
1 
 

На основу чланова 120 став 3 и 123 став 2 тачка 1 Закона о јавном бележништву 

(,,Службени гласник РС”, бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014, 93/2014, 121/2014, 

6/2015 и 106/2015), чланова 52-71 и 76 Статута Јавнобележничке коморе Србије, 

Скупштина Јавнобележничке коморе Србије, на редовној седници одржаној дана 23. јуна 

2018. године, усвојила је  

 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

СТАТУТА ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 

Члан 1. 

У Статуту Јавнобележничке Коморе Србије, у члану 13. став 3. речи: 

„Председник Коморе” бришу се и замењују се речима „Извршни одбор“  

 

Члан 2. 

У наслову члана 17. после речи: „јавнобележничких помоћника“ додаје се запета 

и речи „јавнобележничких сарадника“. 

У члану 17. став 1. после речи: „јавнобележничких помоћника“ додаје се запета 

и речи „пет представника јавнобележничких сарадника“. 

У ставу 2. после речи: „јавнобележничких помоћника“ додаје се запета и речи 

„јавнобележничких сарадника“ а реч: „представници“ испред речи. „јавнобележничких 

приправника“ брише се.  

У ставу 3. после речи: „јавнобележничких помоћника“ додаје се запета и речи 

„јавнобележничких сарадника“. 

 

Члан 3. 

 У члану 23. после речи: „избор и престанак функције“ додају се речи: 

„јавнобележничких сарадника и“. 

 

Члан 4. 

У члану 25. тачка став 1 тачка 4. после речи: „јавнобележничких помоћника“ 

додаје се запета и речи: „јавнобележничких сарадника“. 

У ставу 1. тачка 5. после речи: „сазива“ додаје се реч: „редовне“. 

У ставу 1. тачка 11. мења се и гласи: „одређује вршиоца дужности јавног 

бележника када јавном бележнику престане делатност по било ком основу“. 

Тачка 19. брише се.  

Садашња тачка 20. постаје тачка 19.  
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Члан 5. 

У члану 36. став 1. тачка 5. после речи: „јавнобележничких помоћника“ додаје се 

запета и речи: „јавнобележничких сарадника“. 

У ставу 1. тачка 7. речи: „Извршног одбора, чланова Надзорног одбора, чланова 

Дисциплинске комисије“ замењују се речима: „органа Коморе“ а после речи: „заменика“ 

брише се запета и додају се речи: „као и других лица ангажованих од стране Коморе“ 

У ставу 1. тачка 8. после речи: „уређују“ додају се речи: „или су од значаја за“. 

Став 1. тачка 9. замењује се и гласи:  

„доноси одлуку о оснивању, делокругу и дужини трајања мандата помоћних тела, 

која се оснивају ради разматрања посебних питања.“ 

Став 1. тачка 10. брише се.  

Досадашњи ст. 1. т. 11., 12, 13., постају ст. 1. т.  10., 11., 12.  

У досадашњем ставу 1. т. 12. који је постао т. 11. после речи: „јавнобележничког 

приправника,“ додају се речи:  „сарадника“ а после речи: „јавнобележничком 

приправнику,“ додају се речи  „сараднику“. 

У досадашњем ставу 1. т. 13. који је постао т. 12. после речи: „јавних бележника“ 

додају се речи:  „и јавнобележничких помоћника“.  

Досадашњи ст. 1. т. 14. брише се. 

Досадашњи ст. 1. т. 15., 16, постају ст. 1. т.  13., 14.  

После досадашњег става 1. т. 16. који је постао т. 14. додаје се нови став 15. који 

гласи:  

„доноси одлуку о одређивању члана Извршног одбора који обавља дужност 

председника коморе ради вршења послова председника коморе, када су и председник и 

заменик председника коморе одсутни или привремено нису у могућности да врше 

функцију председника; 

Досадашњи ст. 1. т. 17., постаје ст. 1. т.  16.  

 

Члан 6. 

У члану 47. ставу 2. реч: „пет“ замењује се речју: „четири“. 

 

Члан 7. 

У наслову члана 50. реч: „Статутарна“ замењује се речима; „Статутарно-

нормативна“. 

У члану 50. став 1. реч: „Статутарна“ замењује се речима; „Статутарно-

нормативна“. 

После става 1. тачка 1. додаје се нова тачка 2. која гласи:  
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„припрема нацрте општих аката Коморе“.  

Досадашњи ст. 1. т. 2 постаје ст. 1. т. 3. 

У досадашњем ставу 1. т. 2. који је постао т. 3. после речи: „других општих аката 

Коморе,“ додају се речи:  „а које није сама припремила“ . 

Досадашњи ст. 1. т. 3 постаје ст. 1. т. 4. 

После досадашње тачке 3. која је постала тачка 4. додаје се нова тачка 5. која 

гласи:  

„припрема представке, мишљења и предлоге које Извршни одбор доставља 

надлежним државним органима у вези с припремом и применом прописа који уређују 

или су од значаја за јавнобележничку делатност.“ 

Досадашњи ст. 1. т. 4 постаје ст. 1. т. 6. 

У члану 50. став 3. реч: „Статутарне“ замењује се речима; „Статутарно-

нормативне“. 

 

Члан 8. 

У члану 51. став 1. реч: „Статутарна“ замењује се речима; „Статутарно-

нормативну“. 

У став 2. реч: „Статутарне“ замењује се речима; „Статутарно-нормативне“. 

 

Члан 9. 

У члану 52. став 1. бришу се речи: „или другостепени“. 

У ставу 2. тачка 1. речи: „дисциплинског преступа“ замењују се речима: 

„дисциплинских повреда“. 

Став 2. тачка 2. брише се. 

Досадашњи ст. 2. т. 3., 4. постају ст. 2. т. 2., 3.  

 

Члан 10. 

У члану 53. став 2. и став 3. после речи: „јавнобележничких помоћника“ додаје 

се запета и речи: „јавнобележничких сарадника“. 

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

„У случају изузећа или искључења члана Дисциплинске комисије, чланови једног 

дисциплинског већа могу бити заменици члана другог дисциплинског већа, о чему 

одлуку доноси Дисциплинска комисија већином гласова.“ 

Досадашњи став 4. постаје ст. 5.  
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Члан 11. 

У члану 55. став 1. речи: „предлоге за покретање дисциплинског поступка“ 

замењују се речима: „захтеве за утврђивање дисциплинске одговорности“ а после речи: 

„јавнобележничких помоћника“ додаје се запета и речи: „јавнобележничких сарадника“. 

 

Члан 12. 

У члану 62. после речи: „јавнобележничких помоћника“ додаје се запета и речи: 

„јавнобележничких сарадника“. 

 

Члан 13. 

У наслову члана 64. речи: „Предлог за покретање дисциплинског поступка“ 

замењују се речима; „Захтев за утврђивање дисциплинске одговорности“. 

У члану 64. став 1. речи: „Предлог за покретање дисциплинског поступка“ 

замењују се речима; „Захтев за утврђивање дисциплинске одговорности“ а реч: 

„иницијативу“ замењују речи: „основу сазнања прибављених од“. 

У ставу 2. речи: „покреће дисциплински поступак“ замењују се речима; „подноси 

захтев за утврђивање дисциплинске одговорности“ 

Став 3. замењује се и гласи:   

„(3) Захтев за утврђивање дисциплинске одговорности може да се поднесе и ако 

пре тога није вршен надзор над радом јавног бележника.“  

 

Члан 14. 

У члану 65. став 3. реч: „осам“ замењује се речју „петнаест“. 

 

Члан 15. 

У члану 69. став 2. речи: „дисциплински тужилац“ замењују се речима 

„подносилац захтева за утврђивање дисциплинске одговорности“. 

 

Члан 16. 

Члан 70. брише се. 

 

Члан 17. 

У наслову члана 71. после речи: „јавнобележничке приправнике“ додаје се запета 

и речи: „јавнобележничке сараднике“. 

У члану 71. после речи: „јавнобележничког помоћника“ додаје се запета и речи: 

„јавнобележничког сарадника“. 
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Члан 18. 

У члану 74. после речи: „јавнобележничких помоћника“ додаје се запета и речи: 

„јавнобележничких сарадника“. 

 

Члан 19. 

Ове измене и допуне Статута ступају на снагу по добијању сагласности 

Министарства правде, даном објављивања на интернет страници Јавнобележничке 

коморе Србије. 

 

 

 

 

 

Број: I-1-5236/2018 

Београд 23. јун 2018. године 

 

             

             Председник Јавнобележничке Коморе  

                                                                                  

                                                                             с.р.   Србислав Цвејић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


