
 
 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Трг Републике Српске 1, Бања Лука, тел: 051/339-535, факс: 051/339-650, www.vladars.net, e-mail: mpr@.mpr.vladars.net 

Број: 08.021/111-210/19 
Датум: 30.12.2019. године 

На основу члана 22. Закона о нотарима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 
86/04, 02/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14, 68/17 и 82/19) и члана 3. 
Правилника о спровођењу конкурса за избор нотара („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 92/19 и 106/19), Mинистарство правде Републике Српске расписује 

 
К О Н К У Р С 

за избор нотара 
 
I 

Расписује се Конкурс за избор нотара, према Одлуци Владе Републике Српске о 
одређивању броја нотара и њиховом службеном сједишту („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 17/06, 14/08 и 17/10), и то за:  
 

Службено сједиште                      Број нотара 
 
1. Бијељина (за подручје општина Бијељина и Угљевик)     2 
2. Добој (за подручје града Добоја и општине Петрово)              1    
3. Соколац (за подручје општине Соколац)       1  
4. Власеница (за подручје општина Власеница, Шековићи, Хан Пијесак и Милићи) 1 
5. Сребреница (за подручје општине Сребреница)         1  

 
II 

Кандидат који се пријављује на конкурс мора испуњавати сљедеће услове: 
1) да је држављанин Босне и Херцеговине, 
2) да има пословну способност и општу здравствену способност, 
3) да је дипломирао на правном факултету: 
1. у Босни и Херцеговини, 

   2. у бившој Југославији, ако је дипломирао прије 6. априла 1992. године, 
3. у некој другој држави, након нострификације дипломе од надлежног органа, 
4) да је положио правосудни испит: 
1. у Босни и Херцеговини, 
2. у бившој Југославији, ако је тај испит положио прије 6. априла 1992. године, 
3. у некој другој држави, након признавања тог испита од Министарства правде, 
5) да има положен нотарски испит, 



6) да није осуђен за кривично дјело против човјечности и вриједности заштићених 
међународним правом или осуђен за друго кривично дјело на казну затвора од најмање шест 
мјесеци или за кривично дјело за које је прописана казна затвора у трајању од пет година или 
тежа казна, које у вријеме именовања још није брисано из казнене евиденције коју води 
надлежни орган и против којег није потврђена оптужница за та кривична дјела, 

7) да није смијењен са дужности од надлежних органа због злоупотребе службеног 
положаја и овлашћења или несавјесног рада у служби, 

8) да није одлуком надлежног органа разријешен службе нотара, адвоката, судије, 
тужиоца, државног службеника или намјештеника, због теже повреде службене дужности, 

9) да се из његовог понашања очигледно може закључити да ће обављати службу 
нотара у складу са Кодексом нотарске етике. 

 
III 

Уз пријаву на конкурс, кандидат је обавезан навести за које службено сједиште конкурише 
и доставити  доказе о испуњавању услова из конкурса, и то: 

1) биографију, 
2) увјерење о држављанству Босне и Херцеговине, 
3) диплому правног факултета стечену у Босни и Херцеговини или бившој Југославији, ако 

је кандидат дипломирао прије 6. априла 1992. године или у некој другој држави, након 
нострификације дипломе од надлежног органа, 

4) увјерење о положеном правосудном испиту у Босни и Херцеговини или бившој 
Југославији ако је тај испит положио прије 6. априла 1992. године или у некој другој 
држави, након признавања тог испита од Министарства правде, 

5) увјерење о положеном нотарском испиту, 
6) овјерену писмену изјаву да није смијењен са дужности од надлежних органа због 

злоупотребе службеног положаја и овлашћења или несавјесног рада у служби и 
7) овјерену писмену изјаву да није одлуком надлежног органа разријешен службе 

нотара, адвоката, судије, тужиоца, државног службеника или намјештеника, због теже 
повреде службене дужности. 

Увјерење о општој здравственој способности доставља само предложени кандидат у року 
од седам дана од дана сачињавања приједлога Комисије, а увјерење да кандидат није осуђен 
за кривично дјело против човјечности и вриједности заштићених међународним правом, или 
осуђен за друго кривично дјело на казну затвора од најмање шест мјесеци, или за кривично 
дјело за које је прописана казна затвора у трајању од пет година или тежа казна, које у 
вријеме именовања још није брисано из казнене евиденције коју води надлежни орган и 
против кога није потврђена оптужница за та кривична дјела, затражиће Министарство правде 
по службеној дужности у року од седам дана од дана сачињавања приједлога Комисије за 
избор нотара. 
 Уколико кандидат подноси пријаву за више службених сједишта, обавезан је 
приложити доказе само за једно сједиште.  

Наведени документи се достављају у оригиналу или овјереној копији. 
 

IV 
Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања конкурса у 

„Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу „Глас Српске“ и на интернет 
страници Министарства правде Републике Српске. Уколико конкурс не буде објављен 
истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања. 



Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, на приједлог Комисије за 
избор нотара, Министарство правде одбациће закључком против којег је допуштена посебна 
жалба.  

 
V 

Пријаве са доказима достављају се путем поште, на адресу: Министарство правде 
Републике Српске, Трг Републике Српске бр.1., 78000 Бања Лука, са назнаком: “пријава на          
конкурс за избор нотара са службеним сједиштем (обавезно навести назив службеног 
сједишта за које кандидат конкурише) - не отварати“.  
 

VI 
Министарство правде Републике Српске ће на својој интернет страници објавити 

резултате конкурса у року од три дана од дана сачињавања ранг-листе и приједлога најбољег 
кандидата за избор нотара. 

 
 

                               М И Н И С Т А Р 
 

                               Антон Касиповић 
 

Предмет обрадила: Марица Круљ 
_______________________________ 
Сагласна: Бранкица Граховац, начелник Одјељења  
________________________________________ 
 
 
 
 

 


