
На основу члана 43. Закона о јавном бележништву ("Службени Гласник РС", бр. 31/11, 

85/12, 19/13, 55/14- др. закон,93/14- др. закон и 121/14, 6/15) и члана 71. Статута 

Јавнобележничке коморе Србије, Извршни одбор Jавнобележничке коморе Србије на 

седници одржаној дана 09. фебруара 2015. године, доноси следећи 

 

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА РАЗРЕШЕЊЕ И БРИСАЊЕ ИЗ ИМЕНИКА 

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИХ ПРИПРАВНИКА И ИМЕНИКА ЈАНОБЕЛЕЖНИЧКИХ 

ПОМОЋНИКА 

 

Члан 1. 

Овим правилником се уређују услови, поступак за разрешење и брисање из именика 

јавнобележничких приправника и именика јавнобележничких помоћника који се воде код 

Јавнобележничке коморе Србије (у даљем тексту: Комора), као и заштита њихових права у 

том поступку. 

Члан 2. 

Јавнобележнички приправници су дипломирани правници који су уписани у именик 

јавнобележничких приправника који води Комора. 

Јавнобележничком приправнику приправнички стаж тече од дана уписа у именик 

јавнобележничких приправник, а траје најдуже три године. 

Члан 3. 

Јавнобележнички помоћници су дипломирани правници који раде у канцеларији јавног 

бележника и који су уписани у именик јавнобележничких помоћника који води Комора. 

Јавнобележнички помоћник може да почне са радом од дана уписа у именик Коморе. 

Члан 4. 

Јавнобележнички приправник се брише из именика јавнобележничких приправника: 

1) Ако се накнадно утврди да су престали да постоје услови за упис у именик 

јавнобележничких приправника  

2) Ако се накнадно утврди да разлози за упис у именик јавнобележничких 

приправника нису постојали приликом његовог уписа 

3) Ако заснује радни однос код другог послодавца или почне да обавља неку другу 

делатност 

4) Ако му судском одлуком буде одузета или ограничена пословна способност 



5) Ако није похађао семинаре или друге облике обавезног усавршавања одређене од 

стране Коморе или Министарства 

6) Ако због издржавања казне затвора мора да буде одсутан са рада у трајању дужем 

од шест месеци- даном ступања на издржавање казне 

 

Одлуку о брисању јавнобележничког приправника из Именика јавнобележничких 

приправника доноси Извршни одбор Коморе на предлог јавног бележника код кога 

јавнобележнички приправник ради. 

Против одлуке о брисању из именика јавнобележничких приправника, може се покренути 

управни спор. 

У случају брисања из именика јавнобележничких приправника из разлога прописаних у 

ставу 1, тачка 2 и 6 овог члана, време које је уписани јавнобележнички приправник провео 

на раду код јавног бележника не признаје се у стаж за полагање правосудног испита. 

Члан 5. 

Јавнобележнички помоћник се разрешава: 

1) Ако се накнадно утврди да су престали да постоје услови за упис у именик 

јавнобележничких помоћника  

2) Ако се накнадно утврди да услови за упис у именик јавнобележничких помоћника 

нису постојали приликом његовог именовања 

3) Ако заснује радни однос код другог послодавца, почне да користи права из 

пензијског осигурања или почне да обавља неку другу делатност 

4) Ако му судском одлуком буде одузета или ограничена пословна способност 

5) Ако постане трајно неспособан да обавља делатност због болести 

6) Ако није похађао семинаре или друге облике обавезног усавршавања одређене од 

стране Коморе или Министарства 

7) Ако обавља послове који нису спојиви са угледом и достојанством 

јавнобележничке делатности 

8) Ако због издржавања казне затвора мора да буде одсутан са рада у трајању дужем 

од шест месеци- даном ступања на издржавање казне 

 

Одлуку о разрешењу и брисању јавнобележничког помоћника доноси министар на 

предлог Извршног одбора Коморе, уз сагласност јавног бележника. 

Против одлуке о разрешењу и брисању из именика јавнобележничких помоћника, може се 

покренути управни спор. 

 



Члан 6. 

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања на сајту Коморе. 

                               ИЗВРШНИ ОДБОР ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

                                         

      Број: I-1-375/2015 

                                                                                                     

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                С.Р. Миодраг Ђукановић 
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