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МИШЉЕЊЕ
Судија који обавља јавнобележничке послове до именовања јавних бележника не мора
да има положен јавнобележнички испит.
Обављање послова из надлежности јавног бележништва спојиво је са обављањем
судијске функције.

Образложење
Како се код више судова на територији Републике Србије, на чијим подручјима није
именован јавни бележник, поставило као спорно питање да ли судије могу да обављају
јавнобележничке послове иако немају положен јавнобележнички испит и да ли је
обављање послова из надележности јавног бележништва спојиво са обављањем судијске
функције, Високи савет судства на седници одржаној дана 12.09.2014. године разматрао је
спорна питања.
Приликом одлучивања о спорним питањима пошло се од одредаба Закона о јавном
бележништву, Закона о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку, Закона о
промету непокретности и Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа, у вези са
Законом о судијама и Законом о уређењу судова.
Наиме, чланом 25. Закона о јавном бележништву прописани су услови за стицање
статуса јавног бележника, који морају бити кумулативно испуњени и где је предвиђена
обавеза полагања јавнобележничког испита.
Законом о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку у члану 58. став 2. је
прописано да у градовима, односно општинама за које нису именовани јавни бележници,
до именовања јавних бележника исправе ће састављати основни судови у складу са
одредбама овог закона и закона којим се уређује јавнобележничка делатност.

Члан 16. Закона о промету непокретности прописује да на подручју основног суда за
које нису именовани јавни бележници, до именовања јавног бележника са службеним
седиштем у седишту основног суда, уговоре о промету непокретности у облику
јавнобележничког записа ће састављати основни суд у складу са одредбама овог закона и
закона којим се уређује јавнобележничка делатност. Ако се на подручју основног суда
именује јавни бележник са службеним седиштем ван седишта основног суда, до
именовања јавног бележника са службеним седиштем у седишту основног суда, основни
суд је надлежан за састављање уговора о промету непокретности у облику
јавнобележничког записа само за територију града или општине на којима се не налази
службено седиште именованог јавног бележника. Судови су дужни да омогуће јавном
бележнику увид у посебну евиденцију о уговорима о промету непокретности који су
поднети ради оверавања потписа уговарача, а коју судови воде до дана ступања на снагу
овог закона у складу са Правилником о вођењу посебне евиденције о уговорима о промету
непокретности („Службени гласник РС”, број 4/10).
Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа у члану 29. став 2. предвиђа да у
градовима, односно општинама за које су до дана ступања на снагу овог закона именовани
јавни бележници, потписе, рукописе и преписе могу да оверавају основни судови, односно
општинске управе као поверени посао најдуже до ОКмарта 20)5.године, док се у ставу 2.
истог члана прописује да у градовима, односно општинама за које до дана ступања на
снагу овог закона нису именовани јавни бележници, до именовања јавних бележника,
потписе, рукописе и преписе ће оверавати основни судови, судске јединице, као и
пријемне канцеларије основних судова, у складу са чланом 13. став 4. и 5. Закона о
седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“ број
101/13), односно општинске управе као поверени посао.
Судија који обавља јавнобележничке послове у суду у ванпарничном поступку не мора
да испуни услове прописане чланом 25. Закона о јавном бележништву, јер поверене
послове обавља на основу Годишњег распореда суда у којем поступа, на судијску
функцију је изабран од стране Високог савета судства или од стране Народне скупштине
на предлог Високог савета судства и држава му је делегирала овлашћења у оквиру којих
врши судијску функцију.
Имајући у виду наведене разлике у положају и статусу судије и јавног бележника, која
се првенствено огледа у систему појединачне одговорности која је прописана за јавног
бележника, Закон о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку, не прописује
обавезу да судије на територији општина где није именован јавни бележник, као услов за
обављање ових послова морају имати положен јавнобележнички испит, а такође такав
услов не прописује ни Закон о судијама.
На основу анализе цитираних законских прописа, поступање судија у смислу члана 58.
став 2. Закона о о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку није у
супротности са Законом у судијама и Законом о уређењу судова.

