележника 

Члан 148а 

Министарство обавља надзор у јавнобележничкој канцеларији у коме 
проверава да ли су испуњени услови у погледу просторија и опреме 
неопходних за рад, врши надзор над радом јавних бележника у погледу 
обрачуна и наплате јавнобележничке награде и накнаде за обављени посао и 
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надзор над пословањем и вођењем евиденција о радњама које јавни бележник 
обавља. 

Министарство врши надзор на сопствену иницијативу, на предлог 
председника основног суда за чије подручје је јавни бележник именован или по 
притужби странке. 

Министарство је овлашћено да ради вршења надзора из става 1. овог 
члана: 

1) захтева документацију о висини обрачунате и исплаћене награде и 
трошкова; 

2) начини увид у рад канцеларије јавног бележника ради провере 
испуњености услова неопходних за рад;  

3) начини увид у евиденцију о предузетим радњама; 

4) прибави друге податке који су потребни да се одлучи о томе да ли ће 
се против јавног бележника покренути дисциплински поступак.  

Надзор Коморе над радом јавних бележника 

Члан 148б  

Комора, најмање једном у две године (редовни надзор) обавља стручни 
надзор над радом јавног бележника.  

Комора може извршити ванредни надзор по притужби странке или 
учесника у поступку. 

Поред овлашћења министарства (члан 148а став 3), Комора има 
овлашћења и да: 

1) начини увид у предмете, податке и други архивски материјал јавног 
бележника;  

2) начини увид у пословне књиге и евиденцију о поступању јавних 
бележника, укључујући пословање са исправама преузетим на чување као и 
пословање са преузетим новцем, хартијама од вредности и драгоценостима; 

3) захтева од јавног бележника све неопходне податке о његовом 
пословању; 

4) прибави од надлежних органа и организација податке о пословању 
јавног бележника; 

5) предузме друге радње, сагласно закону и пропису Коморе. 

Записник о надзору и докази прослеђују се дисциплинском тужиоцу 
Коморе. 

Начин надзора Коморе над радом јавних бележника уређује се актом 
Коморе.”. 

Члан 59. 

У члану 149. став 2. речи: „радње или пропуштања” замењују се речју: 
„повреде”. 

Члан 60. 

У члану 150. став 3. тач. 4) и 5) мењају се и гласе: 
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„4) наплати накнаду за рад или накнаду трошкова супротно 
јавнобележничкој тарифи; 

5) ако као судски повереник прекорачује границе поверених овлашћења 
или не предузима радње у роковима који су прописани правилима поступка чије 
спровођење је поверено јавном бележнику;”. 

Тачка 15) мења се и гласи: 

„15) ако не учествује у стручном усавршавању у складу са утврђеним 
програмом обуке;”. 

После тачке 15) додају се тач. 16) до 18) које гласе: 

„16) неуредно води књиге и евиденције; 

17) ако учини повреду Етичког кодекса јавних бележника која је довела 
до тешког угрожавања угледа јавних бележника; 

18) повреди дужност чувања јавнобележничке тајне.”. 

Члан 61. 

Члан 155. мења се и гласи: 

„Члан 155.  

Дисциплинска комисија може, на предлог дисциплинског тужиоца Коморе 
или по службеној дужности, пошто је покренут дисциплински поступак, донети 
решење о привременом удаљењу јавног бележника ако је то неопходно ради 
заштите интереса странака и јавног поверења у јавно бележништво.  

Привремено удаљење опозива дисциплинска комисија чим престану 
разлози због којих је изречено.  

О решењу из става 1. овог члана дисциплинска комисија обавештава 
извршни одбор Коморе и министарство.  

Жалба јавног бележника против решења о удаљењу не одлаже 
извршење решења. 

Одредбе ст. 1. до 4. овог члана сходно се примењују на 
јавнобележничког помоћника, јавнобележничког сарадника, јавнобележничког 
приправника, заменика и вршиоца дужности јавног бележника.”.  

Члан 62. 

У члану 156. после речи: „тужилац” запета и речи: „извршни одбор 
Коморе,” замењују се речима „Коморе, министарство,”, а после речи: 
„дисциплинска комисија” додаје се реч: „Коморе”.  

Члан 63. 

Назив члана 157. и члан 157. мењају се се и гласе: 

„Дисциплинска комисија Коморе 

Члан 157. 

Дисциплински поступак због лакше повреде јавнобележничке дужности и 
дисциплинског преступа спроводи и одлуку доноси дисциплинска комисија 
Коморе.”. 
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Члан 64. 

У члану 158. став 1. после броја: „157.” речи: „став 3.” бришу се.  

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:  

„Чланови комисије примају накнаду за рад у комисији, чију висину 
одређује министар.”. 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

Члан 65. 

Назив члана 159. и члан 159. мењају се и гласе: 

„Покретање поступка 

Члан 159. 

Дисциплински поступак покреће се захтевом за утврђивање 
дисциплинске одговорности.  

Захтев за утврђивање дисциплинске одговорности могу да поднесу 
дисциплински тужилац Коморе и министарство. 

Захтев за утврђивање дисциплинске одговорности може да се поднесе и 
ако пре тога није вршен надзор над радом јавног бележника. 

Захтев за утврђивање дисциплинске одговорности садржи име и 
презиме јавног бележника, подручје за које је именован, седиште његове 
канцеларије, чињенични опис и правну оцену дисциплинске повреде, предлог 
доказа које треба извести на усменој расправи и предлог дисциплинске мере.”.  

Члан 66. 

Члан 160. брише се. 

Члан 67. 

Члан 161. мења се и гласи: 

„Члан 161. 

Дисциплинска комисија одмах доставља захтев јавном бележнику да у 
року од 15 дана одговори на наводе из захтева.  

Дисциплинска комисија заказује усмену расправу у року од 15 дана по 
пријему одговора јавног бележника, односно по протеку рока за одговор. 

Ако дисциплинска комисија не поступи у року из ст. 1. и 2. овог члана, 
подносилац захтева за утврђивање дисциплинске одговорности може поднети 
захтев комисији министарства, која ће спровести дисциплински поступак. 
Одлука комисије министарства је коначна и против ње може се покренути 
управни спор.“. 

Члан 68. 

У члану 162. став 1. речи: „Надлежни дисциплински орган” замењују се 
речима: „Дисциплинска комисија”. 
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Члан 69. 

У члану 163. став 2. речи: „дисциплински тужилац” замењују се речима: 
„подносилац захтева за утврђивање дисциплинске одговорности”. 

Члан 70. 

У члану 164. став 1. после речи: „приправнике” додаје се запета и речи: 
„јавнобележничке сараднике”. 

Члан 71. 

У члану 165. став 2. после речи: „условима” додају се запета и речи: „а 
ако су предмет депозита страна валута и девизе поступа у складу са прописима 
који уређују девизно пословање.”. 

Члан 72. 

У члану 173. став 2. мења се и гласи: 

„У случају из става 1. овог члана, јавни бележник може, по протеку рока 
од 15 дана од дана достављања обавештења суду предмет депозита предати 
органу одређеном законом или другим прописом или ће га, по овлашћењу суда, 
изложити јавној продаји, а средства остварена продајом, по одбитку својих 
трошкова, уплатити надлежном органу.”.  

Члан 73. 

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи члан 30и Закона о 
ванпарничном постуку („Службени гласник СРС”, бр. 25/82 и 48/88 и „Службени 
гласник РС”, бр. 46/95 - др. закон,18/05 - др. закон, 85/12, 45/13 - др. закон, 55/14 
и 6/15). 

Члан 74. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 


