
На основу члана 30a Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС, бр.31/11, 85/12, 

19/13, 55/14, 93/14, 121/14, 6/15 и 106/15) и члана 36. став 1. тачка 3. и 5. Статута 

Јавнобележничке коморе Србије, Извршни одбор Јавнобележничке коморе Србије на 

седници одржаној дана 31. августа 2017. године донeo je, а на седници одржаној дана 26. 

септембра 2018. године, усвојио је измене и допуне тако да пречишћен текст сада гласи: 

 

П Р А В И Л Н И К  

О ВОЂЕЊУ ИМЕНИКА ЈАВНИХ БЕЛЕЖНИКА 

 

Члан 1. 

 

Именик јавних бележника садржи следеће рубрике: 

- Рубрика 1: редни број уписа;  

- Рубрика 2: име, име једног родитеља и презиме јавног бележника;  

- Рубрика 3: датум рођења и јединствени матични број грађана;  

- Рубрика 4: службено подручје за које је јавни бележник именован и службено седиште 

јавног бележника;  

- Рубрика 5: датум именовања са навођењем броја и датума решења о именовању;  

- Рубрика 6: датум полагања заклетве;  

- Рубрика 7: датум уписа у Именик јавних бележника са навођењем броја и датума решења 

о упису;  

- Рубрика 8: матични идентификациони број и порески идентификациони број јавног 

бележника;  

- Рубрика 9: датум почетка рада јавног бележника и датум његовог разрешења;  

- Рубрика 10: адреса јавнобележничке канцеларије и адреса просторије у којој јавни 

бележник чува јавнобележничку архиву и јавнобележничке књиге;  

- Рубрика 11: број фиксног и мобилног телефона;  

- Рубрика 12: електронска адреса;  

- Рубрика 13: дисциплинске мере и удаљење изречено јавном бележнику;  

- Рубрика 14: напомена.  

 

Члан 2. 

 

Уписе у Именик јавних бележника врши секретар Коморе или друго лице запослено 

у Секретаријату Коморе које за то овласти Извршни одбор.  



На облик, оверу и вођење Именика на одговарајући начин се примењују правила 

Јавнобележничког пословника о овери и вођењу јавнобележничких књига.  

Именик јавних бележника се може водити и у електронској форми. 

 

Члан 3. 

 

Израда Именика јавних бележника вршиће се према обрасцу који је саставни део овог 

правилника.  

 

Члан 4. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања на интернет страници 

Јавнобележничке коморе Србије.  

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о вођењу именика 

јавних бележника од 04. априла 2016. године.  

 

Самостални члан Правилника о вођењу Именика јавних бележника 

 

Члан 2. 

 

Овe измене и допуне ступају на снагу даном објављивања на интернет страници 

Јавнобележничке коморе Србије.  

 

 

 

 

ИЗВРШНИ ОДБОР ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 

 

Број: I-1-6499/2017 у Београду, 31. августа 2017. године 

Број: I-1-7936/2018 у Београд 26. септембар 2018. године 

 

 

 

      Председник Јавнобележничке Коморе                                                                                   

                                                                                                             С.р. Србислав Цвејић 


