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Закључци са састанка који је одржан 13. маја 2016. године 

  

 
         13. маја 2016. године одржан је заједнички састанак представника Врховног 

касационог суда, Високог савета судства и Министар правде са председницима основних 

судова и члановима Извршног и Надзорног одбора Јавнобележничке коморе Србије, на 

коме је представљено Упутство за спровођење одредаба чл. 30а и 110а Закона о 

ванпарничном поступку („Службени гласник РС“, бр. 25/82, 48/88, 46/95, 18/05, 85/12 

45/13, 55/14 6/15 и 106/15) и члана 98. Закона о јавном бележништву („Службени гласник 

РС“, бр. 31/11, 85/2012, 19/13, 93/14, 121/14, 6/15 и 106/15). 

 

            На одржаном састанку поред наведеног упутсва разматрана су и спорна питања која 

су изнели председници судови и јавни бележници. Ради уједначеног поступања на 

подручју свих основних судова, усвојени су закључци, који ће бити прослеђени свим 

основним судовима и Јавнобележничкој комори. 
 

1. Суд може јавном бележнику поверити поједине ванпарничне радње под условима 

који су предвиђени Законом о ванпарничном поступку, као што је састављање смртовнице 

или попис и процена имовине умрлог, као и спровођење оставинске расправе. Суд 

спровођење оставинске расправе може поверити јавном бележнику који је сачинио 

смртовницу у предметима примљеним после 01.09.2014. године у којима није наплаћена 

судска такса. На састанку је прецизирано да суд поверава оне предмете у којима је предлог 

за покретање поступак поднет након 01. 09. 2014. године, где није плаћњена судска такса, 

као и где суд није послао позив за рочишта или суд није одржао рочише.  

 

2. Доношењем решења о поверавању спровођења оставинске расправе јавном 

бележнику који је сачинио смртовницу предмет се сматра решеним на други начин. 

Уколико суд након поверавања предмета јавном бележнику, доноси одлуке, одлуке суда се 

заводе у исти О уписник, под истим бројем под којим се води и „решени“ предмет. Под 

истим бројем суд ће завести и: 
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- решење када се уместо прво одређеног јавног бележника одређује нови бележник 

за поступање у случају да јавни бележник одбије да спроведе поступак који му је поверен, 

односно да предузме процесну радњу која му је поверена када постоји разлог за његово 

искључење, односно изузеће или нека друга околност која га објективно спречава да 

прихвати поверени посао ( члан 30г Закона о ванпарничном поступку) 

 

-решење када јавном бележнику остави накнадни рок за обављање повереног посла 

или одреди да посао повери другом јавном бележнику ( члан 30ђ Закона о ванпарничном 

поступку) 

 

 - решење о одузимању повереног посла јавном бележнику који ради на штету 

странака, ствара им сувишне трошкове, неоправдано одуговлачи поступак или када то 

налажу други оправдани разлози* ( члан 30ђ Закона о ванпарничном поступку) 

 

3. Суд, након пријема обавештења да јавни бележник  не може да обави поверен 

посао у остављеном року, може да донесе одлуку да сам спроведе поступак. Исту одлуку 

суд може да донесе када након извршеног надзора одузме предмет од бележника. Када суд 

донесе одлуку да сам спроведе поступак, предмет се уписује као нови и додељује му се 

нови број. 

 

4.  Поставило се питање да ли суд приликом доношења решења којим поверава 

јавном бележнику да састави смртовницу истовремено може да донесе и решење којим 

спровођење оставинског поступка поверава јавном бележнику.  

 

Имајући у виду да тек након пријема смртовнице, суд утврђује да ли је за 

расправљање заоставштине меродовано право Републике Србије ( члан 110а ) или да ли 

постоји имовина умрлог и услови да се спроведе расправа ( члан 113), суд би требало тек 

након пријема састављене смртовнице да донесе решење којим се провођење оставинског 

поступка поверава јавном бележнику. Како суд поверава спровођење оставинске расправе 

јавном бележнику који је сачинио смртовницу, није потребно да председник суда, након 

што је одредио јавног бележника за састављање смртовнице, поново додноси решење о 

одређивању јавног бележника коме се поверава спровођење поступка. Изузек постоји, 

уколико постоје сметње да јавни бележник који је саставио смртовницу, спроведе и 

поступак за оставинску расправу. 

 

5. Приликом одређивања јавног бележника, водиће се рачуна да ли су бележници 

именовани на подручју оних општина, које су ван седишта суда и где нема судских 

јединица. Уколико су бележници именовани на подручју општине где је оставилац имао 

последње пребивалиште или боравиште или се на подручју општине налази претежни део 

његове заоставштине, састављање смртовнице или спровођење оставинске расправе треба 

поверити јавном бележнику чије се службено седиште налази на подручју те општине. 

 

6. Уколико је суду поверен тестамент на чување, суд ће прогласити тестамент у 

складу са Законом о ванпарничном поступку. Суд је надлежан за проглашење тестамента 

који је поверен суду на чување (Завешталац може својеручно завештање, писмено 

завештање пред сведоцима и судско завештање поверити на чување надлежном суду у 

отвореном или затвореном омоту - члан 90. Закона о наслеђивању). 
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Суд ће након проглашења тестамента, записник о проглашењу тестамента са 

изворним писменим тестаментом, доставити оставинском суду, а суд који је тестамент 

прогласио задржаће њихов препис ( члан 110. Закона о ванпарничном поступку и члан 342. 

Судског пословника). Оставински суд ће са списима предмета које уступа јавном 

бележнику, проследити и записник о проглашењу тестамента и препис писменог 

тестамента.  

 

7. Уколико у поступку расправљања заоставштине, јавни бележник предузима 

радње које подразумевају оглашавање на огласној табли суда, јавни бележник ће писмена 

објављивати на огласној табли основног суда на чијем подручју се налази службено 

седиште јавног бележника. Истицање на огласној табли врши се у складу са чланом 93. 

Судског пословника. 

 

 

 

 

 


