
 
 

 
На основу члана 148б. Закона о јавном бележништву (''Службени гласник РС'', 

број 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014, 93/2014, 121/2014, 6/2015 и 106/2015), и члана 

11. став 1. тачка 2. Статута Јавнобележничке коморе, Скупштина Јавнобележничке 

коморе Србије, на Петој редовној седници, одржаној дана 08.06.2019. године, доноси: 

 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА 

о начину надзора над радом јавних бележника  

број: I-1-4433/2017 од 10.06.2017. године 
 

 

Члан 1. 

 

Мења се члан 1. тако да уместо: 

 

Овим правилником о начину надзора над радом јавних бележника (у даљем тексту: 

Правилник)  уређује се начин вршења надзора  над радом јавних бележника од стране 

Јавнобележничке коморе Републике Србије (у даљем тексту: Комора), обавезе Коморе и 

јавних бележника  у поступку надзора, као и оснивање Комисије за разматрање поднетих 

притужби на рад јавних бележника.  

 

Сада гласи: 

 

„Овим правилником о начину надзора над радом јавних бележника (у даљем тексту: 

Правилник)  уређује се начин вршења надзора над радом јавних бележника од стране 

Јавнобележничке коморе Србије (у даљем тексту: Комора), као и обавезе Коморе и 

јавних бележника  у поступку надзора.“ 

 

 

Члан 2. 

 

Мења се члан 2. став 3. тако да уместо: 

 

Ванредни надзор Коморе над радом јавног бележника обавља се у случајевима када 

Извршни одбор Коморе оцени да је такав надзор потребан и оправдан и уколико на рад 

јавног бележника постоји притужба странака и/или учесника у поступку која доводи у 

сумњу рад јавног бележника, а за коју притужбу је претходно Комисија за разматрање 

притужби утврдила да испуњава услове  за даље поступање по притужби, у смислу 

одредаба овог члана Правилника. 

 

Сада гласи: 

 

„Ванредни надзор Коморе над радом јавног бележника обавља се у случајевима када 

Извршни одбор Коморе оцени да је такав надзор потребан и оправдан и уколико на рад 

јавног бележника постоји притужба странака и/или учесника у поступку која доводи у 

сумњу рад јавног бележника, а за коју притужбу је претходно утврђено да испуњава 

услове за даље поступање по притужби, у смислу одредаба овог члана Правилника.“ 



Члан 3. 

 

Мења се члан 2. став 6. тако да уместо: 

 

Комисија за разматрање поднетих притужби не поступа по притужбама које не садрже 

све прописане елементе и по анонимним притужбама. 

 

Сада гласи: 

 

„По притужбама које не садрже све прописане елементе, као и по анонимним 

притужбама неће се поступати.“ 

 

 

Члан 4. 

 

Брише се 7. став члана 2. 

 

 

Члан 5. 

 

Брише се члан 3. 

 

 

Члан 6. 

 

После члана 11. додаје се нови члан 12 који гласи: 

 

„Самостални члан Правилника о изменама  

Правилника о начину надзора над радом јавних бележника 

Члан 12. 

 

Правилник о изменама Правилника о начину надзора над радом јавних бележника ступа 

на снагу осмог дана од дана објављивања на званичној интернет страници 

Јавнобележничке коморе Србије.“ 

 

 

 

 

У Београду, 08. јуна 2019. године, 

Бр. I-1-4707/2019 

 

 

Председник Јавнобележничке коморе Србије 

              с.р. Србислав Цвејић                                                          

 
 


