


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

KLASA: 022-03/21-01/107
URBROJ: 50301-21/06-21-2

Zagreb, 15. prosinca 2021.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

PREDMET: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine11, br. 85/10. 
- pročišćeni tekst i 5/14. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 172. 
Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine11, br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 
119/20. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 123/20.), Vlada Republike Hrvatske 
podnosi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila ministra pravosuđa i uprave dr. sc. Ivana 
Malenicu i državne tajnike mr. sc. Josipa Salapića, Juru Martinovića i Sanjina Rukavinu.
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Zagreb, prosinac 2021.



 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ZAKONA O JAVNOM BILJEŽNIŠTVU 

 

 

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 

 

Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. 

podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/10. – pročišćeni tekst i 

5/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). 

 

 

II.  OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI  

ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA 

PROISTEĆI 

 

Zakonom o javnom bilježništvu („Narodne novine“, br. 78/93., 29/94., 16/07., 75/09. i 

120/16.) uređuju se ustrojstvo, ovlasti i način rada javnog bilježništva kao javne službe. 

 

Izradi ovoga Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu 

pristupilo se prvenstveno radi potrebe uvođenja javnobilježničkih isprava u elektroničkom 

obliku te sastavljanja takvih isprava na daljinu odnosno radi usklađivanja odredaba Zakona o 

javnom bilježništvu koje se odnose na sastavljanje javnobilježničke isprave sa Zakonom o 

izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima i Zakonom o izmjenama i dopunama 

Zakona o sudskom registru, kojima se u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju odredbe 

Direktive (EU) 2019/1511 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni 

Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava 

(Tekst značajan za EGP) (SL L 186, 11.7.2019.). 

 

S obzirom da su Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o sudskom registru javni 

bilježnici utvrđeni kao ovlašteni sastavljači isprava za osnivanje odnosno doregistraciju 

društava, a da se izmjenama ovih zakona omogućuju osnivanje i doregistracija društava na 

daljinu, potrebno je javnobilježničke isprave u elektroničkom obliku te njihovo sastavljanje na 

daljinu uvesti i u Zakon o javnom bilježništvu.  

 

Ove izmjene i dopune Zakona o javnom bilježništvu iskorištene su i za neke druge izmjene 

ovoga Zakona na područjima u čijoj su dosadašnjoj primjeni utvrđeni određeni nedostaci, 

prvenstveno imajući u vidu da je riječ o Zakonu donesenom još 1993., čije su se kasnije 

izmjene i dopune provodile samo fragmentarno i čije pojedine odredbe danas više ne 

odgovaraju potrebama pravnog prometa i ulozi javnih bilježnika u tom prometu. Tako se 

ovim Zakonom nastoji osigurati dostupnost javnobilježničkih usluga u mjestima u kojima nije 

osnovano utvrditi sjedište javnog bilježnika kroz određivanje obavljanja uredovnih dana po 

službenoj dužnosti, ali se i kao zastarjele, neodgovarajuće i nepotrebne izostavljaju odredbe o 

preuzimanju javnobilježničkih ureda, zajedničkom obavljanju službe, mogućnosti 

istovremenog obavljanja službe javnog bilježnika i stečajnog upravitelja. Zakonom se 

smanjuje ograničenje broja javnobilježničkih prisjednika i savjetnika zaposlenih u jednom 

uredu, prvenstveno zbog predstojećeg planiranog proširenja kruga poslova povjerenih javnim 

bilježnicima. Zbog utvrđene praktične potrebe regulira se institut zamjenika javnobilježničkog 

prisjednika te se mijenjaju uvjeti za obavljanje poslova zamjenika javnog bilježnika, a 

predlaže se i izmijeniti ovlast za donošenje Javnobilježničke tarife te način propisivanja 

nagrade za obavljanje povjerenih poslova uskladiti s važećim normativnim okvirom koji 



2 
 

   
 

regulira obavljanje navedenih povjerenih poslova. Ovim se Zakonom provodi i usklađenje 

važećeg Zakona o javnom bilježništvu sa Zakonom o općem upravnom postupku („Narodne 

novine“, broj 47/09.), interno usklađenje pojedinih odredaba Zakona o javnom bilježništvu te  

pojašnjenje izričaja pojedinih odredaba ovoga Zakona.   

 

Akcijskim planom za liberalizaciju tržišta usluga, usvojenim Zaključkom Vlade Republike 

Hrvatske, od 29. travnja 2021., predviđene su i mjere "skratiti vrijeme potrebnog radnog 

iskustva na pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita za stjecanje uvjeta za 

polaganje javnobilježničkog ispita" te "odrediti kraće trajanje uvjeta radnog staža na pravnim 

poslovima nakon položenog pravosudnog ispita potrebnog za imenovanje javnih bilježnika". 

Radi provedbe navedenih mjera bilo je potrebno pristupiti i izmjenama odredaba Zakona o 

javnom bilježništvu koje reguliraju navedena pitanja.  

 

III. OCJENA I IZVORI SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA 

 

Javnobilježnička služba u Republici Hrvatskoj financira se isključivo od prihoda Hrvatske 

javnobilježničke komore sukladno posebnim propisima te za provedbu ovoga Zakona nije 

potrebno osigurati sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. 
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PRIJEDLOG ZAKONA O  IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ZAKONA O JAVNOM BILJEŽNIŠTVU 

 

Članak 1.  

 

U Zakonu o javnom bilježništvu („Narodne novine“, br. 78/93., 29/94., 16/07., 75/09. i 

120/16.) u članku 3. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. te stavci 4., 5. i 6. koji glase: 

 

„(3) Kada je to posebno propisano, javni bilježnici mogu sastavljati javnobilježničke isprave u 

elektroničkom obliku. 

(4) Javnobilježnička isprava koja je sačinjena u elektroničkom obliku, potpisana 

kvalificiranim elektroničkim potpisom sudionika i javnog bilježnika po svojim je učincima i 

pravnoj snazi izjednačena s javnobilježničkom ispravom u papirnatom (fizičkom) obliku.  

(5) Ako za javnobilježničku ispravu u elektroničkom obliku ovim Zakonom ili posebnim 

propisom nije drugačije propisano, na javnobilježničku ispravu u elektroničkom obliku na 

odgovarajući se način primjenjuju pravila o javnobilježničkoj ispravi u papirnatom (fizičkom) 

obliku. 

(6) Oblik i sadržaj javnobilježničke isprave u elektroničkom obliku, postupanje javnog 

bilježnika pri sastavljanju javnobilježničke isprave u elektroničkom obliku te način pohrane 

takve isprave utvrđuje se Javnobilježničkim poslovnikom.“. 

 

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 7. 

 

Članak 2. 

 

U članku 13. stavku 1. točki 5. riječi: „pet godina“ zamjenjuju se riječima: „četiri godine“. 

 

U stavku 2. podstavku 3. riječi: „prođu tri godine“ zamjenjuju se riječima: „prođe deset 

godina“. 

 

Članak 3.  

 

U članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 

„(1) Javnog bilježnika za područje zakonom određenog suda rješenjem imenuje ministar 

nadležan za poslove pravosuđa (dalje u tekstu: Ministar) na temelju provedenog natječaja. 

Protiv rješenja Ministra može se pokrenuti upravni spor.“. 

 

Članak 4. 

 

U članku 16. stavak 6. mijenja se i glasi: 

 

„(6) Ako nije opravdano imenovati javnog bilježnika na području nekog zakonom određenog 

suda zbog malog broja stanovnika i manje razvijenog gospodarskog i pravnog prometa, 

Ministarstvo će, nakon pribavljanja mišljenja Komore, odrediti koji će od javnih bilježnika s 

područja tog ili susjednih sudova i po kojem rasporedu obavljati javnobilježničku službu 

održavanjem uredovnih dana na području tog zakonom određenog suda.“. 
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Članak 5. 

 

U članku 18. iza stavka 8. dodaju se stavci 9., 10. i 11. koji glase: 

 

„(9) Poslije polaganja prisege javni bilježnik dužan je pribaviti kvalificirani certifikat za 

elektronički potpis izdan od kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja. Zahtjev za 

pribavljanje certifikata podnosi se Komori. 

(10) Komora će po zaprimanju obavijesti Ministarstva o prestanku službe ili o privremenom 

udaljenju javnog bilježnika poduzeti radnje za opoziv odnosno suspenziju kvalificiranog 

certifikata za elektronički potpis javnog bilježnika.  

(11) Kvalificirani elektronički potpis ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis i otisak 

pečata.“. 

 

Članak 6.  

 

Članak 22. mijenja se i glasi: 

 

„Protiv odluke Ministra o razrješenju odnosno o utvrđenju prestanka službe može se 

pokrenuti upravni spor.“. 

 

Članak 7.  

 

Naslov iznad članka 26. i članak 26. brišu se. 

 

Članak 8.  

 

U članku 27. stavku 2. točki 2. riječi: „do konačnosti“ zamjenjuju se riječima: „do 

pravomoćnosti“.  

 

Članak 9.  

 

U članku 29. stavak 4. mijenja se i glasi:  

 

„(4) Na zahtjev javnog bilježnika Ministarstvo može dozvoliti otvaranje pisarnice i 

održavanje uredovnih dana izvan sjedišta javnog bilježnika.“. 

 

Članak 10.  

 

U članku 38. stavak 2. briše se. 

 

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2. 

 

Članak 11.  

 

U članku 39. stavku 5. riječi: „stečajnog upravitelja,“ brišu se. 

 

Članak 12. 

 

Iza članka 50. dodaju se naslov iznad članka i članak 50.a koji glase:  
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„Čuvanje i izdavanje javnobilježničkih isprava u elektroničkom obliku 

Članak 50.a 

 

(1) Komora vodi jedinstveni elektronički arhiv svih javnobilježničkih isprava u elektroničkom 

obliku.  

(2) Ispisana javnobilježnička isprava u elektroničkom obliku je prikaz vanjskog obrasca 

elektroničke javnobilježničke isprave koji sadrži odgovarajući barkod odnosno QR kod, 

kontrolni broj i internetsku stranicu za provjeru vjerodostojnosti isprave i preuzimanje 

izvornika. Ispisana elektronička javnobilježnička isprava, bez dodatne ovjere, ima značaj 

otpravka javnobilježničke isprave.  

(3) Način vođenja te pristup i korištenje elektroničkog arhiva javnobilježničkih isprava u 

elektroničkom obliku određuje Komora posebnim pravilima.“. 

 

Članak 13. 

 

Iza članka 52. dodaju se naslov iznad članka i članak 52.a koji glase: 

 

„Sastavljanje javnobilježničkih isprava u elektroničkom obliku na daljinu 

Članak 52.a 

 

(1) Javnobilježničke isprave u elektroničkom obliku mogu se sastaviti na daljinu, uz 

nazočnost sudionika putem sredstava elektroničke komunikacije kada je to posebno 

propisano.  

(2) Pri sastavljanju isprave iz stavka 1. ovoga članka javni bilježnik provjerava istovjetnost 

sudionika pomoću sredstava elektroničke identifikacije i autentifikacije visoke razine 

sigurnosti, a može izvršiti i dodatnu provjeru istovjetnosti, kao i ostale potrebne provjere 

nužne za valjanost javnobilježničke isprave.  

(3) U slučaju sumnje u istovjetnost sudionika te u postojanje drugih pretpostavki valjanosti 

javnobilježničke isprave, javni bilježnik će zahtijevati fizičku nazočnost sudionika pri 

sastavljanju javnobilježničke isprave. 

(4)  Pretpostavke i postupak sastavljanja javnobilježničkih isprava u elektroničkom obliku na 

daljinu uređuje se Javnobilježničkim poslovnikom.“. 

 

Članak 14. 

 

U članku 122. stavku 2. riječ: „dva“ zamjenjuje se riječju: „tri“.   

 

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi: 

 

„(9) Ako je javnobilježnički prisjednik bolestan ili je iz drugih razloga spriječen duže 

vremena obavljati svoju službu, u poslovima iz njegova djelokruga za vrijeme spriječenosti 

zamijenit će ga zamjenik javnobilježničkog prisjednika, kojeg na prijedlog javnog bilježnika 

određuje Ministarstvo. Zamjenik javnobilježničkog prisjednika mora ispunjavati uvjete iz 

stavka 3. ovoga članka.“. 

 

Članak 15.  

 

U članku 123. stavak 10. mijenja se i glasi: 
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„(10) U javnobilježničkom uredu mogu biti zaposlena najviše dva javnobilježnička 

savjetnika.“. 

 

Članak 16.  

 

U članku 128. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 

„(2) Zamjenik javnog bilježnika određuje se između javnih bilježnika i javnobilježničkih 

prisjednika“. 

 

Članak 17. 

U članku 143. stavak 8. briše se. 

 

Članak 18.  

 

U članku 161. riječi: „Komora u suglasnosti s Ministarstvom“ zamjenjuju se riječima: 

„Ministarstvo uz mišljenje Komore“.  

 

Članak 19.  

 

Članak 166. mijenja se i glasi: 

 

„(1) Nagrada javnog bilježnika kao povjerenika koje vlasti određuje se posebnim propisima. 

Javni bilježnik ne može se sporazumijevati sa strankama o visini nagrade. 

(2) Nagrada i troškovi javnog bilježnika iz stavka 1. ovoga članka naplaćuju se po propisima 

koji važe za sudske pristojbe. 

(3) Republika Hrvatska ne jamči za naplativost nagrade javnog bilježnika kao povjerenika 

neke vlasti.“. 

 

Članak 20.  

 

U članku 170. stavku 1. riječi: „dvije godine“ zamjenjuju se riječima: „18 mjeseci“, a riječi: 

„tri godine“ riječima: „dvije godine“. 

 

Članak 21.  

 

(1) Javni bilježnici koji su na temelju članka 26. Zakona o javnom bilježništvu („Narodne 

novine“, br. 78/93., 29/94., 16/07., 75/09. i 120/16.) preuzeli javnobilježničke urede ranijih 

javnih bilježnika mogu nastaviti s radom u postojećim uredima, ali su dužni njihov smještaj, 

prostorije, opremu i uređenje ureda uskladiti s važećim propisima u roku od dvije godine od 

dana stupanja na snagu ovoga Zakona.  

(2) Javni bilježnici koji na temelju članka 38. stavka 2. Zakona o javnom bilježništvu 

(„Narodne novine“, br. 78/93., 29/94., 16/07., 75/09. i 120/16.) zajednički obavljaju svoju 

službu mogu nastaviti zajedničko obavljanje službe do prestanka službe jednog od njih.  

(3) Javnobilježnički zamjenici iz članka 128. stavka 2. Zakona o javnom bilježništvu 

(„Narodne novine“, br. 78/93., 29/94., 16/07., 75/09. i 120/16.) koji nisu javni bilježnici niti 

javnobilježnički prisjednici nastavljaju obavljati zamjenu do vremena do kojeg im je zamjena 

odobrena. 
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Članak 22.  

 

(1) Ministar će u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti 

Javnobilježnički poslovnik („Narodne novine“, br. 38/94., 82/94., 37/96., 151/05., 115/12., 

120/14. i 99/21.) s odredbama ovoga Zakona. 

(2) Pravila iz članka 12. ovoga Zakona Komora će donijeti u roku od tri mjeseca od dana 

stupanja na snagu ovoga Zakona. 

 

Članak 23.  

 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama. 
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O B R A Z L O Ž E NJ E 

 

Uz članak 1.   

 

Ovim se člankom dopunjuje članak 3. Zakona o javnom bilježništvu i to na način da se uvodi 

pojam javnobilježničke isprave u elektroničkom obliku koja se po učincima i pravnoj snazi 

izjednačava s javnobilježničkom ispravom u papirnatom (fizičkom) obliku. Dodatno se 

propisuje da će se oblik i sadržaj takve isprave, postupanje javnog bilježnika pri njezinom 

sastavljanju te način njezine pohrane propisati Javnobilježničkim poslovnikom. 

 

Uz članak 2. 

 

Ovim se člankom mijenja članak 13. Zakona o javnom bilježništvu, a radi provedbe mjera 

Akcijskog plana za liberalizaciju tržišta usluga, usvojenog zaključkom Vlade Republike 

Hrvatske od 29. travnja 2021., pod nazivom "odrediti kraće trajanje uvjeta radnog staža na 

pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita potrebnog za imenovanje javnih 

bilježnika" te se navedeno vrijeme s pet skraćuje na četiri godine. Člankom se provodi i 

smisleno ujednačavanje odredbe članka 13. stavka 2. podstavka 3. Zakona o javnom 

bilježništvu s odredbom članka 148. Zakona o javnom bilježništvu u odnosu na vremenski 

period prije isteka kojeg nije moguće imenovanje osobe za javnog bilježnika u slučaju 

prethodnog izricanja stegovne kazne oduzimanja službe.  

 

Uz članak 3.  

 

Ovim se člankom mijenja odredba članka 14. Zakona o javnom bilježništvu, u svrhu provedbe 

usklađenja postupovnih odredbi Zakona o javnom bilježništvu sa Zakonom o općem 

upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09. i 110/21.) koji više ne pozna svojstvo 

konačnosti upravnog akta.  

 

Uz članak 4. 

 

Ovim se člankom modificira sadržaj odredbe članka 16. stavka 6. Zakona o javnom 

bilježništvu, prvenstveno s obzirom na činjenicu da ne postoji niti jedan općinski sud na čijem 

području nije imenovan javni bilježnik, ali i potrebom osiguranja javnobilježničkih usluga 

održavanjem uredovnih dana na područjima na kojima prema utvrđenim kriterijima nije 

moguće utvrditi sjedište javnog bilježnika.  

 

Uz članak 5. 

 

Ovim se člankom dopunjuje odredba članka 18. Zakona o javnom bilježništvu i to na način da 

se istom propisuje pravni učinak kvalificiranog elektroničkog potpisa te obveza javnog 

bilježnika za pribavljanje kvalificiranog certifikata za elektronički potpis javnog bilježnika 

odnosno obveza Komore za poduzimanje radnji za opoziv odnosno suspenziju certifikata u 

slučaju prestanka službe ili privremenog udaljenja javnog bilježnika. 

 

Uz članak 6.  

 

Ovim se člankom provodi usklađenje postupovnih odredbi Zakona o javnom bilježništvu sa 

Zakonom o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09. i 110/21.) koji više ne 

pozna svojstvo konačnosti upravnog akta.  
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Uz članak 7.  

 

Ovim se člankom brišu odredbe članka 26. Zakona o javnom bilježništvu kojima se 

omogućuje da imenovani javni bilježnici nastave s radom u prostorijama koje su koristili 

raniji javni bilježnici, a s obzirom da su važeći standardi prostora i opreme za 

javnobilježničke urede između ostalog regulirani i međunarodnim ugovorima kojih je 

Republika Hrvatska stranka, a u odnosu na čije odredbe članak 26. Zakona o javnom 

bilježništvu nije usklađen. 

 

Uz članak 8.  

 

Ovim se člankom provodi usklađenje postupovne odredbe članka 27. Zakona o javnom 

bilježništvu sa Zakonom o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09. i 

110/21.) koji više ne pozna svojstvo konačnosti upravnog akta.  

 

Uz članak 9.  

 

Ovim se člankom smisleno uređuje sadržaj važeće odredbe članka 29. stavka 4. Zakona o 

javnom bilježništvu, a s obzirom da se odobrenje za otvaranje pisarnice i održavanje 

uredovnih dana izvan sjedišta javnog bilježnika daje na zahtjev javnog bilježnika.  

 

Uz članak 10.  

 

Ovim se člankom briše odredba članka 38. stavka 2. Zakona o javnom bilježništvu koja je 

omogućavala zajedničko obavljanje službe dva javna bilježnika, iz razloga što se takvo 

ustrojstvo rada javnih bilježnika danas više ne smatra niti opravdanim niti potrebnim.  

 

Uz članak 11.  

 

Ovim se člankom mijenja odredba članka 39. Zakona o javnom bilježništvu, iz razloga jer se 

kao nespojiva sa službom javnog bilježnika utvrđuje služba stečajnog upravitelja, i to s 

obzirom na ulogu stečajnih upravitelja kako je utvrđena važećim Stečajnim zakonom 

(„Narodne novine“, br. 71/15. i 104/17.) i njegovim podzakonskim aktima koji su na snagu 

stupili nakon stupanja na snagu ove odredbe Zakona o javnom bilježništvu. 

 

Uz članak 12. 

 

Ovim se člankom dodaje novi članak 50.a koji propisuje mogućnost čuvanja i izdavanja 

javnobilježničkih isprava u elektroničkom obliku te njihovo vođenje u jedinstvenom 

elektroničkom arhivu koji vodi Komora. Također se definira i ispis javnobilježničke isprave u 

elektroničkom obliku, a Komori daje ovlast da svojim pravilima uredi način vođenja te 

pristup i korištenje elektroničkog arhiva javnobilježničkih elektroničkih isprava.  

 

Uz članak 13. 

 

Ovim se člankom dodaje novi članak 52.a koji propisuje mogućnost sastavljanja 

javnobilježničkih isprava u elektroničkom obliku na daljinu, kod kojih se nazočnost sudionika 

omogućava putem sredstava elektroničke komunikacije. Člankom se propisuje i način 

provjere istovjetnosti sudionika, kao i da će se pretpostavke i postupak sastavljanja ovih 

isprava urediti Javnobilježničkim poslovnikom. 
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Uz članak 14.  

 

Ovim se člankom mijenja odredba članka 122. Zakona o javnom bilježništvu te se postojeće 

ograničenje broja zaposlenih javnobilježničkih prisjednika u javnobilježničkom uredu s dva 

povećava na tri, prvenstveno s obzirom na planirana predstojeća proširenja ovlasti javnih 

bilježnika u obavljanju poslova povjerenih od strane sudova. Također se normativno uređuje 

institut zamjenika javnobilježničkog prisjednika koji se pojavio u praksi u slučajevima duže 

odsutnosti i spriječenosti za rad javnobilježničkih prisjednika, i to prvenstveno zbog činjenice 

zakonskog ograničenja broja prisjednika u javnobilježničkom uredu.  

 

Uz članak 15.  

 

Ovim se člankom mijenja odredba članka 123. Zakona o javnom bilježništvu te se postojeće 

ograničenje broja zaposlenih javnobilježničkih savjetnika u javnobilježničkom uredu s jednog 

povećava na dva, prvenstveno s obzirom na planirana predstojeća proširenja ovlasti javnih 

bilježnika u obavljanju poslova povjerenih od strane sudova. 

 

Uz članak 16. 

 

Ovim se člankom mijenja odredba članka 123. Zakona o javnom bilježništvu i to na način da 

se propisuju uvjeti za određivanje zamjenika javnih bilježnika, prvenstveno s obzirom na 

činjenicu da su u dosadašnjoj praksi utvrđene poteškoće u situacijama kada poslove javnog 

bilježnika moraju preuzeti osobe bez iskustva u obavljanju ovih poslova.   

 

Uz članak 17. 

 

Ovim se člankom vrši usklađivanje sadržaja članka 143. Zakona o javnom bilježništvu s 

obzirom na intervencije u sadržaj članka 38. Zakona odnosno izostavljanje mogućnosti 

obavljanja službe javnih bilježnika u zajedničkim uredima.  

 

Uz članak 18.  

 

Ovim se člankom se mijenja članak 161. Zakona o javnom bilježništvu kojim se propisuje 

ovlast za donošenje Javnobilježničke tarife. S obzirom na ovlasti i odnos Hrvatske 

javnobilježničke komore prema ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa te činjenicu da 

visina nagrade za obavljanje javnobilježničkih radnji ima velik utjecaj na opterećenje građana 

i poslovnih subjekta ovom vrstom javnih davanja, navedenu se ovlast smatra primjerenijim 

dati Ministarstvu, a u prilog navedenom ide i činjenica da je važeći Pravilnik o privremenoj 

javnobilježničkoj tarifi, koji je samostalno donio ministar nadležan za poslove pravosuđa, na 

snazi još od 1994.  

 

Uz članak 19. 

 

Ovim se člankom mijenjaju odredbe članka 166. Zakona o javnom bilježništvu koje propisuju 

način propisivanja nagrade za rad javnih bilježnika u povjerenim poslovima, a koje su danas 

propisane pravilnicima ministra nadležnog za poslove pravosuđa, koji su podzakonski akti 

zakona koji reguliraju određena područja povjerenih poslova.  
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Uz članak 20.  

 

Ovim se člankom mijenja članak 170. Zakona o javnom bilježništvu, a u svrhu provedbe 

mjera Akcijskog plana za liberalizaciju tržišta usluga, usvojenog zaključkom Vlade Republike 

Hrvatske od 29. travnja 2021., pod nazivom "skratiti vrijeme potrebnog radnog iskustva na 

pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita za stjecanje uvjeta za polaganje 

javnobilježničkog ispita" te se navedeno vrijeme s dvije i tri godine skraćuje na 18 mjeseci 

odnosno dvije godine. 

 

Uz članak 21.  

 

Ovim se člankom uređuju odnosi koji će biti u tijeku u vrijeme stupanja na snagu ovoga 

Zakona, a pretpostavke za koje se odnose mijenjaju ovim Zakonom (rad u preuzetim 

javnobilježničkim uredima, zajedničko obavljanje javnobilježničke službe i rad zamjenika 

javnih bilježnika koji nisu javni bilježnici niti javnobilježnički prisjednici). 

 

Uz članak 22.  

 

Ovim se člankom propisuju rokovi za donošenje odnosno usklađenje podzakonskih akata koji 

se donose na temelju ovoga Zakona.  

 

Uz članak 23.  

 

Ovim se člankom propisuje stupanje Zakona na snagu.  
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TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU,  

ODNOSNO DOPUNJUJU 

 

 

Vrste javnobilježničkih isprava, javnost i ovršnost javnobilježničkih isprava 

Članak 3. 

(1) Javnobilježničke isprave su isprave o pravnim poslovima i izjavama koje su sastavili javni 

bilježnici (javnobilježnički akti), zapisnici o pravnim radnjama koje su obavili ili kojima su 

bili nazočni javni bilježnici (javnobilježnički zapisnici) i potvrde o činjenicama koje su 

posvjedočili javni bilježnici (javnobilježnička potvrda). 

(2) Javnobilježničke isprave i njihovi otpravci izdani po ovom Zakonu imaju snagu javnih 

isprava, ako su prigodom njihova sastavljanja i izdavanja ispunjene bitne formalnosti 

propisane ovim Zakonom. 

(3) Javnobilježnički akt može biti ovršna isprava u slučajevima predviđenim ovim Zakonom. 

 

Uvjeti za imenovanje 

Članak 13. 

 (1) Za javnog bilježnika može biti imenovana osoba: 

1. koja je državljanin Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije, 

2. koja ima poslovnu sposobnost i ispunjava opće zdravstvene uvjete za obavljanje sudačke 

službe, 

3. koja je u Republici Hrvatskoj diplomirala pravni fakultet ili koja je nostrificirala svoju 

diplomu o završenom pravnom fakultetu izvan Republike Hrvatske, 

4. koja je položila pravosudni i javnobilježnički ispit, 

5. koja ima nakon položenoga pravosudnoga ispita najmanje pet godina radnog staža na 

pravnim poslovima, 

6. koja je dostojna javnog povjerenja za obavljanje javnobilježničkog poziva, 

7. koja se obvezala da će, ako bude imenovana za javnog bilježnika, napustiti drugu naplatnu 

službu ili kakvo drugo naplatno zaposlenje, ili članstvo u tijelu pravne osobe koja obavlja 

kakvu gospodarsku djelatnost, 

8. koja aktivno vlada hrvatskim jezikom i drugim jezikom koji je službeni na području na 

kojemu treba obavljati javnobilježničku službu, 

9. koja je dala izjavu da će, ako bude imenovana za javnog bilježnika, osigurati opremu i 

prostorije koje su prema kriterijima što ih je utvrdilo Ministarstvo, potrebni i primjereni za 

obavljanje javnobilježničke službe. 

(2) Smatrat će se da ne ispunjava uvjet iz stavka 1. točke 6. ovoga članka osoba: 

– protiv koje je pokrenut kazneni postupak, 

- koja je osuđena zbog kaznenog djela iz koristoljublja ili zbog kaznenog djela koje se goni po 

službenoj dužnosti, sve dok traju pravne posljedice osude, 

- koja je odlukom stegovnog tijela lišena zvanja suca, državnog službenika, javnog bilježnika, 

javnobilježničkog prisjednika ili odvjetnika, dok ne prođu tri godine od dana lišenja zvanja, 

- na temelju ponašanja koje je moguće opravdano zaključiti da neće pošteno i savjesno 

obavljati javnobilježničku službu, 

- koja je prezadužena, 

- koja se nalazi pod stečajem ili je glavnim dioničarem ili glavnim nositeljem osnivačkih 

prava pravne osobe koja je pod stečajem. 
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Postupak imenovanja 

Članak 14. 

(1) Javnog bilježnika imenuje rješenjem ministar nadležan za poslove pravosuđa (dalje u 

tekstu: Ministar) na temelju provedenog natječaja. Rješenje Ministra je konačno. Protiv 

takvog rješenja Ministra može se pokrenuti upravni spor. 

(2) Natječaj za imenovanje javnih bilježnika provodi Komora, na temelju naloga Ministarstva. 

(3) U natječaju mora biti naznačeno područje za koje se treba imenovati javni bilježnik. Ako 

se istovremeno raspisuje natječaj za više javnobilježničkih mjesta, u natječaju će se kandidati 

upozoriti na to da se mogu natjecati za sva, samo za neka ili za pojedina od tih mjesta. 

Kandidati su ovlašteni odrediti prioritet mjesta na kojima žele biti imenovani. 

(4) Natječaj mora biti objavljen u "Narodnim novinama" u roku od petnaest dana pošto 

Komora primi nalog Ministarstva. 

(5) Rok za prijave na natječaj ne smije biti kraći od trideset dana. 

(6) Prijave na natječaj s prilozima kojima se dokazuje da su ispunjeni zakonski uvjeti podnose 

se pismeno Komori, koja je ovlaštena pobliže odrediti oblik i sadržaj te broj primjeraka 

prijave i priloga. 

(7) Po okončanju natječaja Komora je dužna dostaviti Ministarstvu primljene prijave sa 

svojim mišljenjem najkasnije u roku od trideset dana. 

(8) O prijavljenim kandidatima Ministarstvo će pribaviti mišljenja od službi odnosno tijela u 

kojima su radili. Za javne bilježnike, javnobilježničke prisjednike, savjetnike i vježbenike 

mišljenje o njihovu radu daje Komora, za odvjetnike Hrvatska odvjetnička komora, a za suce 

predsjednik višeg suda na području kojega su obavljali svoju sudačku službu. 

(9) Prigodom izbora između više kandidata osobito će se uzeti u obzir njihov uspjeh na 

pravosudnom i javnobilježničkom ispitu, vrsta pravnih poslova na kojima su prije toga radili i 

rezultati što su ih u radu postigli. 

 

Određivanje javnobilježničkih mjesta 

Članak 16. 

(1) Javnobilježnička mjesta u Republici Hrvatskoj određuje Ministarstvo, na temelju 

pribavljenog mišljenja Komore, sudova u Republici Hrvatskoj, te nadležnog županijskog 

tijela, vodeći računa o tome da na području svakog zakonom određenog suda bude najmanje 

jedan javni bilježnik. 

(2) Ako na području zakonom određenog suda ima više od petnaest tisuća stanovnika prema 

posljednjem službenom popisu, tada na području tog suda treba, u pravilu, biti najmanje po 

jedan javni bilježnik za svakih započetih dvadeset tisuća stanovnika. 

(3) Za područje općinskog suda u čijem je sjedištu i sjedište trgovačkog suda, uz kriterije iz 

stavka 2. ovoga članka, utvrđuje se još jedno javnobilježničko mjesto. 

(4) Za područje općinskog suda na svakih 200 registriranih pravnih osoba (trgovačkih 

društava, banaka ili njihovih filijala, osiguravajućih društava ili njihovih filijala, udruga, 

zaklada ili drugih pravnih osoba) ili obrtničkih radnji koje obavljaju registriranu djelatnost i 

ostvaruju financijsko poslovanje preko žiroračuna u pravilu se utvrđuje još jedno 

javnobilježničko mjesto. 

(5) Prigodom određivanja broja i sjedišta javnih bilježnika Ministarstvo će uzeti u obzir i 

potrebe za javnobilježničkim uslugama te razvijenost gospodarskog i pravnog prometa, i 

povjereni poslovi (ostavine) i ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. 

(6) Ako ne bi bilo opravdano imenovati javnog bilježnika na području nekog zakonom 

određenog suda zbog malog broja stanovnika i potreba za javnobilježničkim uslugama, 

Ministarstvo će, pošto pribavi mišljenje Komore o tome, odrediti koji će od javnih bilježnika s 

područja susjednih sudova i po kojem rasporedu obavljati javnobilježničku službu na 

području takvog zakonom određenog suda. 
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Pečat i potpis 

Članak 18. 

(1) Poslije polaganja prisege javni bilježnik je dužan bez odgađanja pribaviti pečate i žig. 

(2) Pečati i žig javnog bilježnika sadrže: naziv »Republika Hrvatska«, grb Republike 

Hrvatske, naziv »javni bilježnik«, osobno ime javnog bilježnika, i naziv sjedišta javnog 

bilježnika. 

(3) Otiske pečata i žiga te potpisa javnog bilježnika odobrava i ovjerava predsjednik zakonom 

određenog suda na čijem području javni bilježnik ima svoje sjedište. Ovjereni otisci pečata i 

žiga te potpis položit će se kod zakonom određenog suda na području kojega javni bilježnik 

ima svoje sjedište. Jedan primjerak ovjerene isprave o otiscima pečata i žiga te o pohrani 

potpisa, zakonom određeni sud, dostavit će radi pohrane Komori. 

(4) Javni bilježnik ima najmanje jedan službeni pečat i žig. Javni bilježnik određuje potreban 

broj pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske koje će u svom radu koristiti. Pečate i žigove 

javni bilježnik može upotrebljavati samo za radnje koje je obavio u granicama svojih 

službenih ovlaštenja. 

(5) Javni bilježnik je dužan svoje pečate i žigove čuvati s posebnom pažnjom, a ako ih izgubi 

ili mu nestanu na drugi način, dužan je o tome odmah obavijestiti zakonom određeni sud na 

području kojem je njegovo sjedište i Komoru, i to brzojavno ili dalekopisačem te 

neposrednom predajom podneska ili preporučenim pismom. 

(6) O gubitku pečata i žiga sud će bez odgode objaviti oglas u »Narodnim novinama«. Taj će 

sud poništiti i naknadno pronađeni pečat ili žig. 

(7) Odobrenje i ovjera otiska novog pečata ili žiga provode se po postupku predviđenom u 

stavku 3. ovoga članka, a novi pečat ili žig mora se od izgubljenog razlikovati umetanjem 

sljedećega slobodnoga rednog broja nakon broja pečata ili žiga istog promjera za koji mu je 

izdano odobrenje. Isti će se postupak provesti i za izmjenu pečata i žiga zbog oštećenja. 

(8) Postupak iz stavka 7. ovoga članka je hitan. 

 

Pravni lijek 

Članak 22. 

Odluka Ministra o razrješenju odnosno o utvrđenju prestanka službe je konačna i protiv nje je 

moguće pokrenuti upravni spor. 

 

Preuzimanje poslovnih prostorija i zaposlenika 

Članak 26. 

Ako je služba nekog javnog bilježnika prestala, a drugi već postavljeni javni bilježnik može se 

useliti u poslovne prostorije razriješenoga javnog bilježnika, dužan je prije useljenja o svojoj 

namjeri i datumu useljenja izvijestiti Ministarstvo. U tom se slučaju neće primjenjivati 

odredbe ovoga Zakona i odredbe provedbenih propisa glede utvrđivanja uvjeta kojima moraju 

udovoljiti oprema i prostorije za obavljanje javnobilježničke službe. 

 

Privremeno udaljenje iz službe 

Članak 27. 

 (1) Ministar može javnog bilježnika privremeno udaljiti iz službe : 

1. ako je protiv javnog bilježnika pokrenut postupak za lišenje poslovne sposobnosti, 

2. ako je protiv javnog bilježnika pokrenut postupak za razrješenje iz razloga navedenih u 

članku 21. ovoga Zakona, 

3. ako je bez dopuštenja Ministarstva odsutan iz svog sjedišta duže od dva mjeseca. 

(2) Privremeno udaljenje iz službe po odredbama stavka 1. ovoga članka traje: 

1. za slučajeve iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, do okončanja prvostupanjskog postupka 

pred sudom, ako je odlukom suda prvoga stupnja utvrđeno da ne postoje razlozi za 



15 
 

   
 

oduzimanje poslovne sposobnosti, a u protivnom do pravomoćnog okončanja sudskog 

postupka za lišenje poslovne sposobnosti, 

2. za slučajeve iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, do konačnosti rješenja o razrješenju. 

3. za slučajeve iz stavka 1. točke 3. ovoga članka samo ako zbog toga protiv javnog bilježnika 

bude istodobno pokrenut stegovni postupak i predloženo izricanje stegovne kazne 

privremenog oduzimanja prava na obavljanje službe u trajanju do jedne godine ili kazne 

oduzimanja prava na obavljanje službe, do pravomoćnosti stegovne odluke. 

(3) Do privremenog udaljenja javnog bilježnika iz službe dolazi po sili zakona ako je protiv 

javnog bilježnika pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena 

(zapriječena) kazna zatvora od 5 godina ili teža kazna ili za djelo koje je po svojoj prirodi 

takvo da ga čini nedostojnim za obavljanje javnobilježničke službe, sve do pravomoćnog 

okončanja kaznenog postupka. 

(4) Prethodne odredbe ovoga članka ne utječu na odredbe o privremenom udaljenju javnog 

bilježnika u povodu pokretanja stegovnog postupka. 

 

Službeno sjedište 

Članak 29. 

(1) Službeno sjedište na području za koje je imenovan javnom bilježniku određuje 

Ministarstvo, na temelju prethodno pribavljenog mišljenja Komore. 

(2) Javni bilježnik mora u mjestu koje mu je određeno kao službeno sjedište imati svoj ured. 

(3) U većim gradovima javnom bilježniku može kao službeno sjedište biti dodijeljen određeni 

dio grada. 

(4) Javni bilježnik ne smije bez dozvole Ministarstva imati više pisarnica niti uredovne dane 

održavati izvan svog sjedišta. 

 

Zabrana suradnje i političkog djelovanja 

Članak 38. 

(1) Javni se bilježnik ne smije povezati s odvjetnikom ni s drugim fizičkim ili pravnim 

osobama radi zajedničkog obavljanja službi niti koristiti isti poslovni prostor. 

(2) Dva ili više javnih bilježnika mogu zajednički obavljati svoju službu samo ako im to 

odobri Ministarstvo, na temelju prethodno pribavljenog mišljenja Komore. 

(3) Glede političkog djelovanja javnog bilježnika na odgovarajući se način primjenjuju pravila 

o zabrani političkog djelovanja sudaca. 

 

Zabrana druge službe ili zaposlenja 

Članak 39. 

(1) Javni bilježnik ne može istovremeno biti odvjetnik. 

(2) Javni bilježnik ne smije istovremeno biti u kojoj drugoj naplatnoj službi, ili imati kakvo 

drugo naplatno zaposlenje, ili biti članom tijela pravne osobe koja obavlja kakvu gospodarsku 

djelatnost. 

(3) Ministarstvo može, uz prethodno pribavljano mišljenje Komore, dati javnom bilježniku 

opozivu dozvolu za obavljanje službe, za zaposlenje odnosno članstvo iz stavka 2. ovoga 

članka. 

(4) Dok traje dozvola iz stavka 3. ovoga članka javni bilježnik ne smije sam obavljati svoju 

javnobilježničku službu. 

(5) Dozvola iz stavka 3. ovoga članka nije potrebna za obavljanje službe izvršitelja oporuke, 

stečajnog upravitelja,skrbnika ili koje druge slične službe utemeljene na odluci nadležnog 

organa. 
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(6) Dozvola iz stavka 3. ovoga članka nije potrebna ni za obavljanje znanstvene, umjetničke 

ili predavačke djelatnosti te za obavljanje dužnosti u Komori i međunarodnim 

javnobilježničkim udrugama. 

 

Javnobilježnički prisjednici 

Članak 122. 

(1) Javnobilježnički prisjednici su diplomirani pravnici koji su zaposleni u javnobilježničkom 

uredu i koji su upisani u imenik javnobilježničkih prisjednika koji vodi Komora. 

(2) U javnobilježničkom uredu mogu biti zaposlena najviše dva javnobilježnička prisjednika. 

(3) U imenik javnobilježničkih prisjednika može biti upisana osoba koja ispunjava uvjete iz 

članka 13., stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 6., 7. i 8. ovoga Zakona. U odnosu na 

javnobilježničkog prisjednika na odgovarajući će se način primjenjivati odredbe članka 13. 

stavka 2. te odredbe članka 38. i 39. ovoga Zakona. 

(4) Javni bilježnici prijavljuju Ministarstvu i Komori potrebu za otvaranjem mjesta 

javnobilježničkih prisjednika. 

(5) O potrebi otvaranja mjesta javnobilježničkog prisjednika odlučuje Ministarstvo, na 

temelju pribavljenog mišljenja Komore. Odobrena mjesta javnobilježničkog prisjednika 

popunjavaju se na temelju natječaja što ga raspisuje i provodi Komora. Prigodom izbora 

osobito će se voditi računa o uspjehu postignutom na pravnom studiju i dotadašnjem radu. 

(6) O izboru i postavljenju javnobilježničkog prisjednika odlučuje Ministarstvo, na temelju 

prethodno pribavljenog mišljenja Komore i javnog bilježnika. Ako se usprotivi postavljenju 

određenog javobilježničkog prisjednika, javni bilježnik u narednih godinu dana ne može 

tražiti otvaranje mjesta javnobilježničkog prisjednika u svom uredu. 

(7) Služba javnobilježničkog prisjednika počinje teći od dana upisa u imenik Komore. Javni je 

bilježnik dužan bez odgađanja priopćiti Komori prestanak i svaki prekid rada prisjednika. 

(8) Prisjednik je dužan uredno plaćati članarinu Komori. 

 

Javnobilježnički vježbenici 

Članak 123. 

(1) Diplomirani pravnici koji su zaposleni u javnobilježničkom uredu smatraju se za 

javnobilježničke vježbenike ako su upisani u imenik javnobilježničkih vježbenika, koji vodi 

Komora. 

(2) U imenik javnobilježničkih vježbenika može biti upisana samo osoba koja dokaže da 

ispunjava uvjete iz članka 13., stavka 1., točke 1, 2., 3., 6., 7. i 8. ovoga Zakona. U odnosu na 

javnobilježničkog vježbenika na odgovarajući će se način primjenjivati odredba stavka 2. 

članka 13 te odredbe članka 38. i članka 39. ovog zakona. 

(3) Javni bilježnici prijavljuju Komori potrebu za otvaranjem mjesta javnobilježničkih 

vježbenika. Odobrena mjesta javnobilježničkih vježbenika popunjavaju se na temelju 

natječaja što ga raspisuje i provodi Komora. Prigodom izbora osobito će se voditi računa o 

uspjehu postignutom na pravnom studiju i dotadašnjem radu. 

(4) Vježbenička praksa počinje teći od dana upisa vježbenika u imenik. Javni je bilježnik 

dužan bez odgađanja priopćiti Komori prestanak i svaki prekid rada vježbenika. 

(5) Prekid vježbe do najviše šest tjedana u jednoj godini ukupno ne odbija se od prakse ako su 

nastali uslijed bolesti, odsustva, uračunavajući u to odmor i obavljanje vojne službe. 

(6) Javnobilježnički vježbenik u javnobilježničkom uredu obavlja praksu radi stjecanja uvjeta 

za polaganje pravosudnog ispita prema programu stručnog obrazovanja javnobilježničkih 

vježbenika. 

(7) Vježbenička praksa javnobilježničkog vježbenika može trajati dvije godine radi stjecanja 

uvjeta za polaganje pravosudnog ispita. 
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(8) Ako vježbenik nakon prestanka rada javnog bilježnika ili nakon njegova premještaja 

nastavi raditi u njegovom uredu kod vršitelja dužnosti, to će mu se vrijeme uračunati u 

vježbeničku praksu. Vršitelj dužnosti je dužan obavijestiti Komoru da je vježbenik nastavio 

vježbu kod njega. 

(9) Ako vježbenik nakon položenog pravosudnog ispita nastavi s radom ili zasnuje radni 

odnos u javnobilježničkom uredu, smatrat će se javnobilježničkim savjetnikom. Ova činjenica 

upisat će se u Imenik javnobilježničkih savjetnika koji ustroji Komora. 

(10) U javnobilježničkom uredu može biti zaposlen samo jedan javnobilježnički savjetnik. 

 

Javnobilježnički zamjenici 

Članak 128. 

 (1) Ako je javni bilježnik na odsustvu, bolestan ili je iz drugih razloga spriječen da duže 

vrijeme (članak 129., stavak 3.) obavlja svoju službu, u poslovima iz njegova djelokruga 

zamijenit će ga javnobilježnički zamjenik. 

(2) Zamjenik javnog bilježnika može biti samo osoba koja ispunjava uvjete iz članka 13. 

stavka 1. točka 1. do 4., 6. i točka 8. ovoga Zakona. 

(3) Zamjenik vodi javnobilježnički ured za račun i na trošak javnog bilježnika. Pravni odnos 

zamjenika i javnog bilježnika uređuje se njihovim sporazumom. Ako zamjenik i javni 

bilježnik ne mogu postići sporazum o svom odnosu, spor moraju najprije pokušati riješiti 

posredovanjem Komore (članak 134.). 

(4) Zamjenik obavlja sve poslove javnog bilježnika s javnobilježničkim pravnim učinkom, 

vodi njegove knjige i upisnike, a isprave potpisuje kao zamjenik, i, ako sam nije javni 

bilježnik, upotrebljava službeni pečat i štambilje zamijenjenog javnog bilježnika. Isprave koje 

sastavi zamjenik čuvaju se u arhivi zamijenjenog javnog bilježnika. 

(5) Zamjenik je dužan suzdržati se od obavljanja službenih radnji u slučajevima u kojima te 

radnje ne bi smio obavljati ni javni bilježnik kojega zamjenjuje. 

 

Odsustvo javnog bilježnika 

Članak 143. 

(1) Javni bilježnik koji se namjerava, zbog službenog posla, udaljiti iz mjesta svoga sjedišta 

za vrijeme duže od osam dana mora za to dobiti odobrenje Komore. 

(2) Ako javni bilježnik namjerava iz drugih razloga napustiti mjesto svog sjedišta duže od tri 

dana, za to mora dobiti odobrenje Komore ako odsustvo neće trajati duže od dva mjeseca 

tijekom kalendarske godine, odnosno ministra ako će ono trajati duže od dva mjeseca. 

(3) Javnog bilježnika koji je povrijedio odredbe ovoga članka pozvat će predsjednik Komore 

da se vrati u svoje sjedište, a ako se javni bilježnik nalogu ne pokori, protiv njega će se 

pokrenuti stegovni postupak. 

(4) Ako boravište javnog bilježnika nije poznato, poziv će mu se uputiti preko "Narodnih 

novina"na njegov trošak. 

(5) Ako na službenom području javnog bilježnika nema drugog javnog bilježnika, javni 

bilježnik je dužan obavijestiti predsjednika zakonom određenog suda o svakom odsustvu i 

spriječenosti u radu u trajanju dužem od jednog poslovnog dana. 

(6) O svakom odobrenom odsustvu i o spriječenosti zbog bolesti obavijestit će se Komora te 

predsjednici zakonom određenog suda na području kojih je sjedište javnog bilježnika. 

(7) Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na vršitelje dužnosti i zamjenike javnih bilježnika. 

(8) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se u slučajevima kada dva ili više 

javnih bilježnika zajednički obavljaju svoju službu, ali ne mogu istodobno svi biti odsutni 

(članak 38. stavak 2.). 
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Javnobilježnička tarifa 

Članak 161. 

Javni bilježnik ima pravo na nagradu za rad i na naknadu troškova u obavljanju službenih 

radnji iz svoga djelokruga u skladu s javnobilježničkom tarifom koju donosi Komora u 

suglasnosti s Ministarstvom. 

 

Nagrada i troškovi javnog bilježnika kao povjerenika 

Članak 166. 

 (1) Nagradu javnog bilježnika kao povjerenika koje vlasti određuje ta vlast. Javni bilježnik ne 

smije se sporazumijevati sa strankama o tome niti sam naplatiti od stranaka svoju nagradu i 

troškove. 

(2) Nagradu i troškove javnog bilježnika iz stavka 1. ovoga članka naplaćuje od stranaka po 

službenoj dužnosti vlast koja ga je postavila za svog povjerenika po propisima koji važe za 

sudske, odnosno administrativne pristojbe. 

(3) Država ne jamči za naplativost. 

 

Javnobilježnički ispiti 

Članak 170. 

 

(1) Javnobilježnički ispit ovlaštene su polagati osobe koje imaju položeni pravosudni ispit i 

koje su nakon polaganja tog ispita radile dvije godine na pravnim poslovima u pravosuđu, 

odvjetništvu, i u javnom bilježništvu odnosno tri godine na drugim pravnim poslovima. 

(2) Javnobilježničkim ispitom provjerava se poznavanje pravnih propisa koji uređuju 

javnobilježničku službu, ovjera i legalizacija isprava u odnosima s međunarodnim elementom, 

trgovačka društva, zemljišnoknjižni postupak, upis u sudski registar, nasljedno, obiteljsko i 

stvarno pravo, izvanparnični i ovršni postupak. Prigodom određivanja sadržaja 

javnobilježničkog ispita vodit će se računa o sadržaju pravosudnog ispita, kako bi se izbjeglo 

ponovno polaganje pravne građe koja je bila obuhvaćena pravosudnim ispitom. 

Javnobilježnički ispit sastoji se od pismenog i usmenog dijela. Sadržaj javnobilježničkog 

ispita pobliže će se urediti pravilnikom Ministarstva. 

(3) Na organizaciju i način izvođenja javnobilježničkog ispita na odgovarajući će se način 

primijeniti odredbe o pravosudnom ispitu. 

(4) Ministarstvo je dužno organizirati prve javnobilježničke ispite u roku od šest mjeseci po 

stupanju na snagu ovoga Zakona. 

(5) Prethodno pohađanje tečaja iz članka 171. ovoga Zakona nije uvjet za pristupanje 

javnobilježničkom ispitu.  
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PRILOG - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

 



OBRAZAC
IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom 
javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o javnom bilježništvu

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje

Ministarstvo pravosuđa i uprave

Svrha dokumenta Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom 
javnošću

Datum dokumenta 4.11.2021.

Verzija dokumenta I. 

Vrsta dokumenta Izvješće

Naziv nacrta zakona, drugog propisa 
ili akta

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
javnom bilježništvu

Jedinstvena oznaka iz Plana 
donošenja zakona, drugih propisa i 
akata objavljenog na internetskim 
stranicama Vlade

Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 
2021., redni broj 82.

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta

Ministarstvo pravosuđa i uprave

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti bili uključeni u postupak 
izrade odnosno u rad stručne radne 
skupine za izradu nacrta?

Hrvatska javnobilježnička komora, suci

Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama ili na drugi 
odgovarajući način?

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 
kojoj internetskoj stranici i koliko je 
vremena ostavljeno za 
savjetovanje?

Ako nije, zašto?

Objava na mrežnim stranicama portala e-savjetovanja u 
razdoblju od 4.11.-29.11.2021.

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja?

Hrvatska javnobilježnička komora, javni bilježnici
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ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI

Primjedbe koje su prihvaćene 

Primjedbe koje nisu prihvaćene i 
obrazloženje razloga za 
neprihvaćanje

U dokumentu Analiza dostavljenih primjedbi.

Troškovi provedenog savjetovanja Provedeno savjetovanje nije prouzročilo troškove.
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Redni broj Korisnik Isječak Komentar Status odgovora Odgovor

1 Javni bilježnik 
Ranka Spevec

PRIJEDLOG ZAKONA O 
IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA 
O JAVNOM 
BILJEŽNIŠTVU

Zahtjev na izmjenu članka 122 
stavak 6 Zakona o javnom 
bilježništvu.

Ovom primjedbom podnosim 
zahtjev za izmjenu stavka 6. 
članka 122 Zakona o javnom 
bilježništvu na način da se iz 
navedenog stavka izbriše 
rečenica „Ako se usprotivi 
postavljenju određenog 
javobilježničkog prisjednika, 
javni bilježnik u narednih godinu 
dana ne može tražiti otvaranje 
mjesta javnobilježničkog 
prisjednika u svom uredu

Naime, odredbom  stavka 6 
članka 122 Zakona o javnom 
bilježništvu propisano je da:
(6) O izboru i postavljenju 
javnobilježničkog prisjednika 
odlučuje Ministarstvo, na
temelju prethodno pribavljenog 
mišljenja Komore i javnog 
bilježnika. Ako se usprotivi
postavljenju određenog 
javobilježničkog prisjednika, 
javni bilježnik u narednih godinu
dana ne može tražiti otvaranje 
mjesta javnobilježničkog 
prisjednika u svom uredu

Naime, ovakva odredba je u 
cijelosti protuzakonita  jer 
dovodi se do situacije da se 
oglas za mjesto 
javnobilježničkog prisjednika 
objavljuje samo proforme 
odnosno, da je natječaj 
namješten iz razloga što će 
svaki javni bilježnik, u strahu da 
mu ne bude nametnuta osoba 
koja mu ne odgovara i s kojom 
ne bi želio raditi,  prvotno   
pronaći osobu koja zadovoljava 
ne samo zakonske kriterije za 
javnobilježničkog prisjednika 
već i ljudske kriterije te se 
dogovoriti s  tom osobom da se 
javni na  objavljeni oglas, dok će 
drugi kandidati za 
javnobilježničkog prisjednika 
podnositi proforma prijave, 
odnosno unaprijed će znati da 
nemaju nikakvu mogućnost da 
budu izabrani.

Druga mogućnost je da javni 
bilježnik ne postupi na navedeni 

Nije prihvaćen Prema odredbama Zakona o 
javnom bilježništvu o izboru i 
postavljenju javnobilježničkog 
prisjednika odlučuje 
Ministarstvo, na temelju 
prethodno pribavljenog 
mišljenja Komore i javnog 
bilježnika. Slijedom 
navedenog, javni bilježnici ne 
odlučuju samostalno o 
zapošljavanju određene 
osobe u svojstvu 
javnobilježničkog prisjednika, 
već o dodjeli ovog statusa 
odlučuje Ministarstvo, na 
zahtjev javnog bilježnika i 
uzimajući u obzir mišljenje 
javnog bilježnika i Hrvatske 
javnobilježničke komore. U 
dosadašnjoj praksi nisu 
utvrđeni problemi na koje se u 
komentaru ukazuje.

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu 
Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom 

bilježništvu 
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način i nađe se u situaciji da 
pod prisilom mora zaposliti 
osobu koja osim zakonskih 
kriterija ne ispunjava druge 
kriterije, a koji su nužne da bi 
osoba mogla uspješno u nekom 
uredu obavljati posao 
javnobilježničkog prisjednika  ( 
npr. osoba je neodgovorna, 
konfliktna, nesklona timskom 
radu, nesklona usvajanju novih 
znanja, nesamostalna). 
Prethodno navedene 
karakteristike su u radu svakog 
javnobilježničkog ureda jako 
bitne, posebice što javni 
bilježnik odgovara svoj rad i rad 
prisjednika cjelokupnom svojom 
imovinom, a osim toga javni 
bilježnik je poduzetnik koji ovisi 
o doprinosu kako 
javnobilježničkog prisjednika 
tako i drugih djelatnika u 
ostvarivanju prihoda iz kojih se 
financiraju plaće svih uposlenih.

Takvu zakonsku odredbu koja je 
unesena u Zakon o javnom 
bilježništvu i kojom se kažnjava 
poslodavac ako ne zaposli 
osobu koja mu ne odgovara ne 
poznaje niti Zakon o radu niti 
Zakon o sudovima. Ova 
odredba je krajnje 
diskriminatorna, protuzakonita i 
protuustavna, te stoga 
predlažem da se ista izbriše iz 
Zakona o javnom bilježništvu.

2 HRVATSKA 
JAVNOBILJEŽNI
ČKA KOMORA

PRIJEDLOG ZAKONA O 
IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA 
O JAVNOM 
BILJEŽNIŠTVU

PRIJEDLOG:
U članku 77. dodaje se st. 8. koji 
glasi:

„Stranka može kod javnog 
bilježnika deponirati svoj potpis 
u svojstvu zastupnika pravne 
osobe ili javnopravnog tijela. O 
deponiranju potpisa javni 
bilježnik sastavlja zapisnik u 
kojem navodi ime i prezime 
zastupnika, njegovo 
prebivalište, OIB te podatke o 
pravnoj ili javnopravnom tijelu u 
ime i za račun koje stranka 
nastupa osobi (naziv, OIB, 
MBS, sjedište, poslovna adresa) 
te razlog deponiranja potpisa. 
Ovjera potpisa osobe koja je 
deponirala svoj potpis izvršit će 
se temeljem deponiranog 
potpisa, a uz priloženi pismeni 
zahtjev osobe čiji se potpis 
ovjerava. Istovremeno s 
ovjerom potpisa na temelju 
deponiranog potpisa, može se, 
na pismeni zahtjev osobe čiji se 
potpis ovjerava, sačiniti i 
ovjerena preslika isprave, u 
skladu s čl. 74. Zakona o 
javnom bilježništvu.“

Nije prihvaćen Jedan od glavnih razloga za 
pristupanje izmjenama 
Zakona o javnom bilježništvu 
bio je omogućavanje rada 
javnih bilježnika na daljinu 
odnosno elektroničkim putem 
kako bi se neposrednost 
kontakta sa strankama 
osigurala i u slučaju njihove 
fizičke odsutnosti iz 
javnobilježničkog ureda. 
Slijedom navedenog, ne 
nalazi se potreba propisivanja 
modaliteta ovjere potpisa i 
ovjere preslika na temelju 
zapisnika o deponiranju 
potpisa.
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3 HRVATSKA 
JAVNOBILJEŽNI
ČKA KOMORA

IV.TEKST PRIJEDLOGA 
ZAKONA S 
OBRAZLOŽENJEM,
PRIJEDLOG ZAKONA O 
IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA 
O JAVNOM 
BILJEŽNIŠTVU

PRIJEDLOG:
U članku 77. dodaje se st. 8. koji 
glasi:

„Stranka može kod javnog 
bilježnika deponirati svoj potpis 
u svojstvu zastupnika pravne 
osobe ili javnopravnog tijela. O 
deponiranju potpisa javni 
bilježnik sastavlja zapisnik u 
kojem navodi ime i prezime 
zastupnika, njegovo 
prebivalište, OIB te podatke o 
pravnoj ili javnopravnom tijelu u 
ime i za račun koje stranka 
nastupa osobi (naziv, OIB, 
MBS, sjedište, poslovna adresa) 
te razlog deponiranja potpisa. 
Ovjera potpisa osobe koja je 
deponirala svoj potpis izvršit će 
se temeljem deponiranog 
potpisa, a uz priloženi pismeni 
zahtjev osobe čiji se potpis 
ovjerava. Istovremeno s 
ovjerom potpisa na temelju 
deponiranog potpisa, može se, 
na pismeni zahtjev osobe čiji se 
potpis ovjerava, sačiniti i 
ovjerena preslika isprave, u 
skladu s čl. 74. Zakona o 
javnom bilježništvu.“

Nije prihvaćen Jedan od glavnih razloga za 
pristupanje izmjenama 
Zakona o javnom bilježništvu 
bio je omogućavanje rada 
javnih bilježnika na daljinu 
odnosno elektroničkim putem 
kako bi se neposrednost 
kontakta sa strankama 
osigurala i u slučaju njihove 
fizičke odsutnosti iz 
javnobilježničkog ureda. 
Slijedom navedenog, ne 
nalazi se potreba propisivanja 
modaliteta ovjere potpisa i 
ovjere preslika na temelju 
zapisnika o deponiranju 
potpisa.

4 HRVATSKA 
JAVNOBILJEŽNI
ČKA KOMORA

PRIJEDLOG ZAKONA O 
IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA 
O JAVNOM 
BILJEŽNIŠTVU,
Članak 1. 

PRIJEDLOG:
Budući da javnobilježnička 
elektronička isprava zadovoljava 
sve potrebne uvjete za e-javnu 
ispravu predlaže se ne 
uvjetovati njezin nastanak 
posebnim propisivanjem, te se 
predlaže slijedeća dikcija novog 
članka 3. stavka 3.  

„(3) Javni bilježnici mogu 
sastavljati javnobilježničke 
isprave u elektroničkom obliku.“

Nije prihvaćen Priroda pojedinih pravnih 
poslova ili posebni zahtjevi za 
većom pravnom sigurnošću 
ne dozvoljavaju da korištenje 
oblika elektroničke isprave 
bude neograničeno te ovisno 
isključivo o dispoziciji javnih 
bilježnika i njihovih stranaka.

5 HRVATSKA 
JAVNOBILJEŽNI
ČKA KOMORA

PRIJEDLOG ZAKONA O 
IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA 
O JAVNOM 
BILJEŽNIŠTVU,
Članak 2.

PRIJEDLOG:
Predlaže se propisati jednaki 
rok koji je propisan za 
imenovanje sudaca kojima je 
bila izrečena stegovna mjera 
razrješenja od dužnosti te se 
predlaže slijedeća dikcija 
promjene:

"U članku 13. stavku 2. 
podstavku 3. riječi: „prođu tri 
godine“ zamjenjuju se riječima: 
„prođu četiri godine od 
pravomoćnosti odluke o 
izricanju te stegovne kazne“.

Nije prihvaćen Odredba članka 13. stavka 2. 
podstavka 3. usklađuje se s 
odredbom članka 148. Zakona 
o javnom bilježništvu, čiji se 
sadržaj i određeni vremenski 
rok uopće ne problematiziraju. 
I u slučaju prihvaćanja 
prijedloga, kao i bilo kojeg 
drugog rješenja koje nije 
istovjetno sa sadržajem 
odredbe članka 148. Zakona o 
javnom bilježništvu, ponovno 
bi došlo do međusobne 
neusklađenosti odredaba 
ovoga Zakona.
Nije dano obrazloženje zašto 
bi propisani rok trebalo kratiti 
sa 10 na četiri godine i zašto 
bi za javne bilježnike trebalo 
propisati isto rješenje kao i za 
suce.
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6 Vladimir 
Marčinko

PRIJEDLOG ZAKONA O 
IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA 
O JAVNOM 
BILJEŽNIŠTVU,
Članak 2.

U članku 13. stavku 1. 
podstavka 5.  riječi: „pet godina“ 
zamjenjuju se riječima: „tri 
godine“.
U članku 13. stavku 2. 
podstavku 3. riječi: „prođu tri 
godine“ zamjenjuju se riječima: 
„prođe deset godina“.

- smatram kako bi se vrijeme 
potrebno za polaganje 
javnobilježničkog ispita trebalo 
smanjiti na godinu dana čime bi 
se omogućilo da više kolega 
brže mogu postati prisjednici u 
uredu čime bi se postiglo veće 
zanimanje za službu kao takvu. 
Posljedično, a slijedom ideja 
Svjetske Banke i Ministarstva 
gospodarstva, stava sam kako 
bi trebalo smanjiti i potrebni broj 
godina za imenovanje javnog 
bilježnika sa 5 na 3 godine.

Djelomično 
prihvaćen

Akcijskim planom za 
liberalizaciju tržišta usluga, 
usvojenim zaključkom Vlade 
Republike Hrvatske od 29. 
travnja 2021., predviđene su 
mjere "skratiti vrijeme 
potrebnog radnog iskustva na 
pravnim poslovima nakon 
položenog pravosudnog ispita 
za stjecanje uvjeta za 
polaganje javnobilježničkog 
ispita" te "odrediti kraće 
trajanje uvjeta radnog staža 
na pravnim poslovima nakon 
položenog pravosudnog ispita 
potrebnog za imenovanje 
javnih bilježnika". Određivanje 
ovog staža u trajanju od samo 
tri godine,  u odnosu na pet 
prema važećem rješenju, 
smatra se ipak prevelikim 
skraćivanjem koje bi 
ograničilo mogućnost izbora 
najkvalitetnijih kandidata.

7 Andjelko Stanic PRIJEDLOG ZAKONA O 
IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA 
O JAVNOM 
BILJEŽNIŠTVU,
Članak 4.

Čl. 16.
Javnobilježnička mjesta u RH 
određuje Ministarstvo, na 
prijedlog Komore na temelju 
dostupnih statističkih podataka 
o broju predmeta i financijskih 
pokazatelja vodeći računa da 
sva područja budu pokriveni 
javnobilježničkom službom, a li 
ne više od jednog bilježnika na 
15.000 stanovnika.
Za slučaj da neka područja 
nemaju javnog bilježnika jer 
nema interesa može se 
imenovati javni bilježnik ili 
prisjednik u mirovini sa 
skraćenim radnim vremenom, 
Ako nema ni takvih kandidata 
može se odrediti uredovni dani 
bilježnika koji dobiva povjeren 
poslove za to područje uz 
obvezu Ministarstva da mu 
nadoknadi troškove i izgubljenu 
zaradu.

Obrazloženje;
U Iloku nema javnog bilježnika 
jer nema ekonomskog interesa, 
a Ministarstvo je imenovalo 
bilježnike za uredovne dane na 
Lastovu pod upitnom kriteriju s 
obzirom na sve okolnosti. Kriterij 
sjedišta sudova je već 
zadovoljen, a tako se brzo 
mijenja teritorijalno i drugo 
ustrojstvo da služba koja posluje 
na ekonomskoj i tržišnoj osnovi 
to ne može slijediti.
Pokazalo se da su kriterij toliko 
široki i ne primjenjuju se 
kumulativno pa su izazvali 
velike nejednakosti građana u 
odnosu na različita područja 
teritorija iste države.

Nije prihvaćen Predloženom modifikacijom 
odredbe članka 16. stavka 6. 
Zakona o javnom bilježništvu 
postiže se svrha koja se ovim 
izmjenama želi postići, a na 
koju ukazuje i sam 
predlagatelj. Nepotrebnim i 
neodgovarajućim rješenjem 
smatra se angažiranje 
umirovljenih javnih bilježnika i 
javnobilježničkih prisjednika u 
slučajevima u kojima susjedni 
javni bilježnici održavanjem 
uredovnih dana mogu 
osigurati potrebe za 
javnobilježničkim uslugama.
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8 HRVATSKA 
JAVNOBILJEŽNI
ČKA KOMORA

PRIJEDLOG ZAKONA O 
IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA 
O JAVNOM 
BILJEŽNIŠTVU,
Članak 7. 

PRIJEDLOG:
Predlaže se ne brisati  članak 
26. budući da je jedna od 
prednosti javnobilježničke 
službe stabilnost i kontinuitet, a 
za to je jedan pozitivni čimbenik 
i dugotrajna i strankama 
uobičajena lokacija ureda. osim 
toga se kolegama koji ulaze u 
službu olakšava početak rada i 
ne izlaže često enormnim 
troškovima pronalaženja i 
opremanja ureda. Komparativno 
pravno gledano, u drugim 
državama članicama EU je 
uobičajeno i tradicija da se 
generacijama uredi javnih 
bilježnika nalaze na istome 
mjestu.

Nije prihvaćen Prijedlog ne sprječava 
novoimenovane javne 
bilježnike da nastave s radom 
na lokacijama na kojima su 
djelovali raniji javni bilježnici, 
ali pod uvjetom da navedeni 
prostori i njihova oprema 
zadovoljavaju važeće propise. 
Uzimajući u obzir kontinuirano 
proširenje nadležnosti javnih 
bilježnika, i zbog samih uvjeta 
rada u javnobilježničkim 
uredima, ali prvenstveno zbog 
obveze poštivanja svih 
propisa koji reguliraju rad 
javnobilježničke službe i zbog 
stranaka koje su korisnici 
javnobilježničkih usluga, 
nužno je osigurati iste uvjete 
funkcioniranja svih 
javnobilježničkih ureda, a 
pored navedenog neosnovano 
je javne bilježnike međusobno 
dovoditi u nejednak i 
neravnopravan položaj.

9 HRVATSKA 
JAVNOBILJEŽNI
ČKA KOMORA

PRIJEDLOG ZAKONA O 
IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA 
O JAVNOM 
BILJEŽNIŠTVU,
Članak 10. 

PRIJEDLOG:
Predlaže se da se u ovoj noveli 
ne ukida mogućnost da dva ili 
više javnih bilježnika mogu 
zajednički obavljati svoju službu. 
Dapače, ovaj je institut potrebno 
detaljnije normirati i promovirati 
odgovarajućim zakonodavnim 
rješenjima. Naime, dobra praksa 
država članica EU u kojima je 
javno bilježništvo veoma dobro 
razvijeno i ima neprekinutu 
tradiciju pravilo je da su uredi 
zajednički, za dva, tri ili čak i 
više javnih bilježnika. U manjim 
mjestima s manjim opsegom 
predmeta su uredi u kojima radi 
samo jedan bilježnik. Ovime se 
također osigurava obavljanje 
službe bez određivanja 
zamjenika. HJK može pripremiti 
korporativni pregled normativnih 
rješenje iz država u kojima je  
zajednička praksa javnih 
bilježnika raširena, pogotovo 
Francuske, Njemačke, Austrije i 
Italije.

Nije prihvaćen Interes javnih bilježnika za 
obavljanje zajedničke službe 
u Republici Hrvatskoj gotovo 
da ne postoji. U zadnjih 
nekoliko godina nije 
postavljen niti jedan takav 
zahtjev, a trenutno službu na 
ovaj način obavljaju samo dva 
javna bilježnika (jedan 
zajednički ured). 
S obzirom na koncept 
zatvorenog broja 
javnobilježničkih mjesta koji je 
usvojen važećim rješenjem 
Zakona o javnom bilježništvu i 
s obzirom na potrebu 
osiguranja pružanja 
javnobilježničkih usluga na 
cijelom području Republike 
Hrvatske, ostavljanje 
mogućnosti zajedničkog 
obavljanja javnobilježničke 
službe otvara i mogućnost 
narušavanja utvrđenog 
koncepta rasporeda 
javnobilježničkih mjesta.

5\11



10 Andjelko Stanic PRIJEDLOG ZAKONA O 
IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA 
O JAVNOM 
BILJEŽNIŠTVU,
Članak 12.

čl. 55a u st.(1), nadodati tekst. 
Komora je dužna čuvati 
javnobilježničku tajnu, pod istim 
uvjetima kao i javni bilježnik i ne 
može nikome ustupiti te podatke 
bez pismenog pristaka javnog 
bilježnika
Briše se stav (3)

Obrazloženje:
Bilježnik je dužan čuvati tajnu. 
To je temelj službe. odgovara 
svom svojom imovinom i 
osobno, za razliku Komore. 
Da komora sama propisuje što 
će sa tim podacima je izuzetno 
opasno i suprotno o tajnosti 
osobnih podataka i prohibitivnim 
propisima. Komora ne odgovara 
individualno i ma razrađen 
sustav kako preko odluka UO i 
Stručnih službi potpuno otkloni 
bilo kakvu osobnu odgovornost.
Zamislite da Komori Svjetska 
banaka ustupi sve svoje 
podatke a mi njenom neznom 
predsjedniku uručimo plaketu? 
Javnobilježnička služba je 
ozbiljna služba, a RH je mala ali 
ugledna država koja ne bi 
trebala prva i jedina početi sa 
ovjerama i osnivanjima na 
daljinu jer je protivno mnogim 
propisima uključivši i ZSPNFT

Nije prihvaćen Primjedba se odnosi na 
članak 50.a. Prijedlog za 
brisanje stavka 3. nije 
posebno obrazložen, a upravo 
se navedenim aktom predviđa 
propisivanje načina vođenja te 
pristupa i korištenja isprava 
pohranjenih u elektronički 
arhiv, što podrazumijeva i 
pravila o osiguranju tajnosti 
pohranjenih podataka.

11 HRVATSKA 
JAVNOBILJEŽNI
ČKA KOMORA

PRIJEDLOG ZAKONA O 
IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA 
O JAVNOM 
BILJEŽNIŠTVU,
Članak 13.

PRIJEDLOG:
Za prvi stavak čl. 52 a predlaže 
se također  otkloniti potrebu 
dodatnog propisivanja, budući 
da je ZJB lex specialis za 
javnobilježničke isprave i to tako 
da glasi:

(1) Javnobilježničke isprave u 
elektroničkom obliku mogu se 
sastaviti na daljinu, uz 
nazočnost sudionika putem 
sredstava elektroničke 
komunikacije na način propisan 
ovim Zakonom.

Nije prihvaćen Priroda pojedinih pravnih 
poslova ili posebni zahtjevi za 
većom pravnom sigurnošću 
ne dozvoljavaju da korištenje 
oblika elektroničke isprave 
bude neograničeno te ovisno 
isključivo o dispoziciji javnih 
bilježnika i njihovih stranaka.

6\11



12 Vladimir 
Marčinko

PRIJEDLOG ZAKONA O 
IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA 
O JAVNOM 
BILJEŽNIŠTVU,
Članak 15. 

U članku 123. stavak 7. mijenja 
se i glasi:

„(7) Vježbenik nakon položenog 
pravosudnog ispita može 
nastaviti s radom kao
javnobilježnički vježbenik 
naredne dvije godine radi 
polaganja javnobilježničkog 
ispita
ili će u dogovoru s javnim 
bilježnikom postati 
javnobilježnički savjetnik. Ova 
činjenica

upisat će se u imenik 
javnobilježničkih savjetnika koji 
ustroji komora.“.

U članku 123. stavak 10. briše 
se.

Status javnobilježničkih 
savjetnika postojećom 
odredbom nije riješen 
nomotehnički ispravno i stvara 
nedoumice (da netko protiv volje 
javnog bilježnika kod kojeg je 
zaposlen kao vježbenik postane 
savjetnik jer se tako smatra) a 
isto tako se bezrazložno 
ograničava broj savjetnika koji bi 
bili samo potpora kvalitetnijem 
radu javnobilježničkih ureda. 
Oni ne mogu zamijeniti ulogu 
javnog bilježnika u uredu, ali 
mogu svojom stručnošću 
doprinijeti kvalitetnijem radu 
ureda. Službenik koji nije 
pravnik sigurno ne obavlja 
posao u uredu na isti način kako 
bi to činio pravnik, kao što nije u 
mogućnosti davati odgovore 
strankama kao što to može 
pravnik.
Nadalje, time se stvara temelj 
za buduće naraštaje prisjednika 
i pomaže mladim pravnicima da 
dođu do kvalifikacije koja im 
znači puno u budućoj karijeri, a 
nama još veću stručnost i 
kompetentnost u radu!

Nije prihvaćen Važeće zakonsko rješenje 
predviđa stjecanje statusa 
javnobilježničkog savjetnika 
po sili zakona odnosno po 
ispunjenju zakonom 
propisanih uvjeta, i to u 
odnosu na osobu koja je već 
zaposlena kod javnog 
bilježnika. U navedenom 
smislu nejasna je primjedba 
da se može desiti da netko 
"protiv volje javnog bilježnika 
kod kojeg je zaposlen kao 
vježbenik postane savjetnik", 
prvenstveno imajući u vidu da 
su vježbenici osobe koje se s 
obzirom na zakonom 
propisano trajanje vježbe 
zapošljavaju na određeno 
vrijeme. Imajući u vidu da 
razliku u statusu 
javnobilježničkih vježbenika i 
javnobilježničkih savjetnika 
čini činjenica položenog 
pravosudnog ispita, kao i da 
se ovim zakonskim 
prijedlogom smanjuje 
ograničenje broja 
javnobilježničkih savjetnika 
koji mogu biti zaposleni po 
uredu, ne nalazi se 
opravdanih argumenata zbog 
kojih bi postojeće uređenje 
trebalo izmijeniti u smislu 
dane primjedbe.
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13 HRVATSKA 
JAVNOBILJEŽNI
ČKA KOMORA

PRIJEDLOG ZAKONA O 
IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA 
O JAVNOM 
BILJEŽNIŠTVU,
Članak 16. 

PRIJEDLOG:
Zbog preciznijeg normiranja 
situacija kada javni bilježnik 
odsustvuje zbog godišnjeg 
odmora te je potrebna zamjena 
da se osigura kontinuitet rada i 
dostupnost predmeta 
strankama, predlaže se u članak 
128. dodati novi stavak 6.  koji 
glasi:

„Odsustvo javnog bilježnika iz 
prvog stavka ovog članka koje 
je povezano s korištenjem 
godišnjeg odmora može biti 
određeno najviše u trajanju od 
30 radnih dana godišnje.“

To je rješenje  analogno 
položaju sudaca koji imaju 
pravo na odmore i dopuste koje 
imaju djelatnici u sudu i godišnji 
odmor u trajanju od 30 radnih 
dana,

Nije prihvaćen Predloženi tekst u ovom 
obliku ne odnosi se na institut 
zamjenika javnog bilježnika, 
već na odsustvo javnih 
bilježnika u smislu članka 143. 
Zakona o javnom bilježništvu. 
Za eventualne modifikacije 
obveza javnih bilježnika u 
slučajevima njihove 
odsutnosti potrebno je 
prvenstveno prilagoditi tekst 
članka 143. Zakona.

14 HRVATSKA 
JAVNOBILJEŽNI
ČKA KOMORA

PRIJEDLOG ZAKONA O 
IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA 
O JAVNOM 
BILJEŽNIŠTVU,
Članak 17.

PRIJEDLOG: 
Iz naprijed opisanih razloga, 
predlaže se ne brisati 
zajedničko obavljanje službe.

Nije prihvaćen Zbog argumentacije dane uz 
primjedbu na članak 10. 
Nacrta te zaključka o potrebi 
brisanja mogućnosti 
zajedničkog obavljanja službe 
primjedba se ne može 
prihvatiti.

15 HRVATSKA 
JAVNOBILJEŽNI
ČKA KOMORA

PRIJEDLOG ZAKONA O 
IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA 
O JAVNOM 
BILJEŽNIŠTVU,
Članak 20. 

PRIJEDLOG:
Ove promjene ne uvoditi iz 
naprijed opisanih razloga.

Nije prihvaćen Zbog argumentacije dane uz 
primjedbe na članke 7. i 10. 
Nacrta te zaključka o potrebi 
izmjene važećeg uređenja 
potrebno je prijelaznim i 
završnim odredbama urediti 
status osoba zatečenih u 
postojećem uređenju.

16 Andjelko Stanic Zabrana suradnje i 
političkog djelovanja,
Članak 38.

Čl.38 Dopisati st.(1) ...ili isto 
računalo, računalni program, jer 
ako se ustanovi da drugi, a 
naročito odvjetnik može 
pristupiti računalu i programu - 
podacima koji koristi javni 
bilježnik smatra se da je 
bilježnik ili odvjetnik 
nesamostalan, da je nedostojan 
službe i otpustiti će se iz službe.
dodati stav (4) Komora je dužna 
u roku od 3 mj. donijeti pravilnik 
o radu zajedničkih ureda, 
naročito kada je zajednički ured 
nužan zbog propisa o 
standardima ureda, 
zdravstvenog stanja, sanjenja 
obima posla

dakle:
Bilježimo ogroman pad posla i 
prihoda, kriznih situacija kojih 
može biti i više, a dostupnost 
građana službi kako je uvodno 
navedeno je bitno u svim 
uvjetima, područjima i 
situacijama.

Nije prihvaćen Sadržaj primjedbe ne može se 
povezati sa sadržajem članka 
na koji se odnosi. Zabrana 
povezivanja i zajedničkog 
djelovanja, uz dužnost 
čuvanja tajnosti, 
podrazumijeva i zabranu 
pristupa podacima u 
elektroničkom obliku pa je 
posebno propisivanje ovakve 
zabrane nepotrebno.
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17 Andjelko Stanic Javnobilježnički 
vježbenici,
Članak 123.

čl.122, 123 i sl.
Skraćivanje vremena ukazuje 
na osnovanu sumnju da 
pogoduje točno određenoj 
dobnoj skupini i grupi koji žele 
ući u bilježništvo sada. 
Skraćivanje rokova upućuje na 
sumnju da se ZJB mijenja zbog 
Pravilnika o rasporedu 
javnobilježničkih mjesta, a ne 
obrnuto. Naposljetku sigurno je 
da ove izmjene kao i izmjene 
čl.165 ZJB nemaju nikakve veze 
sa uvodno najavljenim razlogom 
izmjena- informatizacija.

Nije prihvaćen Predmet izmjena unutar 
navedenih članaka nije 
"skraćivanje vremena", već 
povećanje broja 
javnobilježničkih prisjednika 
odnosno javnobilježničkih 
savjetnika koji mogu biti 
zaposleni u jednom 
javnobilježničkom uredu. 
Obrazloženje ovih izmjena 
dano je u obrazloženjima 
navedenih članaka, a odnosi 
se na predstojeća proširenja 
ovlasti javnih bilježnika u 
obavljanju povjerenih poslova. 
U navedenom smislu 
primjedba nije jasna.

18 Andjelko Stanic Javnobilježnička tarifa,
Članak 161.

Prijedlog izmjene čl.161:
Izbaciti riječi: "i naknadu za 
troškove"
Dodaje se rečenica; Zabranjuje 
se propisati rad javnog 
bilježnika bez nagrade. Na 
obavljene radnje plaća se PDV 
po posebnom zakonu a u kom 
slučaju se ne plaća pristojba. 
Kontrolu provodi Ministarstvo 
financija.

Razlozi: Troškovi su 
knjigovodstvena kategorija po 
MKS (Međunarodnim 
knjigovodstveni standardi) 
isključiva je nadležnost MF, a 
svaki besplatni posao ili 
nepriznavanje troškova je 
oštećenje državnog proračuna, i 
jedino se može objasniti 
popularizmom ili politikanstvom. 
vidi objašnjenje uz čl. 122

Nije prihvaćen Argumentacija o potrebi 
izostavljanja prava na 
naknadu troškova nije jasna. 
Propisivanje zabrane 
obavljanja rada javnih 
bilježnika bez nagrade nije 
potrebno jer ne postoji niti se 
planira uvoditi.
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19 Andjelko Stanic Nagrada i troškovi 
javnog bilježnika kao 
povjerenika,
Članak 166.

čl.145. nije revidiran od strane 
Ministarstva- predlagatelja, a 
nužno je ukinuti st.(3) toč.(12)
koja sankcionira bilježnika koji 
sastvalja isprave na jeziku koji 
nije službeni.
Razlozi:
Rijetka smo zemlja koja ima 
samo jedan službeni jezik. Sami 
smo sebe kriptirali našim 
jezikom, koji je za nas 
neizostavna kulturna baština, ali 
za poziciju u EU je 
ograničavajući faktor. Što se tiče 
ostalih pravnih sustava u EU 
naš jezik kriptira dvosmjerno 
sve tekstove i otežava 
komunikaciju. Susjedne zemlje 
mojoj županiji BiH i NE imaju u 
ustavu Hrvatski jezik kao 
službeni, što bi nama smetalo 
da budemo bar recipročni. Evo 
sada je za sofweare upravljanja 
pristupnim cestama Pelješkog 
mosta dobila na natječaju firma 
iz BiH.
USA u Mobaiju obavlja većinu 
natječaj, a zadnje vrijeme to se 
seli u Slovačke Košice.  Cijene 
održavanja i izrade sofweara je 
tri puta jeftinija, neko u nas a 
izbor 100 puta veći. Estonija 
koja je prva u EU u 
informatizaciji pravosuđa, 
notraijata ima sve programe na 
Engleskom jeziku kao i cijela 
Skandinavija, Holnadije itd. 
Tada imate dvostruko veće 
tržište. Ništa nismo naučili iz 
slučaja Gabirjele Žalac, a sve je 
napravljeno tako da smo 
osuđeni na par informatičkih 
kuća koja se monopolistički 
ponašaju jer nastupaju kao 
informatičke kuće Ministarstva. 
Kod njih su cijene trostruke. To 
ste propustili normirati i zato 
predlažem da odgodite 
Saborsku raspravu i donošenje 
ovog zakona.
U ostalom i sam ovaj program 
(pritisnite desnu tipku na mišu 
kada pišete pa će te vidjeti) 
provjera teksta ide na mrtvom 
jeziku Srpsko-Hrvatskom..... 
Imamo li ime i prezime autora 
ovih tekstova ili je samo Važno 
moje ime i ime onih koji 
komentiraju.
Takav odnos je zstrašujući i 
zato se nitko ne javlja u javnim 
raspravama, a suprotno je duhu 
Ustava RH čl. 20 i sl. 

Što se tiče informatizacije

Nije prihvaćen Odredbe o poslovanju javnih 
bilježnika usklađene su s 
propisima koji reguliraju 
uporabu službenih jezika u 
Republici Hrvatskoj, a prema 
članku 35. Zakona o javnom 
bilježništvu već postoji 
mogućnost da ministarstvo 
nadležno za poslove 
pravosuđa javnim 
bilježnicima, javnobilježničkim 
prisjednicima, savjetnicima i 
vježbenicima, koji su 
istodobno i stalni sudski 
tumači za neki strani jezik 
(dakle za osobe za koje je u 
propisanom postupku 
utvrđeno poznavanje nekog 
stranog jezika za potrebe 
službene komunikacije) da 
ovlast za sastavljanje i 
ovjeravanje prijevoda sa 
stranog jezika i na taj jezik, u 
kojem se slučaju smatra da 
izvršeni prijevodi i ovjere 
potječu od ovlaštenog tumača.
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20 Vladimir 
Marčinko

Nagrada i troškovi 
javnog bilježnika kao 
povjerenika,
Članak 166.

Pored članka 166. potrebno je 
izmijeniti i članak 170. stavak 1. 
koji glasi:
"(1) Javnobilježnički ispit 
ovlaštene su polagati osobe 
koje imaju položeni pravosudni 
ispit i koje su nakon polaganja 
tog ispita radile jednu godinu na 
pravnim poslovima u pravosuđu, 
odvjetništvu, i u javnom 
bilježništvu odnosno dvije 
godine na drugim pravnim 
poslovima."

- smatram kako bi se vrijeme 
potrebno za polaganje 
javnobilježničkog ispita trebalo 
smanjiti na godinu dana čime bi 
se omogućilo da više kolega 
brže mogu postati prisjednici u 
uredu čime bi se postiglo veće 
zanimanje za službu kao takvu. 
Posljedično, a slijedom ideja 
Svjetske Banke i Ministarstva 
gospodarstva, stava sam kako 
bi trebalo smanjiti i potrebni broj 
godina za imenovanje javnog 
bilježnika sa 5 na 3 godine.

Djelomično 
prihvaćen

Akcijskim planom za 
liberalizaciju tržišta usluga, 
usvojenim zaključkom Vlade 
Republike Hrvatske od 29. 
travnja 2021., predviđene su 
mjere "skratiti vrijeme 
potrebnog radnog iskustva na 
pravnim poslovima nakon 
položenog pravosudnog ispita 
za stjecanje uvjeta za 
polaganje javnobilježničkog 
ispita" te "odrediti kraće 
trajanje uvjeta radnog staža 
na pravnim poslovima nakon 
položenog pravosudnog ispita 
potrebnog za imenovanje 
javnih bilježnika". Određivanje 
potrebnog staža na pravnim 
poslovnima u trajanju od 
samo godine dana,  u odnosu 
na dvije odnosno tri prema 
važećem rješenju, smatra se 
ipak prevelikim skraćivanjem 
koje bi djelovalo 
ograničavajuće po spremnost 
i uspješnost kandidata koji 
pristupaju polaganju 
javnobilježničkog ispita.
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