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УСТАВНОПРАВНИ МЕЧ АДВОКАТИ ПРОТИВ 
ЈАВНИХ БЕЛЕЖНИКА ОКОНЧАН ЈЕ СЛУЖБЕНИМ 
РЕЗУЛТАТОМ 3:0 ЗА ФИСКУС РЕПУБЛИКЕ СРБИЈE

Fiscus ante omnes1

Резиме

Аутор у овом раду покушава, користећи се терминологијом 
својственом фудбалској игри, да дочара сукоб интереса две правнич-
ке професије: адвоката и јавних бележника. С појавом јавних бележ-
ника у „арени правничких услуга“, ситуација се значајно усложнила. 
Поред извршитеља на које су учесници на тржишту некако навикли, 
појавила се још једна мања група добро плаћених правника од којих 
су се сви остали (па чак и судије) осетили егзистенцијално угроже-
ним. У првом месецу рада јавних бележника, адвокати су ступили 
у „општи штрајк“, приморавши законодавца да одступи од неких 
иницијалних законских решења. Сам штрајк као облик „ванправне 
борбе“, пратила је и „правна борба“ пред Уставним судом. Адво-
катске коморе Београда и Србије су поднеле иницијативе за оцене 
уставности у којима се истакли да је Закон о јавном бележништву 
у многим својим деловима противан Уставу РС, пре свега из разлога 
„што јавни бележници не могу пружати правну помоћ, односно уче-
ствовати у сачињавању јавнобележничких записа“.

Јавним бележницима је требало неко време да прегрупишу 
своје редове, како би се пре неколико месеци и они обратили Устав-
ном суду са иницијативом за оцену уставности, управо оне норме 
која је сматрана једном од главних „тековина штрајка адвоката“ – 

1 Држава може наплатити своје тражбине пре свих других поверилаца. Ante 
Romac, Latinske pravne izreke, Zagreb 1982, 216.
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норме која прописује одузимање јавним бележницима значајног дела 
прихода (30%), а у корист судова.

Кључне речи: иницијатива за оцену уставности, адвокати, јавни 
бележници, јединство правног поретка, забрана 
дискриминације.

1. „ПРИПРЕМЕ ЗА МЕЧ“

Етимологија ријечи нотар је изведеница од латинске речи „no-
tarius“, што значи писар. Појам „notarius“ потиче од латинске речи 
„nota“, у значењу: запис, забелешка, напомена.2 Ова правничка служ-
ба има своју дугу историју у свету,3 али и региону југоисточне Европе.4 
У Србији се корени ове делатности углавном траже у институту „при-
става“ који познаје Душанов законик, али и други правни извори из 
периода средњовековне Србије.5 У модерном упоредном праву су 
заступљене различите форме нотаријата, али је предмет наше анализе 
у овом раду углавном латински нотаријат6 који је актуелан у правном 

2 Иако се зачеци нотаријата због разгранате терминологије (scriba, notarius, 
tabellion) везују за римско право, у теорији се наглашава да су „римски та-
белиони из класичног и посткласичног периода, као и писари – скрибе у пе-
риоду републике, остали само приватни бележници без ауторитета који би 
на њих пренела јавна власт и без права да сачињавају јавне исправе“. Сима 
Аврамовић, „Правноисторијски аспекти нотаријата“, у: Драгор Хибер (ур.), 
Јавнобележничко право, Београд 2005, 52. 

3 О значају овог правничког позива говори њен историјски развој. Никола 
Мојовић, „Од римског табелиона до модерног нотара“, Правна ријеч 1/2004, 
129–157. 

 Док је у Немачкој након слома Царског закона о јавном бележништву дошло 
до регионалне расцепканости јавнобележничке службе, на другој је страни 
Рајне, у Француској, законом под називом „Loi ventôse“ (1803) утемељен је 
данашњи модерни нотаријат. Stefan Zimmermann, Andreas Schmitz-Vornmoor, 
„Javnobilježnička služba u EU – Filozofija struke i trendovi razvoja, harmonizacija i 
ujednačavanje“, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 6/2009, 1222.

4 Јавни бележник је старија професија у односу на остале нарочито као нека врсте 
повереника суда. Вид.: Mirela Krešić, „Zakon o javnim bilježnicima Kraljevine 
Jugoslavije iz 1930.: sudjelovanje javnog bilježnika u ostavinskom postupku – 
iskustva iz prošlosti“, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 2/2013, 353–382; Ми-
лена Трговчевић Прокић, „Закон Краљевине Југославије о јавним бележници-
ма“, Правна ријеч 20/2009, 283 и даље.

5 Опширније вид.: Марко Костренчић, „Fides publica (Јавна вера) у правној 
историји Срба и Хрвата до краја XV века“, Српска краљевска академија, 1930. 
За разлику од пристава јавни нотаријат је био више развијен у приморским гра-
довима. Опширније вид: Велибор Кораћ, „Нотаријат у средњовјековним кому-
нама југоисточног Јадрана – утицај на модерна европска рјешења“, Harmonius 
– Journal of Legal and Social Studies in South East Europe 1/2013, 109–135.

6 Има и држава у којима због сложености њиховог уређења постоји неколико 
врста нотара, нa пример у Њемачкој постоје три врсте врсте нотара: искључиви 
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поретку Србије7 и земаља у региону.8 Иако традиционално конципи-
рана као територијално ограничена делатност, ова професија9 у ЕУ 
доживљава одређене промене пре свега из угла прокламоване слободе 
пословног настањивања и слободе пружања услуга.10

С друге стране, адвокатура код нас је добро етаблирана 
професија чија је активност уређена Законом о адвокатури.11 Увођење 

нотар, адвокат-нотар и нотар као државни службеник. Драгана Кнежић-
Поповић, „Правна природа јавног бележништва“, Правни записи 2/2010, 346. 
С друге стране, искључиви модел државног бележништва је прихваћен на при-
мер у Руској федерацији. Вид.: Љубиша Дабић, „Јавно бележништво у Руској 
федерацији“, Страни правни живот 1–3/2000, 128.

7 Уместо свих: Драгор Хибер, „Појам бележника (нотара) и бележничког 
нотаријалног права“, у: Драгор Хибер (ур.), Јавнобележничко право, Београд 
2005, 9–34; Милош Живковић, Весна Живковић, „О увођењу јавног бележ-
ништва у Србији“, Зборник Правног факултета у Загребу 2/2013, 433–448.

8 Ренесанса овог института у правним системима југоисточне Европе природно 
је изазвалa огромно интересовање у правној науци. Вид.: Ivica Crnić, „Početak 
djelovanja javnih bilježnika u Republici Hrvatskoj“, Zbornik Pravnog fakulteta u 
Zagrebu 6/2009, 1355–1374, Весна Ријавец, „Улога нотара у грађанском праву 
Словеније“, Анали Правног факултета у Београду“ 1/2010, 108–129; Велибор 
Кораћ, „Концепција Закона о нотарима Црне Горе“, Harmonius – Journal of Legal 
and Social Studies in South East Europe 1/2014, 119–148; Meliha Povlakić, „Nadležnost 
notara u Bosni i Hercegovini“, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 2/2013, 245–310; 
Раденко Јотановић, „Послови нотара према Закону о нотарима Републике Српске“, 
Годишњак Правног факултета у Бањој Луци 29/2005 307–318.

9 Опширније вид.: Драгана Кнежић-Поповић, Љубиша Дабић, Слободне профе-
сије (правни аспекти), Београд 2009.

10 Из праксе Суда ЕУ-а произлази да се слобода пословног настањивања 
примјењује и на тзв. слободне професије (енгл. liberal profession, нем. die 
freien Berufe). Држављанство као претпоставка именовања јавних биљежника 
претпоставља да држављани једне државе чланице не смеју на темељу свог 
држављанства бити дискриминисани у другој држави чланици. Управо наведено 
било је предмет недавног одлучивања Суда ЕУ-а у поступцима које је Европска 
комисија покренула против шест држава чланица (Белгије, Француске, Луксем-
бурга, Аустрије, Немачке и Грчке) чији су прописи о нотаријату прописивали 
да јавни бележник може бити само лице које је уједно и држављанин државе у 
којој обавља своју јавнобележничку делатност. Предмет C-47/08 од 24.5.2011. 
Европска комисија против Краљевине Белгије [необјављено]; предмет C-50/08 
од 24.5.2011. Европска комисија против Француске Републике [необјављено]; 
предмет C-51/08 од 24.5.2011. Европска комисија против Великог Војводства 
Луксембург [необјављено]; предмет C-53/08 од 24.5.2011. Еуропска комисија 
против Републике Аустрије [необјављено]; предмет C-54/08 од 24.5.2011. Ев-
ропска комисија против Савезне Републике Њемачке [необјављено]; предмет 
C-61/08 од 24.5.2011. Европска комисија против Грчке [необјављено]. Наведено 
према, Nina Tepeš, „Državljanstvo kao pretpostavka imenovanja javnih bilježnika“, 
у: Alan Uzelac, Jasnica Garašić, Aleksandra Maganić (ur.), Djelotvorna pravna 
zaštita u pravičnom postupku: Izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe 
(Liber amicorum Mihajlo Dika), Zagreb 2013, 648.

11 „Сл. гласник РС“, бр. 31/2011 и 24/2012 – одлука УС. Пре тога је ова област 
била уређена Законом о адвокатури „Сл. лист СРЈ“, бр. 24/98, 26/98 – испр., 



Ненад Тешић (стр. 470–496)

473

јавнобележнике делатности у правни систем Републике Србије из-
азвало је јак отпор адвоката заснован на идеји о „насилном уласку 
нотара у адвокатски простор“.12 Иако увођење јавних бележника, 
односно ширење њихове надлежности у другим државама у региону 
југоисточне Европе није прошло без варница,13 како од стране ад-
воката, тако и од стране судова,14 чини се да је само у Републици 
Србији сукоб интереса ове две професије доживео „епске размере“.

2. УСТАВНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ АДВОКАТА
(„ПРВО ПОЛУВРЕМЕ“)

Убрзо по почетку примене Закона о јавном бележништву,15 
отпочео је штрајк адвоката који је трајао од 17. септембра 2014. до 
26 јануара 2015. године. Паралелно са обуставом рада адвокати су 
се обратили Уставном суду Републике Србије са бројним уставним 
иницијативама.

69/2000 – одлука СУС, 11/2002 и 72/2002 – одлука СУС и „Сл. лист СЦГ“, бр. 
1/2003 – Уставна повеља.

12 Проф. Хибер уочава постојење овог „конкурентског простора“ али истиче да 
он није претерано велики. „Иако су у већини држава адвокати правници ауто-
ризовани за адвокатски посао. Адвокатска лиценца овлашћује на обављање те 
правничке професије, а нотарска даје јавна овлашћења.“ Д. Хибер (2005), 19. 
При том се као најзначајнија разлика између адвоката и јавних бележника ис-
тиче то да адвокат сачињава приватне исправе док јавни бележник сачињава 
и издаје јавне исправе. Enes Bikić, Meliha Povlakić, Sefedin Suljević, Marinko 
Plavšić, Notarsko pravo, Sarajevo 2013, 16.

13 Проблем који се у вези с тиме отвара јест има ли уопште оправдања за 
тенденцију дејудицијализације којој свједочимо, а посебно за преношење на-
значених послова са судова на јавне бележнике, односно за евентуално даља 
проширење надлежности јавних бележника у зони изванпарничне јурисдикције. 
Mihajlo Dika, „Izvanparnična i koncilijacijska funkcija javnih bilježnika – de lege 
lata i de lege ferenda“, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 6/2009, 1154.

14 Проф. Повлакић о томе каже „Тренутно су даље проширивање или ново 
конципирање надлежности нотара запријечени отпорима који се пружају пре-
ма овој служби из реда одвјетника, а може се рећи чак да постоји ирационални 
отпор и од стране судова, иначе оптерећних великим бројем предмета, према 
преносу надлежности на нотаре...У честом конфронтирању одвјетништва и 
нотаријата могу се чути и приговори да се ради о правницима исте квалификације 
и да све послове нотара могу сачинити и одвјетници. Нема никакве сумње да 
дојучерашњи одвјетник, а данас нотар, није преко ноћи постао другим човјеком 
и квалифициранијим правником. И једна и друга служба су самосталне и не-
зависне службе, а претпоставке у погледу квалификација за обављање ових 
дјелатности су дијелом исте. Законодавац није нотарску службу прогласио служ-
бом вишег ранга у односу на одвјетничку, што провоцира извјесне сурењивости, 
већ ју је учинио другачијом службом.“ M. Povlakić (2013), 307.

15 „Сл. гласник РС“, бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 – др. закон, 93/2014 – 
др. закон, 121/2014 и 6/2015 (даље ЗЈБ).
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У овим уставним иницијативама наглашено је да су одређене 
норме из Закона о јавном бележништу неуставне и с тим у вези на-
ведени су следећи аргументи.

2.1. Јавни бележници не могу пружати правну помоћ

Адвокати су истакли да правну помоћ сходно Уставу могу да 
пружају само адвокати и служба правне помоћи.16 Друкчије казано, 
Законом о јавном бележништву повређено је уставно право грађана 
на правну помоћ од стране самосталног и независног адвоката“.17

2.2. Угрожавање начела поделе власти

У својој инцијативи за оцену уставности, адвокатске коморе се 
указује на законску дефиницију појма јавног бележника по којој је 
јавни бележник стручњак из области права кога именује министар за 
послове правосуђа. „Он дакле није независтан. Законски прокламо-
вана независност, битно је ограничена државном контролом“.18 До-
датно се истиче:

– да се сходно Уставу Републике Србије на другога могу прене-
ти само послови из делокруга државне управе. Поверавање 
вршења дела судске власти није дозвољено нити предвиђено 
Уставом;

– поверавањем дела послова из надлежности судова бележ-
ницима чију контролу врши Министарсво правде, државна 
управа посредно се ставља под контролу судску власт што је 
супротно начелу поделе власти;

– преношењем вршења јавних овлашћења на јавне бележнике 
држава Србија не може искуључити одговорност за штету 
коју проузрокује јавни бележник.

2.3. Повреде права на имовину и начела аутономије воље

Трећа група аргумената које су адвокати истакли тиче се у 
ширем смислу права на слободно уживање имовином. Подносиоци 
иницијативе наводе следеће:

– наметање грађанима обавезе закључења уговора за промет 
непкретности, уговора из области породичног и наслед-

16 Чл. 67 Устава РС.
17 Иницијатива за оцену уставности поднета од адвокатске коморе Београда, сеп-

тембра 2014. године (из архиве Уставног суда).
18 Иницијатива за оцену уставности поднета од адвокатске коморе Србије, сеп-

тембра 2014. године (из архиве Уставног суда).
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ног права у форми јавнобележничнког записа представља 
ограничење слободног располагања имовином и начела 
аутономије воље;

– Законом о јавном бележништву уведен је ексклузивитет и 
монопол за јавне бележнике чиме су остали грађани доведе-
ни у неравноправан положај;

– монопол јавних бележника знатно ограничава и отежава 
одвијање правног промета.

3. „ВРАЋАЊЕ ТЕЖИШТА ИГРЕ НА СРЕДИНУ ТЕРЕНА“

Након неколико „бурних“ месеци штрајка, страсти између ове 
две правничке професије и ресорног министарства као арбитра су 
се коначно смириле.19 Од „иницијативе адвоката пред голом јавних 
бележника тежиште игре је пред крај првог полувремена враћено на 
средину терена“.20 У том смислу поново се могла чути „реч правне 
науке“ која углавном истиче предности увођења јавних бележника у 
наш правни систем.21

19 Након напорних преговора Министарства правде и адвокатских комора догово-
рене су одређене измене закона чији је резултат Закон о изменама и допунама 
Закона о јавном бележништву. Ове измене су подразумевале да се „У члану 134 
после става 5 додају ст. 6 и 7 који гласе: „Јавни бележник је дужан да износ 
од 30% од наплаћене награде без ПДВ-а, уплати на рачун прописан за уплату 
јавних прихода, у року од 15 дана од дана наплате. Износ из става 6 овог члана 
расподељује се за текуће расходе судова и побољшање материјалног положаја 
запослених у судовима, као и друге расходе и инвестиције за судове, у складу 
са законом.“ Вид.: члан 5 Закон о изменама и допунама Закона о јавном бележ-
ништву, „Сл. гласник РС“, бр. 121/2014.

20 На научним скуповима посвећеним сличним темама у региону се углавном ис-
тичу аргументи „да регулатива по којој би, рецимо, нотарске исправе морале 
да носе и „печат адвоката“ довела и до преношења контроле нотарске делат-
ности са државне сфере, на приватна лица, што одудара од основа правног 
система. Овакав модел обавезног укључивања адвоката у израду нотарских 
аката не постоји у другим државама. Једино је у Грчкој током неколико година 
постојао овакав систем. Међутим, он је тамо поново укинут, пошто се искуства 
са њим нису показала као добра ... Латински тип нотаријата представља један 
целовит и заокружен систем и опасно је његово мешање са другим системи-
ма, пошто хибридни системи, који у себи на нов начин комбинују елементе 
различитих модела, стварају још више непознаница које би иначе могле да се 
избегну.“ Stefan Pürner, Radionica „Novi makedonski Zakon o notarijatu: prednosti 
i nedostaci“, Nova pravna revija – časopis za domaće, njemačko i evropsko pravo 
(NPR) 2/2014, 94. Ипак, у неким подручјима у немачкој одређеним адвокатима 
је дозвољено да поред адвокатских послова обављају нотаријалну делатност 
– адвокати нотари (нем. Anwaltnotare). Ј. Салма, „Конвергенција европског 
нотаријалног права“, Зборник Правног факултета у Новом Саду 2/2012, 50.

21 Опширније о начелима јавнобележничке делатности која подразумевају: наче-
ло слободног приступа нотару, начело поверљивости, начело непристрасности, 
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3.1. Контрола законитости и правна сигурност

Јавни бележници кроз своју делатност контролишу закони-
тост22 и чувају правну сигурност.23 Да би ова контрола била делот-
ворна неоходно је да сви важнији уговори, нарочито они о проме-
ту непокретности „пролазе истим путем“.24 Управо разлози прав-
не сигурности налажу такво поступање и у упоредном праву. У 
Француској, јавни бележници имају монопол у сачињавању аката који 
се тичу било каквих регистара, укључујући оне о непокретностима.25 
Јавнобележничка форма притом није услов пуноважности уговора 
(као ни преноса својине), али јесте претпоставка регистрације одно-
сно посредно дејства erga omnes. У Немачкој је обвезноправни уго-
вор о преносу својине на непокретности мора бити закључен у об-
лику нотарски оверене исправе (нем. „notariellen Beurkundung“).26 
Стварноправни уговор не мора бити сачињен у том облику, али се по 
правилу то чини пред јавним бележниом.27 „Континентално-европски 
правни системи полазе од тога да задаци нотара имају обележја 
јавне службе и државног суверенитета и да према томе „тржиште“ 
за сачињавање јавних исправа код купопродаје непокретности не 
постоји“.28 Притом, прокламованој правној сигурности битно допри-

територијални принцип и начело поучавања странака вид.: Дејан Ђурђевић, 
Јавнобележничка делатност, Београд 2014, 39–83.

22 Hano Ernst, Tatjana Josipović, „Javni bilježnici i javni registri“, Zbornik Pravnog 
fakulteta u Zagrebu 6/2009, 1118. 

23 Нотарска служба знатно доприноси правној сигурности. Mihajlo Dika, „Javno 
bilježništvo i zaštita vjerovnika“, Pravo u gospodarstvu 34/1995, 545. Уопште о 
друштвеној улози нотара: Драгана Кнежић-Поповић, „Друштвена улога јавног 
бележника (нотара)“, Правна ријеч 20/2009, 204 и даље.

24 Латински нотаријат који је код нас прихваћен углавном подразумева ограничен 
круг нотара и неспојивост ове професије са адвокатуром. Mirela Krešić, „(Ne)
spojivost javnobilježničkog i odvjetničkog zvanja u hrvatskim zemljama“, у: Alan 
Uzelac, Jasnica Garašić, Aleksandra Maganić (ur.), Liber amicorum Mihajlo Dika, 
Zagreb 2013, 669–692.

25 Чл. 2524(1) Code Civil (француски Грађански законик).
26 Par. 311b(1) Burgerliches Gesetzbuch (немачки Грађански законик).
27 Аутори који припадају овом правном систему истичу да се странкама на овај 

начин указује на значај посла – упозоравајућа функција (нем. Warnfunktion). Ово 
је од нарочитог значаја код сложених, а самим тим и потенцијално ризичних 
трансакција. Кроз одговарајућу форму лакше дознајемо праву намеру уговор-
ника, па не треба занемарити ни њену доказну функцију (нем. Beweisfunktion). 
Basil S Markesinis, Hannes Unberath, Angus Johnston, The German Law of 
Contract, A Comparative Treatise, 2006, 84. Форма нотарског записа подразумева 
још једну функцију форме која се огледа у основном нивоу саветовања (нем. 
Beratungsfunktion), а која до почетка потпуне примене Закона о јавном бележ-
ништву код нас била занемарена.

28 Упореди за Немачку сталну судску праксу Савезног уставног суда [BverfG], 
Одлука од 19.8.2008, Az. 1 BvR 623/08, DNotZ 2009, 792. Ch. Seger (2000), 20.
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носи и постојање јавних регистара, као што су земљишне књиге и 
трговачки регистари у које се на основу дејства начела поуздања у 
јавне књиге свако може поуздати.29

3.2. Превентивна правна заштита и растерећење судова

Начелно говорећи, у Common Law систему, активности држа-
ве на слободном тржишту правних услуга, које би ишле у правцу 
превентивног правног саветовања сматрају се нападом на приватну 
аутономију. С друге стране континентално-европски концепт превен-
тивног правосуђа мање верује у способност појединца.30 Управо су-
протно, у правној књижевности се истиче како није добро да странке 
поступају олако у погледу често и животно важних одлука којим се, на 
пример, решава „стамбено питање“ и обезбеђује „кров над главом“.31 
Из тог разлога, држава обвезује уговорнике да битне правне послове 
закључују у одређеној форми која подразумева превентивну правну 
контролу од стране лица са јавним овлашћењима – нотара.32

Као један од разлога за ренесансу нотаријата у региону југо-
источне Европе наводи се и растерећење судова,33 о чему у контексту 
права на суђење у разумном року говоре и препоруке Савета Европе.34 

29 Christian Seger, „Lex est quod notamus – o uvođenju latinskog notarijata u tran-
zicijskim zemljama Istočne i Jugoistočne Evrope“, Nova pravna revija 1–2/2000, 
20.

30 Опширније о борби различитих правних култура: Ch. Seger (2000), 20.
31 Тако о функцији форме која се може назвати и функцији промишљања Ненад 

Тешић, „О значају форме за промет непокретности – aнализа судске праксе 
пре увођења јавнобележничког записа у српско правo“, у: Вук Радовић (ур.), 
Усклађивање пословног права Србије с правом Европске уније (2014), Београд 
2014, 509.

32 „Одређени правни послови морају да буду проверени и одобрени од стране 
одређеног органа јавне власти у циљу избегавања каснијих спорова. А ако би 
до њих ипак дошло битно је да се могу предочити исправе моћне доказне сна-
ге. На овај начин се унапређују правна сигурност и сигурност трансакција.“ 
Ch. Seger (2000), 20.

33 Нотарски акт којег је нотар у целости сачинио (запис), може бити извршна ис-
права која замјењује правоснажну судску одлуку и тиме се избјегавају дуги и 
скупи парнични поступци, те растерећују судови. Miraš Radović, Enes Bikić, 
Sefedin Suljević, Notarijat u Crnoj Gori, Podgorica 2010, 20. „Сви послови из 
оквира надлежности нотара требало би да се брзо стручно и са што мање 
чекања заврше (што услед њихове оптерећености није случај са судовима)“. 
Тако о ефикасности јавних бележника: E. Bikić, M. Povlakić, S. Suljević, M. 
Plavšić, 32.

34 Препоруке Савета Европе се залажу за постепено смањивање вансудских по-
слова које обaвљају судови кроз њихово поверавање другим лицима или орга-
нима (eнгл. „Not increasing but gradually reducing the non-judicial tasks entrusted 
to judges by assigning such tasks to other persons or bodies“). II. Council of Europe 
Committee of Ministers Rec(86)12, Concerning Measures to Prevent and reduce the 
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Ако се значајан дио надлежности судова пренесе на јавне бележнике 
(на пример неспорни оставински предмети), стварају се претпоставке 
и за ефикаснији рад судова (пуне јурисдикције).35 Отуда се у правној 
књижевности с разлогом истиче да је идеја о враћању слободног 
нотаријата у свим земљама које припадају европско-континенталном 
правном кругу у ствари, још један допринос заједничким културним 
и правним вредностима у процесу проширења Европске уније.36

3.3. Непристрасност у сачињавању исправа

Иако је у уставним иницијативама адвоката нарочито нагла-
шено да јавни бележници не могу пружати правну помоћ, за проф. 
Салму нотаријат је „значајно подружје пружања правне помоћи 
грађанима, али и привредницима приликом састављања правних по-
слова, односно уговора“.37 „Састављање нотарских аката као срж 
нотарске делатности“ истиче и проф. Ђурђевић.38 Ако кажемо да 
је једно од „основних начела, на којима почива јавно бележништво 
непристрасност“,39 онда она, пре свега, мора доћи до изражаја при-
ликом сачињавања исправа.40 Непоштовање обавезе непристрас-
ности приликом сачињавања исправа и саветовања приближило би 
јавног бележника адвокату који нема такву дужност,41 већ се првен-
ствено стара о интересима свога клијента.42 Иако јавнобележника 

Excessive Workload in the Courts, 16 September1986. Опширније о растерећењу 
судова услед поверавања одређених поступака бележнику вид: Милена 
Трговчевић-Прокић, „Овлашћења јавног бележника у судским поступцима“, 
Правни живот 13/2007, 731–741.

35 Sanja Grbić, „O međusobnoj komplementarnosti pojmova „sud“ i „javni bilježnik“ u 
praksi Europskog suda za ljudska prava“, Javni bilježnik 40/2014, 50.

36 Velibor Korać, „Koncepcija Zakona o notarima Crne Gore“, Harmonius – Journal of 
Legal and Social Studies in South East Europe 1/2014, 121.

37 Ј. Салма (2012), 38.
38 У свим државама чланицама Уније, јавном бележнику је додељена активна 

улога; он има двоструки задатак: он у својству ученог правника саветује стран-
ке, а у својству имаоца јавне функције саставља исправе.“ Дејан Б. Ђурђевић, 
„Правни положај нотара у европским правним порецима и српском праву“, у: 
С. Лилић (ур.), Перспективе имплементација европских стандарда у правни 
систем Србије, Зборник радова – књига I, Београд 2011, 158.

39 Поред начела непристрасности заједничко за судијску службу и јавне бележни-
ке је и начело независности. Вид.: S. Grbić (2014), 50.

40 Д. Ђурђевић (2011), 156.
41 Јавни бележници су у функцији заштите приватних и јавних интереса. Притом 

би тежиште било на конзилијарно-мониторној функцији јавних бележника која 
је иманентна њиховој позицији непристрасних повереника странака. M. Dika 
(2009), 1174.

42 Опширније о непристрасности јавних бележника у обављању професионалне 
делатности. Драгана Кнежић-Поповић, „Непристрасност јавног бележника“, 
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непристрасност надјачава ону која је својствена адвокату, тешко 
може достићи ону која одликује једног судију.43 Ипак, аргументи да 
је увођењем надзора законитости рада бележника од стране Мини-
старства правде угрожена подела власти се тешко могу прихватити.44 
Ово из разлога што нотар није државни службеник и, сходно томе, 
с државом не закључује уговор о раду.45 Нотара везују материјални 
и процесни закони на сличан начин као и суд, али је разлика у томе, 
што нотар са странком закључује приватноправни уговор који је 
основ за наплату његове награде.46 С обзиром да обавља делатност 
од посебног поверења,47 нотар у савременим правним системима 
мора имати високо опште и специјално правничко образовање.48 
Нотару је забрањено да се бави другим занимањем49 и на тај на-
чин се чува његова морална, професионална и економска незави-
сност.50

Правни живот 13/2008, 537. Ипак, постоје правни системи у којима професије 
адвоката и бележника нису неспојиве. За мађарско право се тако истиче да ад-
вокат може код састављања формалног уговора да пружи исту меру аутентич-
ности као и нотар. Ј. Салма (2012), 45. С тим да су се адвокати – бележници, 
као што смо већ истакли, задржали и у неким немачким покрајинама. Вид.: 
МиленаТрговчевић Прокић, „Облици организације бележништва“, Правни жи-
вот 3–4/2008, 117.

43 Ипак, у правној теорији се исносе ставови да може овом непристрасношћу да 
се инспирише. Д. Кнежић-Поповић (2008), 537.

44 Кроз ово надзирано обављање нотарске делатности развило се схватање о 
„ars notarii“. S. Zimmermann, A. Schmitz-Vornmoor (2009), 1221. Надзор над 
законитошћу обављања делатности нотара у целини и у Републици Словенији 
врши министарство за правосуђе, с тим што надзор над обављањем повереног 
посла врши суд који је нотару поверио одређени посао. В. Ријавец (2010) 110.

45 Он своју делатност обавља као слободно занимање правне струке у законски 
ограниченим оквирима те службе, у своје име и за свој рачун уместо државе. 
В. Ријавец (2010), 109.

46 Ј. Салма (2012), 45.
47 Опширније Д. Хибер (2005), 13.
48 Ј. Салма (2012), 40.
49 Неки аутори сматрају да су јавни бележници дискриминисани јер не могу 

обављати другу плаћену функцију (док вештак то може) што је конкретизација 
начела независности и непристраности јавних бележника. Ratio споменуте за-
бране одражава се кроз потребу очувања јавног поверења у обављање нотарске 
службе као јавне делатности коју јавни бележници обављају као њени само-
стални и независни носиоци. Nina Tepeš, „Članstvo javnih bilježnika u organima 
pravnih osoba“, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 2 /2013, 350 –351. 

50 Драгана Кнежић-Поповић, „Непристрасност јавног бележника“, Правни жи-
вот 13/2008, 542
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4. УСТАВНА ИНИЦИЈАТИВА ЈАВНИХ БЕЛЕЖНИКА
(„ДРУГО ПОЛУВРЕМЕ“)

Готово годину дана касније и Комора јавних бележника се 
обратила Уставом суду Републике Србије иницијативом за оценом 
уставности усмереном на оспоравање одредаба чл. 134 ст. 6 и 7 За-
кона о јавном бележништву. Према овим одредбама:

„Јавни бележник је дужан да износ од 30% од наплаћене на-
граде без ПДВ-а, уплати на рачун прописан за уплату јавних прихо-
да, у року од 15 дана од дана наплате.“51

„Износ из става 6 овог члана расподељује се за текуће расходе 
судова и побољшање материјалног положаја запослених у судовима, 
као и друге расходе и инвестиције за судове, у складу са законом.“52

Сходно овој иницијативи цитиране одредбе пре свега наруша-
вају принцип јединства правног поретка.53

4.1. Јединство правног поретка
4.1.1. Неусклађеност са „пореским законима“

Према наводима из ове иницијативе наметнута дажбина у ко-
рист суда је посебна врста пореза коју не познају системски зако-
ни из пореске области (Закон о буџетском систему,54 Закон о порезу 
на доходак грађана55), чиме је евидентно дошло до повреде начела 
јединства правног поретка.

4.1.2. Неусклађеност са Законом о уређењу судова

Према становишту јавнобележничке коморе, нормом која се 
оспорава уведен је намет за финансирање судова. Будући да је си-
стемским законом, којим је поред осталог регулисан рад судова, 
предвиђено наменско финансирање само из прихода судова (поред 
оних из општих прихода),56 јасно је да до нарушавања принципа 

51 Чл. 134, ст. 6 ЗЈБ.
52 Чл. 134, ст. 7 ЗЈБ.
53 Чл. 4, ст. 1 и чл. 194, ст. 1 Устава Републике Србије.
54 „Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др. закон)
55 „Сл. гласник РС“, бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 62/2006, 

65/2006 – испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – одлука УС, 7/2012 
– усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 – одлука УС, 8/2013 – усклађени дин. 
изн., 47/2013, 48/2013 – испр., 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 57/2014, 
68/2014 – др. закон и 5/2015 – усклађени дин. изн.

56 Чл. 82. Закона о уређењу судова предвиђено је да се средства за рад судова 
обезбеђује у буџету Републике Србије, док је чл. 85. истог закона предвиђено 
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јединства правног поретка долази увођењем још једном наменског 
пореза, који се намеће јавним бележницима као независним лицима 
са јавним овлашћењима.57

5. ПРОСТОР ЗА НОВУ ИНИЦИЈАТИВУ ЈАВНИХ БЕЛЕЖНИКА 
(„ПРОДУЖЕЦИ“)

Сматрамо да је јавнобележничка комора у својој иницијативи 
могла да истакне још неке разлоге који би уздрмали уставност 
норми из чл. 134, ст. 6 и ст. 7 ЗЈБ. Ови арументи тичу се забране 
дискриминације и заштите права на имовину.

5.1. Забрана дискриминације

Начело једнакости или забране дискриминације у стицању и 
остваривању права и слобода утемељено је како у свим међународним 
актима о људским правима, тако и у Уставу РС.58 Отуда је јасна обаве-
за законодавца да приликом доношења закона и уређивања одређених 
друштвених односа пропише једнаке услове за остваривање права. 
Сходно исказаном становишту Уставног суда РС „дискриминација, у 
најширем смислу речи, представља другачије третирање лица у ис-
тим или сличним ситуацијама без објективног и разумног оправдања, 
при чему непостојање објективног и разумног оправдања значи да 
разликовање у питању не тежи легитимном циљу или да не постоји 
разуман однос пропорционалности између употребљених средстава и 
циља чијој се реализацији тежи.“59 Законодавац је овлашћен да пове-

да се у буџету Републике Србије посебно исказују приходи од рада судова и 
усмеравају се за редован рад правосудних органа, у складу са законом. Вид.: 
„Сл. гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 – др. закон, 78/2011 
– др. закон, 101/2011, 101/2013 и 40/2015 – др. закон).

57 Упор.: Одлука Уставног суда Србије IУз 231/2011 од 22. јула 2010. године), Од-
лука Уставног суда Србије IУз 17/2011 од 23. маја 2013. године.

58 Чл. 21 Устава Републике Србије.
59 Одлука Уставног суда, IУо број 684/2012 од 20. фебруара 2014. године, објављена 

у „Сл. гласнику РС“, бр. 54/2014 од 20. маја 2014. године. Тако и према За-
кону изрази „дискриминација“ и „дискриминаторско поступање“ означавају 
свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно 
пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на 
лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, 
на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, пре-
цима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, 
верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној 
оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом 
стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном 
добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и 
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ри обављање одређених послова из надлежности Републике Србије и 
предузећима, установама, организацијама и појединцима у интересу 
ефикаснијег и рационалнијег остваривања права и обавеза грађана.60 
Сходно овоме, законодавац је поверио одређена јавна овлашћења бе-
лежницима, међутим јавни бележници су без објективног и разумног 
оправдања третирани другачије у односу на остале предузетнике 
који су непосредно или посредно везани за правосуђе, друге субјекте 
којим су поверена јавна овлашћења, те субјекте који обављају де-
латност од јавног интереса или им држава на управљање поверила 
„драгоцене“ јавне ресурсе. Такво поступање је не само противно 
начелу једнакости и забране дискриминације, већ грубо нарушава 
и јединство правног поретка. Ово неједнако поступање у сличним 
правним ситуацијама у сфери јавнобележничке делатности огледа се 
у следећем.

5.1.1. Неједнако поступање у односу на остале предузетнике
у правосудној сфери

Прописивање обавезе по којој јавни бележници 30% од својих 
прихода плаћају држави у корист судова доводи до дискриминације 
јавних бележника,61 у односу на остале субјекте са мноштвом 
заједничких особина (извршитељи,62 адвокати,63 судски тумачи,64 

другим стварним, односно претпостављеним личним својствима (у даљем тек-
сту: лична својства). Чл. 2, ст. 1, тач. 1 Закон о забрани дискриминације („Сл. 
гласник РС“, бр. 22/2009).

60 Чл. 137, ст. 1 и ст. 2 Устава Републике Србије.
61 На овај начин је значајно угрожена независност јавних бележника. У правној 

теорији се истиче да „нотари иако дио правосудног система, поступају неза-
висно од осталих правосудних институција. Они су независни и од државе и 
од странака. Независност од државе испољава се у слободи од налога држав-
них ограна. Независност се манифестује као фактичка, лична и организациона. 
Фактички је независан без обзира на то што његов рад подлеже надзору јер је 
сврха надзора само у томе да се обезбиједи законитост обављања нотарске де-
латности, а не да се утиче на креирање нотарског акта.“ В. Кораћ (2014), 135.

62 „Извршитељ“ је физичко лице које именује министар надлежан за правосуђе да 
у статусу службеног лица спроводи извршење у границама решења о извршењу 
и да врши друга овлашћења која су му овим законом поверена. Чл. 11, ст. 1, тач. 
8 Закон о извршењу и обезбеђењу. Извршитељ спроводи извршење на основу 
решења о извршењу које доноси основни суд са подручја вишег суда, односно 
привредни суд за које је извршитељ именован. Чл. 4, ст. 1 Закон о извршењу и 
обезбеђењу.

63 Адвокати се налазе у сличној ситуацији са бележницима и по томе што је сход-
но Уставу адвокатура самостална и независна служба (чл. 67, ст. 2 Устава РС), 
док је сходно Закону, јавни бележник у обављању своје делатности самосталан 
и независан (чл. 2, ст. 3 ЗЈБ). 

64 Решење о постављењу преводиоца доноси министар. Чл. 5, ст. 1 Правилник 
о сталним судским тумачима („Сл. гласник РС“, бр. 35/2010). Постојање по-
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судски вештаци,65 стечајни управници66). Субјектима из ове групе 
држава, по правилу, преноси јавна овлашћења, именује их министар 
при судовима који им и поверавају одређене послове, суд надзире 
њихов рад, али је реч о слободним професијама које полажу заклет-
ву67 и самосталне су и независне у своме раду,68 а у смислу зако-
на о привредним друштвима имају правни положај предузетника.69 
Поверавањем јавних овлашћења, држава ове субјекте, издваја у од-
носу на остала лица исте стручне спреме (правнике, филологе еконо-
мисте, инжињере) који не испуњавају законом прописане услове или 
их испуњавају, али једноставно нису изабрани на јавном конкурсу.70 

требе за преводиоцима за одређене стране језике председници виших судова 
достављају министарству надлежном за правосуђе. Чл. 2, ст. 1 Правилник о 
сталним судским тумачима.

65 „Вештака именује и разрешава министар надлежан за послове правосуђа“. Чл. 
4, ст. 1 Закон о судским вештацима („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010). „Постојање 
потребе за вештацима за одређене области вештачења председници првостепе-
них судова достављају министарству надлежном за послове правосуђа.“ Чл. 11, 
ст. 1 Закон о судским вештацима.

66 Стечајног управника именује стечајни судија решењем о отварању стечајног 
поступка. Избор стечајног управника врши се методом случајног одабира са 
листе активних стечајних управника за подручје надлежног суда, коју суду 
доставља организација надлежна за вођење именика стечајних управника. 
Министар надлежан за послове стечаја (у даљем тексту: министар) прописује 
ближе услове и начин избора стечајног управника методом случајног одабира. 
Чл. 20 Закон о стечају („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 
71/2012 – одлука УС и 83/2014). 

67 „По спроведеном поступку именовања, јавни бележник полаже заклет ву пред 
министром.“ Чл. 30, ст. 1 Закон о јавном бележништву. „Изврши тељ ступа на 
дужност даном полагања заклетве пред министром.“ Чл. 317, ст. 1 Закон о 
извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011, 99/2011 – др. закон, 
109/2013 – одлука УС, 55/2014 и 139/2014). „Након постав љења, преводилац 
пред председником вишег суда на чијем подручју има пребивалиште полаже 
заклетву.“ Чл. 7, ст. 1 Правилник о сталним судским тумачима. „Адвокат-
ска заклетва полаже се пред председником адвокатске коморе или лицем које 
он овласти“. Чл. 9, ст. 2 Закон о адвокатури („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011 и 
24/2012 – одлука УС). 

68 „Самосталност јавног биљежника значи да јавни биљежник обавља своју 
службу (јавнобиљежнички позив) као припадник слободне професије особно 
и на властиту одговорност у интересу странака на чији захтјев по службеној 
дужности подузима радње и у интересу друштва.“ Vicko Prančić, „O dužnosti 
poduzimanja i uskrati službene radnje javnog bilježnika“, Zbornik Pravnog fakulteta 
u Zagrebu 4/2008, 997.

69 Чл. 83, ст. 2 Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 
99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015).

70 Јавни бележник је лице достојно јавног поверења (лат. fides publica). Dejan 
Bodul, Sanja Grbić, „Kriterij prezaduženosti kao diskriminacijski element za 
obavljanje javnobilježničke službe: hrvatsko rješenje i europska iskustva“, Zb. Prav. 
fak. Sveuč. Rij. 1/2014, 193. Како бележник обавља јавну функцију његови акти 
се сматрају јавним исправама (лат. instrumenta publica). J. Salma (2012), 47, а за 
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Управо ова привилегија, одређени ексклузивитет у обављању делат-
ности је несумњиво заједнички именитељ за све напред наведене 
субјекте. Поред свих несумњивих сличности, ове професије се до-
некле и разликују, пре свега по обиму и снази јавних овлашћења која 
су им поверена.71

Ипак, све ове субјекте као и јавне бележнике,72 можемо опи-
сати једним именом као предузетнике којима је законодавац гаран-
товао одређени ексклузивитет у правосудној сфери.73 Ова лица су 
у сличној правној ситуацији са јавним бележницима и по томе што 
наплаћују одређену награду за свој рад према унапред задатој и 
уједначеној тарифи, ипак нити једна од ових професија, осим јавних 
бележника не плаћа намет у корист суда и то 30% од укупних при-
хода. Остали предузетници са ексклузивитетом у правосудној сфери 
плаћају искључиво порез на приход од самосталности делатности и 
ПДВ, ако њихов укупни приход пређе законом прописани износ од 
8.000.000,00 динара, једино бележници плаћају порез на приход од 
самосталне делатности74 – 10 %, ПДВ – 20% и „нотарски намет“ од 
30%. Другим речима, дажбине које плаћају јавни бележници, су дво-
струко веће у односу на дажбине које плаћају остали предузетници 
са законом признатим ексклузивитетом у правосудној сфери, а без 
оправданог и разумног разлога за прављење такве разлике.

Све ове професије спадају у ред „добро плаћених“. Примера 
ради, у сфери где адвокати имају законом признати ексклузивитет, 
састављање ванредних правних лекова,75 адвокату припада награда 

нотарске исправе важи правило lex est quod notamus. У том контексту ове ис-
праве испољавају сличност са правоснажним судским пресудама за које важи 
изрека res iudicata pro veritate habetur. M. Povlakić (2013), 308

71 Иако поступа претежно у интересу странака јавни бележник је везан принци-
пом законитости. Ј. Салма (2012), 46

72 Опширније о јавним бележницима као помагачима правосуђа вид.: Д. Хибер 
(2005), 17.

73 У правој књижевности се истиче да јавни бележници представљају „специ-
фичну службу у којој се спајају обиљежја јавних дјелатности – (несудске) из-
ванпарничне и управне – са слободном (приватном) организацијом обављања 
тих дјелатности“. Mihajlo Dika, „Javnobilježnička služba u Republici Hrvatskoj“, 
Pravo i porezi 12/2001, 5.

74 Чл. 31, ст. 1 Закон о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 24/2001, 
80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – испр., 31/2009, 
44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – одлука УС, 7/2012 – усклађени дин. изн., 
93/2012, 114/2012 – одлука УС, 8/2013 – усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 
– испр., 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 – др. закон и 
5/2015 – усклађени дин. изн.). С тим што се плаћа и годишњи порез на доходак 
грађана. Чл. 5 Закон о порезу на доходак грађана. 

75 „Странку мора да заступа адвокат у поступку по ванредним правним лековима 
изузев ако је сама адвокат.“ Чл. 85, ст. 6 Закона о парничном поступку („Сл. 
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увећана за 100% од награде прописане за поднеске којима се покреће 
поступак (тужбе, предлози, молбе).76

Тако, награда адвокату за састављање предлога за понављање 
поступка код вредности спора од 450.000,01 до 750.000,00 динара, 
износи 18.000,00 динара. С друге стране, према јавнобележничкој 
тарифи, за солемнизацију исправе код уговора о продаји непокрет-
ности, ако је вредност посла до 600.000,00 динара, награда за јавног 
бележника износи 5.400,00 динара, а за вредност посла од 600.000,01 
до 2.500.000,00 динара награда јавном бележнику износи 9.000,00 
динара.

Награда адвокату за састављање ревизије, код вредности спора 
од 48.000.000,0077 динара, износи 90.000,00 динара. С друге стране, 
према јавнобележничкој тарифи за солемнизацију исправе код уго-
вора о продаји непокретности, ако је вредност посла 48.000.000,00 
динара, награда за јавног бележника износи 55.800,00 динара. Дру-
гим речима, висина накнаде за услуге код којих је адвокатима зако-
ном гарантован ексклузивитет је далеко већа од накнаде коју за исту 
вредност посла, према прописној тарифи, наплаћују јавни бележни-
ци у сфери у којој је њима признат ексклузивитет.78 Ипак, адвокати 
немају обавезу поседовања фискалних каса и издавања фискалних 

гласник РС“, бр. 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 – одлука УС и 55/2014). 
О уставности норме такве садржине Уставни суд РС је одлучивао на следећи 
начин. „Законска одредба да странку мора да заступа адвокат у поступку по 
ревизији и захтеву за заштиту законитости у парничном поступку није неса-
гласна са Уставом и њоме се не повређују зајемчена права грађана, нити се 
грађани ограничавају у заштити својих права.“ Одлука Уставног суда Републи-
ке Србије, IУ број 181/2005 од 28. септембра 2006. године, објављена у „Сл. 
гласнику РС“, бр. 106/2006 од 24. новембра 2006. године.

76 „из Тарифног броја 13 и 14“. Вид.: Тарифни број 16 Тарифа о наградама и на-
кнадама трошкова за рад адвоката („Сл. гласник РС“, бр. 121/2012).

77 Ревизија није ни дозвољена у имовинскоправним споровима ако вредност пред-
мета спора побијеног дела не прелази динарску противвредност од 40.000 евра 
по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења тужбе. Чл. 403, ст. 
2 ЗПП.

78 Ова награда је већа у корист адвоката и када је реч о пословима код којих 
адвокати и јавни бележници пружају готово идентичну врсту услуге. На 
пример, код завештања ако је завештање непроцењиво награда адовокату за 
састављање завештања, према АТ, изоси 19.500,00 динара, а може бити и већа 
код процењивих предмета. Вид.: Тарифни број 75 и 74, Тарифа о награда-
ма и накнадама за рад адвоката. С друге стране, накнада јавном бележнику 
за сачињавање завештања је фиксна и износи 15.000,00 динара. Вид.: чл. 85 
и 111а Закона о наслеђивању и Тарифни бр. 3. Јавнобележничке тарифе. Ово 
неједнако поступање у сличној правној ситуацији у погледу прописане награде 
у корист адвоката је још мање оправдано и рационално, ако се узму у обзир да-
леко строжији услови за избор јавних бележника у односу на адвокате. Упор.: 
чл. 25 ЗЈБ и чл. 6 Закон о адвокатури.
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рачуна, док остали предузетници у правосудној сфери, па и јавни бе-
лежници такву обавезу имају. Сходно напред наведеном, критеријум 
за увођење додатног намета јавним бележницима извесно није ви-
сина награде за одређене послове у којима јавни бележници као 
предузетници у правосудној сфери имају ексклузивитет. Чак и када 
би јавни бележници били много боље плаћени у односу на остале 
предузетнике у правосудној сфери, то не може бити оправдан раз-
лог за неједнако поступање законодавца, с обзиром да је Уставом РС 
забрањена свака дискриминација, непосредна или посредна, по било 
ком основу, а нарочито и према имовном стању.

Дискриминација између побројаних преузетника са одређеним 
ексклузивитетом у правосудној сфери је несумњива и јасно указује 
на неуставност норме о „двоструком намету“ која јавне бележни-
ке као једну групу предузетника без оправданог и разумног разлога 
издваја у односу на остале предузетнике у очигледно сличној правној 
ситуацији.79 У пракси Европског суда правде „принцип једнаког 
поступања у пореским стварима (енгл. „principle of equal treatment“) 
налаже да се упоредиве ситуације не могу третирати друкчије, 
осим ако је такав третман објективно оправдан“.80

79 За разграничење између (допуштеног) различитог поступања и (недопуштене) 
дискриминације у смислу чл. 14 Еуропске конвенције у правној литературе се 
истиче да подносилац прво мора показати да је оспорено поступање било мање 
повољно него оно које је примењено на друге успоредиве групе, идентитет који 
обично одређује сам подноситељ захтева. Друго, на држави је да покаже, као 
ствар чињеница поткрепљених доказима, да је оспорена пракса прихватљива 
и рационална, односно да разлика у поступању има објективно и разумно 
оправдање. Dejan Bodul, Sanja Grbić, „Kriterij prezaduženosti kao diskriminacijski 
element za obavljanje javnobilježničke službe: hrvatsko rješenje i europska iskustva“, 
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 1/2014, 207–208.

80 При чему, преузетници који се упоређују не морају бити нужно конкурентни, 
довољно је да су у сличној ситуацији у другом погледу (енг. „infringement of 
the general principle of equal treatment may be established, in matters relating to 
tax, by other kinds of discrimination which affect traders who are not necessarily in 
competition with each other, but who are nevertheless in a similar situation in other 
respects.“) Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 25 April 2013. European 
Commission v Kingdom of Sweden, C-480/10 (видети пара.17–19). Слично решење 
и Judgment of the Court (Third Chamber) of 10 April 2008. Marks & Spencer plc v 
Commissioners of Customs & Excise, C-309/06 (вид.: пара. 49–51). О принципу 
једнаког поступања који налаже да су у сличним правним ситуацијама не може 
поступати различито осим ако је то оправдано (енгл. „unless differentiation is 
objectively justified“). Вид.: C – 201/85, C – 202/85 Klensch and Others [1986] 
ECR 3477, вид. пара. 9. 
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5.1.2. Неједнако поступање у односу на агенције којима су поверена 
јавна овлашћења

Увођењем неоправданог „двоструког намета“ у корист суда, 
нарушава се финансијска самосталност јавних бележника и угрожа-
ва њихов положај као непристрасних ималаца јавних овлашћења.81

На овај начин Уставни суд РС је резоновао код издвајања дела 
средстава из накнада које су агенције оствариле у домену вршења 
поверених јавних овлашћења.82 С друге стране, одредбом којом се 
прописује да ће се управо ова средства наплаћена од јавних бележ-
ника користити за рад судова, судови се посредно чине зависним од 
јавних бележника, чиме се доводи у питање и независност судова.

5.1.3. Неједнако поступање у односу на остале субјекте који врше 
послове од јавног интереса

Јавни бележници несумњиво врше посао од јавног интереса 
старајући се о сигурности правног промета. Посао од јавног интереса 
врше и субјекти у другим друштвеним сферама, али су ови субјекти 
ослобођени плаћања ПДВ-а. На пример, сходно Закону о порезу на 
додату вредност, ПДВ се не плаћа на промет:

– услуга које пружају лекари, стоматолози или друга лица у 
складу са прописима који регулишу здравствену заштиту,83

81 У том је смислу у теорији изнет став да се јавни карактер нотарске службе не 
сме изједначавати са судијском функцијом или функцијом коју иначе обављају 
државни органи. Ово из разлога што јавни бележници нису овлашћени подузи-
мати мере принуде. Управо због одсуства принудног карактера јавнобележничку 
делатност треба сматрати делатношћу која, с једне стране, има одлике јавне 
делатности, али која се у исто време обавља на иницијативу странака. N. Tepeš 
(2013), 660.

82 Тако „Уставни суд констатује да се издвајањем дела средстава из накнада које 
су агенције оствариле у домену вршења поверених јавних овлашћења, нару-
шава финансијска независност ових агенција, имајући у виду да се оно што 
је одређено као њихов аутономни приход системским законима из области 
радиодифузије и електронских комуникација, процентуално умањује на основу 
другог закона, у конкретном случају из области кинематографије. С обзиром 
на то да финансијска самосталност представља један од суштинских елемена-
та којим је опредељен положај ових агенција у закону, Уставни суд налази да 
прописивањем обавезног издвајања дела њихових прихода, доводи у питање 
њихов Уставом утврђени положај ималаца јавних овлашћења, као посебних 
регулаторних тела, утврђен чланом 137 став 3 Устава.“ Чиме се нарушава на-
чело јединства правног поретка из члана 4 став 1 и члана 194 став 1 Уста-
ва. Упор.: Одлука Уставног суда, IУз број 128/2012 од 3. априла 2014. године, 
објављена у „Сл. гласнику РС“, бр. 46/2014 од 29. априла 2014. године. 

83 Чл. 25, ст. 2, тачка 8 Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, 
бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – 
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– услуга образовања (предшколско, основно, средње, више и 
високо) и професионалне преквалификације, као и са њима 
непосредно повезаног промета добара и услуга од стране 
лица регистрованих за обављање тих делатности, ако се ове 
делатности обављају у складу са прописима који уређују 
ту област.84 Законодавац тако поступа, иако је општепоз-
ната околност да су у сфери здравствене заштите и сфе-
ри образовања неки субјекти постали изузетно „имућни“. 
Другим речима, критеријум за ослобађање од ПДВ-а је 
искључиво утврђени јавни интерес, а није и не може бити 
потенцијална висина прихода одређених субјеката који такав 
посао од јавног интереса обављају.

5.1.4. Неједнако поступање у односу на остале субјекте којима је 
држава на управљање поверила драгоцене јавне ресурсе

Јавнобележничка делатност у принципу подразумева поверава-
ње јавних (државних) овлашћења физичким лицима да изјавама и 
радњама странака дају потребну форму и за то наплате прописану на-
граду. Бројне су сличне ситуације у нашем правном поретку у којима 
је држава поверила различитим субјектима на управљање драгоце-
не јавне ресурсе који њој припадају. Тако је на пример, национална 
фреквенција поверена Телевизијском јавном сервису Србије коме су 
грађани дужни да плаћају претплату, јавно-комуналним предузећима 
као што је „Паркинг сервис“ поверене су јавне површине у Београ-
ду, те му грађани плаћају услугу паркирања, ипак ни једно од ових 
предузећа не даје држави 30% од својих укупних прихода.

Одредбама из чл. 134, ст. 6 и ст. 7 ЗЈБ нарушава се јединство 
правног поретка, а јавни бележници су посредно дискриминисани, 
како у односу на остале предузетнике који су директно или индирек-
тно везани за правосуђе, тако и у односу на оне субјекте у правном 
поретку који врше делатност од јавног интереса или им је држава 
поверила нека јавна овлашћења или ресурсе на управљање. Овим је 
нарушено и начело једнаких права и обавеза изричито формулисано 
у Закону о забрани дискриминације, пошто је једној групи лица – 
јавним бележницима, због овог њиховог личног својства, наметнута 
обавезе која није наметнута другој групи лица у сличној ситуацији, а 
да циљ или последица предузетих мера није оправдана и не постоји 
сразмера између предузетих фискалних мера и циља који се овим 
мерама остварује.85

усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014 и 5/2015 – усклађени дин. 
изн.)

84 Чл. 25, ст. 2 тач. 13 Закон о порезу на додату вредност.
85 Чл. 8 Закон о забрани дискриминације.
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5.2. Право на имовину

Према чл. 134, ст. 6 и ст. 7 ЗЈБ намет у корист судова се плаћа 
поред пореза на додату вредност и пореза на приход од самосталне 
делатности и тако директно погађа право на имовину именованих 
јавних бележника (чл. 58 Устава РС). Правна природа овог парафи-
скалног (нотарског) намета није јасна из више разлога. Истина је да 
судови заједно са Министарством и Комором врше надзор над ра-
дом јавних бележника, али судови нису пренели било какво јавно 
овлашћење бележницима, нити им пружају било какву услугу за коју 
би јавни бележници требало да им плате. Необразложено увођење 
ове парафискалне дажбине противно је основним правним принци-
пима на којима почива једно демократско друштво и никако није у 
функцији обезбеђивања владавине права и једнакости свих пред за-
коном. Тако нешто је лако уочљиво из различитих углова с позивом 
на општеприхваћену правну теорију.

5.2.1. Повреда начела владавине права

Република Србија је јавним конкурсом позвала лица која за то 
испуњавају законске услове да на њих пренесе одређена јавноправна 
овлашћења у сфери јавнобележничке делатности. На овај начин, 
на основу самог Устава и Закона о јавном бележништву, Републи-
ка Србија је са лицима именованим за јавне бележнике засновала 
јавноприватни (облигациони) однос. Ово партнерство је постављено 
тако да одрећена за то квалификована и достојна лица обављају по-
верене јавне послове, а за узврат имају обавезу да држави као другој 
страни у том односу плаћају порезе и доприносе, како за себе, тако 
и за своје запослене. Јавноприватним односом се према широко 
прихваћеном становишту, боље пуни буџет и растерећује држава 
оних послова у којима се „државни апарат“ показао мање ефикасним. 
У таквом јавноприватном (облигационом) односу држава не наступа 
искључиво као носилац јавне власти, него и као субјекат приватног 
права, па се не може сасвим искључити примена општих принципа 
који одликују савремено приватно право.

Поред услова који су изричито исказани у јавном конкурсу за 
именовање бележника, сва лица која су у њему узела учешће су осно-
вано могла закључити да ће јавнобележничку делатност обављати 
сходно закону по којем је конкурс расписан, дакле по тада важећем 
Закону о јавном бележништву. Другим речима, лица која су именована 
за јавне бележнике су уложила значајан материјални и нематеријали 
напор (новац и време) припремајући се за позив јавног бележника 
управо имајући у виду актуелни законодавни оквир – потенцијалне 
приходе, али и дажбине – прописане Законом о јавном бележништ-
ву који је био на снази у време њиховог конкурисања и именовања 
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за јавне бележнике. У том контексту поступање Републике Србије, 
као једне од страна у таквом јавноприватном (облигационом) односу, 
супротно је принципима савесности и поштења86 и забрани злоупо-
требе права.87 На овај начин власт одбија да се повинује Закону о 
облигационим односима што је супротно начелу владавине права и 
припадности европским принципима и вредностима.

5.2.2. Повреда начела правне сигурности

Повреда права на имовину лица именованих за јавне бележ-
нике може се сагледати и из угла једне од теорија о правној природи 
облигација која полази од тога да у основи сваког обвезивања лежи 
поуздање (теорија ослањања).

Страна која је поверила посао од јавног интереса другој страни 
у оквиру јавноприватног (облигационог) односа не може се понаша-
ти тако да у потпуности изневери она лица које је својим претходним 
поступањем навела да се поуздају у истинитост одређеног „прав-
ног стања“, како у погледу потенцијалних прихода, тако и у погледу 
очекиваних дажбина. Ово нарочито ако то ослањање на легислативу 
подразумева значајне издатке код савесне стране. Трошкови којима 
су именовани јавни бележници били изложени, поуздајући се у акту-
елни легислативно – фискални оквир, укључују неке лако процењиве 
расходе: као што су трошкови полагања самог јавнобележничког ис-
пита, али и трошкови дугорочног закупа канцеларијског простора 
и његовог адекватног опремања. Међутим, неки губитци на страни 
јавних бележника су далеко теже процењиви и надокнадиви. Так-
ви су на пример трошкови напуштања претходног запослења зарад 
јавнобележичке делатности. Не може бити спорно да већина имено-
ваних јавних бележника, нарочито оних у „унутрашњости“ Републике 
Србије никада не би ушла у процес конкурисања за бележнике, нити 
би оставили своја претходна радна места да су знали за „парафи-
скални обрт“ који ће уследити. Намет који подразумева издвајање од 
30% од укупних прихода у корист судова именовани бележници нису 
могли предвидети нити очекивати. Наш правни поредак, а ни правни 
поретци у окружењу до сада нису познавали сличан намет на прихо-
де предузетника. Сходно напред неведеном, расписивање јавног кон-
курса према једном легислативном оквиру може се разумети само као 
једна врста чврстог обећања датог од Републике Србије. Одступање 
од таквог обећања ствара изразито негативан ефекат у имовини 
лица именованих за јавне бележнике, нарочито на нивоу изгубљене 
добити чиме се задире у суштину зајамченог права. Таква очигледна 

86 Чл. 12 Закон о облигационим односима.
87 Чл. 13 Закон о облигационим односима.
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повреда принципа заштите легитимних очекивања,88 односно прав-
не сигурности, нужно захтева одговарајућу уставноправну заштиту.

5.2.3. Смањење достигнутог нивоа (предузетничких) права

5.2.3.1. Противречно вршење законодавног овлашћења

Увођење додатне дажбине на терет јавних бележника од стра-
не Републике Србије представља противречно (контрадикторно) 
вршење права (venire contra factum proprium). Расписивањем кон-
курса и именовањем бележника сходно једном законодавном и фи-
скалном оквиру у коме нема ни помена о двоструком намету у ко-
рист суда, створено је поуздање на страни именованих бележника 
да ће они као и друге професије које су посредно и непосредно ве-
зане за правосуђе и имају ексклузивитет у вршењу својих послова 
(извршитељи, адвокати, судски вештаци, судски тумачи и стечајни 
управници) плаћати само порез на приход од самосталне делатности 
и ПДВ. Изненадно увођење додатног намета јавним бележницима 
из угла јавноприватног (облигационог) односа има све особине пре-
варне радње (dolus) од стране Републике Србије, а у најмању руку 
се може окарактерисати као контрадикторно нормирање са изразито 
штетним последицама за адресата. При чему злоупотреба овлашћења 
и умањење достигнутог нивоа предузетничких права89 постоји без 
обзира на кривицу и мотиве противречног легислативног поступања. 
Тако, Европски суд за људска права у потрази за одговором, докле 
сеже слобода законодавца, износи став да се израз „закон“ не односи 
на пуко постојање закона, већ и на квалитет закона, захтевајући да 
један закон, не само по својој форми него и по својој суштини, буде 
сагласан владавини права, а његове норме у довољној мери прециз-
не, јасне и предвидиве.90

5.2.3.2. Неправично и несразмерно вршење законодавног овлашћења

Изненадним изменама ЗЈБ, намет на јавнобележничку делат-
ност је удвостручен, што је пример не само противречног, него и не-

88 Опширније вид.: Daphne Barak-Erez, „The Doctrine of Legitimate Expectations 
and the Distinction between the Reliance and Expectation Interests“, European 
Public Law, Volume 11, Issue 4 Kluwer Law International, 2005, 583–601, http://
www.tau.ac.il/law/barakerez/articals/legitimate.pdf.

89 Чл. 20, ст. 2 Устав РС.
90 Вид. предмет „Silver and Others v. The United Kingdom“, представке бр. 

5947/72, 6205/73, 7052/75, 7061/75, 7107/75, 7113/75, 7136/75, пресуда од 25. 
марта 1983. године; предмет „Sunday Times v. The United Kingdom“, представка 
број 6538/74, пресуда од 26. априла 1979. године; предмет „Hasan and Chaush v. 
Bulgaria“, представка број 30985/96, пресуда од 26. октобра 2000. године.
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сразмерног и неправичног вршења законодавног овлашћења. Српски 
законодавац приликом усвајања норме о двоструком „нотарском на-
мету“ занемарује суштину права које се ограничава, важност сврхе 
ограничења, природа и обим ограничења, однос ограничења са свр-
хом ограничења и не води рачуна о томе да ли постоји начин да се 
сврха ограничења постигне мањим ограничењем права.91

У сличној ситуацији одлучујући о уставности додатног „но-
тарског намета“. Македонски Уставни суд закључује да „код преду-
зимања неке радња од стране нотара, грађани плаћају истовремено 
два пореза: нотарску таксу и порез на додату вредност, те да се у 
таквом случају ради о двоструком опорезивању по истом основу које 
није у функцији заштите грађана од прекомерног и неоправданог 
опорезивања, што чини ово решење супротним са намером Устава 
израженом у темељним вредностима уставног поретка Републике 
Македоније, те владавине права и социјалне правде, као и са начелом 
једнакости грађана.“92

Додатни намет у корист суда који плаћају икључиво јавни бе-
лежници одговара збиру дажбина које терете остале предузетнике у 
правосудној сфери. Овакво несразмерно умањење прихода јавних бе-
лежника, супротно је друштвеном циљу увођења јавних бележника 
у наш правни систем и самом духу института јавних бележника као 
„добро плаћене“ правничке професије, која између осталог и због 
„висине прописане зараде“, у заштити интегритета правног проме-
та није подложна било каквим „ванправним“ утицајима. Увођењем 
„изузетног намета“ на јавнобележничку делатност грубо су занема-
рени интереси јавних бележника, али и јавни интерес који се огледа 
у сигурности правног промета.

Свака држава, па и Република Србија има (неприкоснове-
но) право да мења своје законе. Ипак, поставља се питање, постоје 
ли границе у вршењу тог права. Могу ли нови закони или изме-
не постојећих доносити очигледну неправду за адресате норми. 
Устав мора представљати брану таквим законима који не поседују 
одговарајући „квалитет“.

Норма чл. 134, ст. 6 и ст. 7 Закона о јавном бележништву је дис-
криминаторна, јер без објективног и разумног оправдања прави раз-
лику између јавних бележника и других предузетника са одређеним 
ексклузивитетом у правосудној сфери, па је самим тим супротна 
принципу једнакости свих пред Уставом и законом.

Расписивањем јавног конкурса под једним условима, према 
Закону о јавном бележништву, у коме нема ни помена о „двостру-

91 Чл. 20, ст. 3 Устава РС.
92 Све ово с позивом на чл. 8 и чл. 33 Устава Републике Македоније. Одлука У. 

број: 154/1999-0-0 од 1.11.2000 (пара. 8).
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ком намету“ у корист суда створено је оправдано очекивање код 
лица именованих за јавне бележнике да ће у оквиру јединственог 
правног поретка, у пореском смислу, бити једнако третирани као 
и остали предузетници којима је законом признат одређени ексклу-
зивитет у вршењу делатности, а директно су или индиректно везани 
за правосуђе. Супротно таквом основаном уверењу ових лица, Ре-
публика Србија је у року од само неколико месеци битно увећала 
намете на јавнобележничку делатност. Овим су дажбине јавних бе-
лежника учињене двоструко већим у односу на дажбине које плаћају 
остали предузетници са одређеним ексклузивитетом у правосудној 
сфери, што је очигледан пример неједнаког поступања у сличним 
правним ситуацијама које није засновано на разумној мери између 
употребљених средстава и циља чијој се реализацији тежи.93

Поред тога, норма из чл. 134, ст. 6 и ст. 7 ЗЈБ је неуставна јер 
директно погађа право на имовину јавних бележника. Увођењем до 
сада непознате дажбине у наш правни систем која се огледа у давању 
од 30% од укупне зараде предузетника неком државном органу нару-
шава се принцип заштите легитимних очекивања или начело правне 
сигурности. Таква измена прописа која из корена мења иницијални 
законодавно–фискални оквир јавнобележничке делатности битно 
превазилази уобичајни пословни ризик и неспорно представља при-
мер противречног и несразмерног вршења законодавних овлашћења 
од стране државе, које битно смањује достигнути ниво предузетнич-
ких права јавних бележника.

Закони једне државе се не могу само тако звати, већ морају 
имати одређена својства.94 Они дакле, морају испуњавати одређене 
стандарде који се тичу општости, квалитета, трајања и извесности 
норми и бити у функцији обезбеђивања владавине права и једнакости 
свих пред законом.95 Другим речима, ни у сфери јавноприватних од-
носа не важи правило: Nullus videtur dolo facere qui suo iure utitur.96 

93 Према проф Мешкићу „Свака ситуација у којој нека наизглед неутрална норма, 
услов или пракса има или ће имати ефекат довођења неког лица или одређене 
групе у неједнак или мање повољан положај у поређењу са другим лицима 
сматраће се посредном дискриминацијом (енгл. „Every situation in which an 
apparently neutral provision, criteria or practice has or would have the effect of 
putting a person or group of persons into an unfavourable or less favourable position 
comparing to other persons shall be considered to be indirect discrimination“. Вид.: 
Zlatan Meškić, „Autonomy and Antidiscrimination in Private Law, Country report 
for Bosnia and Herzegovina“, у: Civil Law Forum for South East Europe, Tirana 
2013, 73.

94 Одлука Уставног суда IУз-299/2011, са Интернет странице суда. http://www.
ustavni.sud.rs/page/jurisprudence/35/. 

95 Одлука Уставног суда, IУз број 920/2012 од 26. децембра 2013. године, 
објављена у „Сл. гласнику РС“, бр. 34/2014 од 26. марта 2014. године.

96 Не сматра се да злонамерно поступа онај ко се користи својим правом.
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Ако је Република Србија као једна страна у јавноприватном (об-
лигационом) односу, креираном по самом закону, најпре побудила 
одређено легитимно очекивање код друге стране – јавних бележни-
ка, противречно нормирање са изразито штетним последицама по 
другу страну супротно је начелу савесности и поштења и забрани 
злоупотребе права, чиме законодавац негира принцип владавине 
права и своју приврженост европским принципима и вредности-
ма. Једном засновани законодавно-фискални оквир на коме почива 
јавноприватни (облигациони) однос, законодавац као једна страна у 
том односу може мењати у интересу адресата, али не и на њихову 
очигледну штету, пошто на тај начин битно смањује достигнути ниво 
права адресата. Ако законодавац то и чини у јавном интересу, такве 
норме се морају односити на сва лица која се налазе у очигледно 
сличној правној ситуацији, а свако неједнако поступање мора имати 
своје објективно и разумно оправдање. Ако то није случај, законода-
вац поступа супротно осећању правичности и принципу владавине 
праведног права.

6. „СЛУЖБЕНИ РЕЗУЛТАТ“

Сагледавајући аргументе изнете у иницијативама адвокат-
ских комора за оцену уставности Закона о јавном бележништву, пре 
свега онај који се тиче овлашћења јавних бележника да сачињавају 
јавнобележничке записе, с једне стране као и аргументе изнете у 
иницијативи за оцену уставности јавних бележника, пре свега онај 
да норма о издвајању дела прихода јавних бележника у корист су-
дова нарушава принцип јединства правног поретка јер је супротна 
системским законимa из ове области – Закону о буџету, Закону о по-
резу на доходак грађана, Закону о судовима, с дуге стране, можемо 
са одређеном дозом сигурности закључити да ће ова „правна утак-
мица“ поред два описана „полувремена“ имати и своје „продужетке“. 
Чини се да би овом контексту јавни бележници могли допунити своју 
иницијативу захтевом да се уставност норме о „додатном намету у 
корист судова“ испита из угла принципа забране дискриминације и 
принципа заштите легитимних очекивања, односно правне сигурно-
сти.

Оно што је извесно, адвокати су својим јединством у штрајку 
и „ефикасношћу употребљеног оружја“ пре свега оног које се тиче 
немогућности државе да води кривичне поступке,97 „показали 

97 „Свако ко је окривљен за кривично дело има право на одбрану и право да узме 
браниоца по свом избору, да с њим несметано општи и да добије примерено 
време и одговарајуће услове за припрему одбране.“ Чл. 33 ст. 2 Устав Репу-
блике Србије. „Окривљени има право да његовом саслушању присуствује бра-
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зубе“ доносиоцима одлука тако да ови у скоријој будућности неће 
размишљати о томе да наметну адвокатима фискалне касе и измене 
релевантне норме о ПДВ-у. Такође је несумњиво да ступање на сна-
гу одређених системских закона који доносе крупне новине у наш 
правни систем мора пратити и одговарајућа припрема јавности од 
стране надлежног министарства. Ипак, најачи је утисак да се по ко 
зна који пут кроз историју показала као тачна изрека „Quod sempel 
sumpsit, fiscus numquam redit“.98 Једном стеченог прихода, што је овде 
удео у бруто добити јавних бележника, држава ће се тешко одрећи. 
Од настанка државе до данас фискус је увек на добитку. С тим да се 
у конкретном случају ова правилност може исказати једноставним 
речима „док се двојица свађају фискус то користи“.

Nenad TEŠIĆ, PhD
Assistant Professor at the Faculty of Law University of Belgrade

CONSTITUTIONAL MATCH ATTORNEYS V. PUBLIC 
NOTARIES ENDED WITH OFFICIAL RESULT 3:0 FOR 

THE FISCUS OF SERBIA

Summary

On one side, the author takes into account the arguments presented 
in the attornies initiative for assessing the constitutionality, especially the 
one concerning the constitutionality of the notarial authority to prepare 
real estate contracts in the form of public records (srp. “javnobeležnički 
zapis”). According to the applicants that notarial capacity represents the 
provision of legal aid and it should be reserved for attornies. On the other 
side, the author examines legal reasons set out in the opposite initiative 
submitted by notaries, primarily the one questioning the norm on the no-
taries obligation to allocate part (30%) of the their income in favor of the 
courts. Notaries claims that this provision is opposite to the systemic law 
in this area – the Budget Law, the Law on Personal Income Tax Act, the 

нилац.“ Чл. 68, ст.1, тачка 4 Закон о кривичном поступку („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014). Ухапшени, поред 
права из члана 68 став 1 тач. 2 до 4 и тачка 6 и став 2 овог Законика, има право 
да пре него што буде саслушан, има са браниоцем поверљив разговор који се 
надзире само гледањем, а не и слушањем. Чл. 69, ст. 1, тачка 2 Закон о кривич-
ном поступку.

98 Што државна благајна (фиск) једном узме више никада не враћа. A. Romac, 
216.
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Court Organisation Act – thus undermining the unity of the legal order. 
One can conclude with sufficient certainty that this “legal game”, besides 
the two described halves, would go into overtime. It seems that notaries 
may use this overtime to initiate constitutional examination of the addi-
tional levies in favor of the court. This could be done from the perspective 
of the principle of non-discrimination and the principle of protection of 
legitimate expectations and legal certainty.

What is unquestionable that attornies unity in the organized strike 
and “efficiency of used weapons” above all those concerning the impos-
sibility of state to conduct criminal proceedings, shows strongly to deci-
sion makers not to think about the introduction of fiscal cash registers for 
attornies and the amending of VAT rules.

It is also indisputable that the entry into force of certain laws that 
makes significant changes in the legal system must be accompanied by 
appropriate preparation of the public.

However, the strongest impression is that the proverb “Quod sem-
pel sumpsit, fiscus numquam redit” once again proved to be a true.99 The 
state will be hard to give up of (once acquired) revenue, i.e. the share in 
the notaries gross income is to important for the state to be given away.

Key words: initiative for assessing the constitutionality, attornies, civil 
law notaries, unity of the legal order, prohibition of dis-
crimination.

99 What state treasury (fisk) take away, one can never return back.


