
Ху се ин са ди је лом 1/8, Тер зић Дур су ма Ха сан са ди је лом
1/8, Тер зић Дур су ма Ху се ин са ди је лом 1/8, Тер зић Дур су ма
Фе рид са ди је лом 1/8, Ра ден ко вић Дур су ма Ха сни ја са ди је -
лом 1/8, Ро жић Дур су ма Фа ти ма са ди је лом 1/8, До му ин
Дур су ма Хам ка са ди је лом 1/8, По рић Дур су ма Фе ри да са
ди је лом 1/8 и Тер зић Дур су ма Фа дил са 1/8 ди је ла, за
изград њу ди стри бу тив ног ре зер во а ра ДП 2 (про ши ре ње ка -
па ци те та) у са ста ву град ског во до вод ног си сте ма.

II

Ко ри сник екс про при ја ци је је Оп шти на Ко зар ска Ду би ца.

III

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-642/11 Предсједник
7. априла 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), а у скла ду са Пла ном ко ри шће ња сред ста ва за под -
сти ца ње раз во ја по љо при вре де и се ла у 2011. го ди ни, Вла -
да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 13. и 14. априла 2011.
го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ИЗ МЈЕ НИ ОД ЛУ КЕ О ОДО БРА ВА ЊУ НА БАВ КЕ 

РЕ ПРО МА ТЕ РИ ЈА ЛА ЗА СЈЕ ТВУ У 2011. ГО ДИ НИ 

(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 14/11 и 23/11)

I

У Од лу ци о одо бра ва њу на бав ке ре про ма те ри ја ла за
сје тву у 2011. го ди ни (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 14/11 и 23/11) у тач ки I ри је чи: “НПК 15:15:15 у
ко ли чи ни до 18.000 то на” за мје њу ју се ри је чи ма: “НПК
15:15:15 у ко ли чи ни до 23.000 то на”.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-700/11 Пред сјед ник
14. априла 2011. го ди не Вла де,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 98. За ко на о но та ри ма (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05,
91/06, 37/07 и 50/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич -
кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни стар прав де  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О РА ДУ НО ТА РА У ПО СТУП КУ СА СТА ВЉА ЊА И 

ИЗ ДА ВА ЊА НО ТАР СКИХ ИС ПРА ВА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком, у скла ду са За ко ном о но та ри ма (у
да љем тек сту: За кон), ре гу ли шу се пи та ња ко ја се од но се
на на чин пи са ња, озна ча ва ња, уве зи ва ња и оби ље жа ва ња
ис пра ва од ви ше стра ни ца, из да ва ње но тар ских ис пра ва,
ко ри го ва ње гре ша ка, по сту пак за мје не но тар ских ис пра ва,
као и дру га пи та ња ко ја су од зна ча ја за ва же ње но тар ских
ис пра ва.

Члан 2.

(1) Но тар оба вља слу жбу но та ра у скла ду са За ко ном, а
оба вља ње слу жбе тре ба да бу де уред но, ажур но и пре глед -
но и сва ки по сао тре ба да бу де оба вљен пре ма ре до сли је ду
ко јим је за хтјев стран ке упи сан у од го ва ра ју ћу по слов ну
књи гу.

(2) Но тар у оба вља њу слу жбе них по сло ва сва ку рад њу
пред у зи ма до сљед но и на јед нак на чин шти ти ин те ре се
свих стра на ка ко је уче ству ју у по ступ ку.

(3) При ли ком оба вља ња слу жбе но тар до да је уз свој
пот пис слу жбе ни на зив “но тар”.

Члан 3.

(1) Но тар ски об ра ђе не ис пра ве ко је но тар са чи ња ва су
сље де ће:

а) ори ги нал,

б) от пра вак ори ги на ла,

в) пре пис,

г) овје ре ни пре пис,

д) от пра вак у из во ду и

ђ) от пра вак ори ги на ла у свр ху из вр ше ња.

(2) Но тар ске ис пра ве из ста ва 1. овог чла на пи шу се ме -
ха нич ким сред ством за пи са ње, ра чу на ром, пи са ћом ма ши -
ном или дру гим слич ним сред ством, до бро чи тљи во и трај -
но.

(3) За из ра ду от прав ка ори ги на ла но тар ске ис пра ве и
пре пи са мо же се ко ри сти ти и апа рат за ко пи ра ње.

(4) Но тар ске ис пра ве пи шу се на па пи ру фор ма та А4,
та квог ква ли те та ко ји га ран ту је трај ност но тар ских ис пра -
ва.

Члан 4.

(1) Но тар сво јим по на ша њем у слу жби и ван ње тре ба
да по ка же да је до сто јан по што ва ња и по вје ре ња ко је ужи -
ва слу жба но та ра и да из бје га ва сва ко по на ша ње ко је про -
из во ди ути сак кр ше ња оба ве за ко је су му за ко ном про пи са -
не, на ро чи то ути сак о за ви сно сти и при стра сно сти.

(2) У скла ду са чл. 47. и 48. За ко на, но та ру је за бра ње -
но уче ство ва ње у ак тив но сти ма прав них ли ца или ор та -
клу ци ма ко ји су не спо ји ви са ње го вом слу жбом, као што
су: по сре до ва ње у по ступ ци ма до дје ле кре ди та, по сло ви ма
са не крет ни на ма, уче ство ва ње у би ло ко јој вр сти по сре до -
ва ња по сло ва у ве зи са ис пра ва ма из чла на 2. За ко на или у
ве зи са слу жбе ном рад њом пре у зи ма ња јем ства или не ке
дру ге га ран ци је, те је ду жан да обез би је ди да се ли ца за по -
сле на код ње га не ба ве та квим по сло ви ма.

Члан 5.

(1) Но тар ски обрађенa исправa се озна ча ва ред ним
бро јем из Оп штег по слов ног упи сни ка (у да љем тек сту:
ОПУ) у скла ду са чла ном 111. став 1. тач ка 1. За ко на, као и
од го ва ра ју ћим бро јем ка лен дар ске го ди не.

(2) На пр вој стра ни ци но тар ски об ра ђе них ис пра ва
упи су је се у гор њем де сном углу озна ка ме ха нич ким сред -
ством за пи са ње, ра чу на ром, пи са ћом ма ши ном или штам -
би љем у тин ти са озна ком: “ори ги нал” “от пра вак ори ги на -
ла”, “пре пис”, “овје ре ни пре пис”, “от пра вак у из во ду” и
“от пра вак ори ги на ла у свр ху из вр ше ња”.

Члан 6.

(1) Ако се но тар ска ис пра ва са сто ји од ви ше стра ни ца,
сва ка стра ни ца се озна ча ва од го ва ра ју ћим бро јем и озна -
ком ОПУ-а у гор њем де сном углу.

(2) Ако се но тар ска ис пра ва са сто ји од ви ше не у ве за -
них стра ни ца, све стра ни це спа ја ју се јем стве ни ком, та ко
да се оба кра ја јем стве ни ка при чвр шћу ју пе ча том за су хи
оти сак, ко ји се ста вља по ред пот пи са но та ра.

(3) По сту пак из ста ва 2. овог чла на ври је ди за све при -
ло ге ко ји се при ла жу уз ту ис пра ву.

Члан 7.

Бро је ви ко ји се од но се на нов ча не из но се, као и оста ли
ва жни бро је ви и број ке у но тар ским ис пра ва ма пи шу се
број ка ма и сло ви ма.

Члан 8.

(1) Овје ре у сми слу чла на 87. За ко на вр ше се ста вља -
њем за би ље шке о овје ри ис под тек ста ко ји се овје ра ва.
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(2) За би ље шка о овје ри пот пи са ста вља се ис под пот -
пи са ко ји се овје ра ва.

(3) Уко ли ко ис под тек ста или ис под пот пи са ко ји се
овје ра ва не ма мје ста за за би ље шку о овје ри, а текст има
јед ну стра ни цу за би ље шка о овје ри се мо же ста ви ти на по -
ле ђи ни те стра ни це, овје ри ти пе ча том у тин ти и уз пе чат
но тар ста вља свој пот пис.

(4) За овје ру тек ста или пот пи са ко ји се са сто ји од ви -
ше не у ве за них или уве за них ли сто ва, за би ље шка о овје ри
се ста вља на по се бан лист ко ји се са ис пра вом спа ја јем -
стве ни ком, та ко да се оба кра ја јем стве ни ка при чвр шћу ју
пе ча том за су хи оти сак но та ра и уз пе чат но тар ста вља свој
пот пис и ру ко пи сом до да так “но тар”.

(5) За би ље шка о овје ри пре пи са, за би ље шка о овје ри
из во да из тр го вач ких и по слов них књи га и за би ље шка о
овје ри пот пи са са др жи све што је про пи са но чл. 88, 89. и
90. За ко на.

(6) Ак том Но тар ске ко мо ре про пи су ју се из глед и са др -
жај обра сца и штам би ља за овје ре пре пи са и пот пи са у
скла ду са За ко ном и овим пра вил ни ком.

Члан 9.

(1) Ори ги нал но тар ске об ра ђе не ис пра ве уве зу ју се са
при ло зи ма и спа јају јем стве ни ком при че му се јем стве ник
пе ча том за су хи оти сак учвр шћу је та ко да се не мо же из ву -
ћи и ли сто ви ис пра ве не мо гу одво ји ти, а по ред пот пи са
но та ра ста вља се пе чат за су хи оти сак.

(2) Но тар уз но тар ски об ра ђе ну ис пра ву при ла же при -
ло ге у ори ги на лу.

(3) Ако по за хтје ву стран ке не ки при лог у ори ги на лу
бу де вра ћен стран ци, уз спис се при ла же пре пис, а но тар у
ис пра ви кон ста ту је да је из вр шио увид у тај при лог у ори -
ги на лу и да је пре пис при ло га вје ран ори ги на лу и ова рад -
ња не сма тра се овје ром пре пи са, те но тар на пла ћу је са мо
на кна ду тро шко ва.

(4) Но тар уз ори ги нал но тар ски об ра ђе не ис пра ве при -
ла же при ло ге, уве зу је их уз ори ги нал и трај но чу ва са ори -
ги на лом у збир ци ис пра ва.

Члан 10.

(1) От пра вак ори ги на ла но тар ски об ра ђе не ис пра ве
изда је се стран ка ма, а ори ги нал но тар ске ис пра ве из да је се
са мо у слу ча је ви ма про пи са ним За ко ном.

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, ори ги нал но тар ски
об ра ђе не ис пра ве могу се из да ти ако се до ка же да је за
оства ри ва ње од ре ђе них пра ва нео п ход но пре до чи ти ори ги -
нал но тар ске ис пра ве у ино стран ству и ако но тар са чи ња -
ва те ста мент ко ји стран ка же ли да пре у зме од но та ра, као
и у дру гим слу ча је ви ма утвр ђе ним За ко ном.

(3) У слу ча ју из ста ва 2. овог чла на но тар са чи ња ва: за -
пи сник о уру че њу ори ги на ла но тар ски об ра ђе не ис пра ве
стран ци, пре пис ори ги на ла но тар ски об ра ђе не ис пра ве и
за би ље шку о пре пи су ори ги на ла но тар ски об ра ђе не ис пра -
ве, ко ји чи не збир ку ис пра ва.

(4) Из за би ље шке о пре пи су ори ги на ла но тар ски об ра -
ђе не ис пра ве тре ба да бу де ви дљи во да се ра ди о пре пи су
за збир ку ис пра ва но та ра и раз лог због ко јег се он са чи ња -
ва.

Члан 11.

(1) Но тар у скла ду са чл. 101-104. За ко на из да је стран -
ка ма ис пра ве са озна ком: “от пра вак ори ги на ла”, “пре пис”,
“овје ре ни пре пис”, “от пра вак у из во ду” и “от пра вак ори ги -
на ла у свр ху из вр ше ња”, а мо же упо тре бља ва ти штам биљ
у тин ти са истим озна ка ма.

(2) От пра вак ори ги на ла но тар из да је са мо са при ло зи -
ма ко ји су нео п ход ни за спро во ђе ње у јав ном ре ги стру, а у
ори ги на лу но тар ске ис пра ве кон ста ту је се ко ји су при ло зи
при ло же ни уз сва ки от пра вак ори ги на ла.

(3) Уз от пра вак ори ги на ла мо гу се из да ва ти сви при ло -
зи, ако то зах ти је ва стран ка или от прав ци ори ги на ла без
при ло га, а у но тар ски об ра ђе ној ис пра ви кон ста ту је се да
стран ка не зах ти је ва при ло ге уз от пра вак ори ги на ла.

(4) Но тар из да је овје ре ни пре пис за по тре бе по ре ске
упра ве, ако је пла ћа ње по ре за услов за упис у од го ва ра ју ћи
ре ги стар или у дру гим слу ча је ви ма, ка да је то нео п ход но.

(5) Но тар из да је от пра вак у из во ду на за хтјев стран ке у
слу ча је ви ма ка да но тар ска ис пра ва слу жи за по тре бе
оства ри ва ња од ре ђе них пра ва и на кнад ног оправ да ња, а тај
от пра вак у из во ду не ма “cla u su lu in ta bu lan di”, док се не
испу не усло ви и раз ло зи ко ји су од ло жи ли из да ва ње от -
прав ка ори ги на ла, а нај че шће ис пла те ци је не и слич но, те
се на осно ву от прав ка у из во ду не мо же из вр ши ти пре нос
вла сни штва у јав ном ре ги стру не крет ни на.

(6) По нов но из да ва ње пре пи са или овје ре них пре пи са
но тар из да је на за хтјев стран ке или за ин те ре со ва ним ли ци -
ма из чла на 103. За ко на ко ја мо гу оства ри ти од ре ђе на пра -
ва на осно ву из да тог пре пи са или овје ре ног пре пи са.

(7) Ако је стран ка но та ру до ста ви ла не по пу њен обра -
зац у ко јем се зах ти је ва да но тар по твр ди да је ли це жи во,
но тар утвр ђу је иден ти тет тог ли ца, по твр ђу је да је то ли це
би ло пред но та ром, овје ра ва пе ча том и пот пи сом, стран ци
из да је ори ги нал по твр ду, а пре пис за др жа ва у но тар ској ар -
хи ви.

Члан 12.

Ис пра ва ко ја је уло же на у збир ку ис пра ва не из да је се
за ин те ре со ва ним ли ци ма и ор га ни ма, осим у слу ча је ви ма
про пи са ним За ко ном.

Члан 13.

Но тар очи глед не гре шке на ста ле при ли ком ку ца ња но -
тар ских ис пра ва ис пра вља но тар ском за би ље шком без
при су ства стра на ка, ако су га оне за то овла сти ле.

Члан 14.

(1) Но тар ском ис пра вом ко јом се ра ни ја ис пра ва ис пра -
вља, до пу ња ва или ста вља ван сна ге, ис под бро ја те ис пра -
ве на во ди се и број ра ни је ис пра ве, а на ра ни јој ис пра ви се
ис под ње ног бро ја до дат но упи су ју бро је ви свих ка сни јих
ис пра ва.

(2) Но тар мо же уз ра ни ју ис пра ву да чу ва све ка сни је
испра ве ко ји ма се ова ис пра ва ис пра вља, ми је ња, до пу ња ва
или ста вља ван сна ге, а у тим слу ча је ви ма се на од го ва ра ју -
ћем мје сту у збир ци ис пра ва отво ри лист за за би ље шке (за -
би ље жни лист), ко ји упу ћу је на то гдје се ис пра ва на ла зи.

(3) Ис пра ве и пи сме на ко ја се у скла ду са овим чла ном
чу ва ју у збир ци ис пра ва про ши ва ју се јем стве ни ком и мо -
гу се до да ти от прав ци ма или овје ре ним пре пи си ма, ко ји се
у збир ци ис пра ва чу ва ју умје сто ори ги на ла.

Члан 15.

(1) Ако је ори ги нал не ке но тар ске ис пра ве дје ли мич но
или пот пу но уни штен или из гу бљен, или ако по сто ји не ки
дру ги раз лог да се он за ми је ни, мо же се на по сто је ћем от -
прав ку ори ги на ла или на овје ре ном пре пи су ове ис пра ве
за би ље жи ти да он сту па на мје сто ори ги на ла.

(2) Но тар за би ље шку из ста ва 1. овог чла на пот пи су је
и ста вља свој слу жбе ни пе чат, упи су је мје сто и да тум, а ако
је за би ље шка ура ђе на на по себ ном ли сту, он да се овај лист
про ши ва јем стве ни ком са ис пра вом ко ја за мје њу је ори ги -
нал.

(3) Ори ги нал мо же за ми је ни ти са мо но тар.

(4) При је за мје не ори ги на ла по треб но је са слу ша ти ду -
жни ка, ако се он у тој ис пра ви под вр гао не по сред ном при -
нуд ном из вр ше њу, а о за мје ни се оба вје шта ва ју ли ца ко ја
има ју пра во тра жи ти от пра вак ори ги на ла, уко ли ко то ни је
по ве за но са зна чај ним по те шко ћа ма.

Члан 16.

(1) Са ис пра ва ма ко је се чу ва ју у збир ци ис пра ва чу ва -
ју се и пре пис тро шков ни ка, по да ци о из да тим от прав ци ма
ори ги на ла, пре пи си ма, овје ре ним пре пи си ма и по да ци о
ли ци ма ко ји ма су они из да ти.

(2) Тро шков ник и по да ци из ста ва 1. овог чла на мо гу се
за ли је пи ти као по сљед ња стра ни ца или спо ји ти јем стве ни -
ком са ис пра вом ко ја се чу ва.

19.04.2011. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 43 19



Члан 17.

(1) Ра ди успје шног оба вља ња од ре ђе не слу жбе не рад -
ње, ка да је по треб но, но тар мо же слу жбе ну рад њу оба ви ти
на ли цу мје ста из ван но тар ске кан це ла ри је у то ку рад ног
вре ме на или по сли је про пи са ног рад ног вре ме на.

(2) Ако но тар оба вља слу жбе ну рад њу из ван но тар ске
кан це ла ри је, у но тар ској ис пра ви кон ста ту је да је но тар
иза шао на ли це мје ста, са на зна ком при сут них ли ца, слу -
жбе ну рад њу ко ју је но тар оба вио, на чин на ко ји је утвр дио
по слов ну спо соб ност стран ке и раз лог оба вља ња прав ног
по сла из ван но тар ске кан це ла ри је.

(3) У слу ча ју из ста ва 2. овог чла на не са чи ња ва се по -
се бан за пи сник.

Члан 18.

Овје ре ни пре пис ис пра ве о са чи ње ним прав ним по сло -
ви ма из чла на 68. став 1. тач ка 4. За ко на но тар до ста вља
над ле жној по ре ској упра ви уру че њем стран ци, ако је пла -
ћа ње по ре за услов за упис у од го ва ра ју ћи ре ги стар.

Члан 19.

(1) При ли ком за сни ва ња рад ног од но са или при ли ком
оба вља ња по сло ва за но та ра, но тар од свих ли ца ко ја за по -
шља ва, као и од свих сво јих са рад ни ка при ба вља из ја ву о
то ме да ће, на осно ву чла на 49. став 2. За ко на, чу ва ти тај -
ну о све му што са зна ју вр ше ћи по сло ве за но та ра.

(2) Но тар оба ве зу је ли ца за по сле на код ње га да се не
ба ве по сло ви ма про пи са ним у чла ну 4. овог пра вил ни ка.

(3) Из ја ву о оба ве зи из ст. 1. и 2. овог чла на за по сле -
ни/на пот пи су је на обра сцу ко ји се на ла зи у При ло гу овог
пра вил ни ка и чи ни ње гов са став ни дио.

Члан 20.

(1) Но тар се не слу жи ре кла ми ра њем ко је је у су прот -
но сти са ње го вом јав ном слу жбом у скла ду са чла ном 2.
став 5. За ко на.

(2) Не сма тра се ре кла ми ра њем ка да но тар, по при ба -
вље ној са гла сно сти пред сјед ни ка Но тар ске ко мо ре, у сред -
стви ма ин фор ми са ња из но си на чин и по сту пак об ра де но -
тар ских ис пра ва, да је струч но ми шље ње о прав ним про пи -
си ма, да је ин фор ма ци је о про мје ни сје ди шта но тар ске кан -
це ла ри је и о рад ном вре ме ну но та ра.

Члан 21.

(1) Но тар се мо же прет пла ти ти у ци љу струч ног уса вр -
ша ва ња на “Слу жбе ни лист Бо сне и Хер це го ви не”, “Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске” и дру га гла си ла.

(2) Но тар се струч но уса вр ша ва у оби му по треб ном за
ње го ву слу жбе ну дје лат ност, а у скла ду са чла ном 26. став
1. тач ка 7. За ко на.

Члан 22.

(1) Но тар са ста вља го ди шњи по слов ни из вје штај, ко ји
са чи ња ва на осно ву по да та ка из по слов них књи га, спи са и
на дру ги на чин.

(2) Из вје штај о слу жбе ној дје лат но сти се до ста вља Ми -
ни стар ству прав де, а је дан при мје рак из вје шта ја о слу жбе -
ној дје лат но сти но та ра до ста вља се и Но тар ској ко мо ри.

(3) Но тар ска ко мо ра мо же утвр ди ти и дру ге по дат ке о
слу жбе ној дје лат но сти но та ра о ко ји ма из вје шта ва ју Но -
тар ску ко мо ру.

(4) Ми ни стар ство прав де нај ка сни је до кра ја ка лен дар -
ске го ди не до ста вља но та ри ма фор му ла ре на осно ву ко јих
се са чи ња ва из вје штај.

(5) Но тар до ста вља нај ка сни је до 31. мар та Ми ни стар -
ству прав де и Но тар ској ко мо ри из вје штај о слу жбе ној дје -
лат но сти и ПДВ при ја ву за из вје штај ну прет ход ну го ди ну.

Члан 23.

(1) Над зор над при мје ном овог пра вил ни ка вр ши Ми -
ни стар ство прав де, у скла ду са чла ном 126. став 1. За ко на.

(2) Ми ни стар прав де, спо ра зум но са Но тар ском ко мо -
ром, име ну је ко ми си ју од три чла на за вр ше ње над зо ра над
ра дом но та ра.

(3) Је дан члан је пред став ник Ми ни стар ства прав де, је -
дан члан је из ре да еми нент них струч ња ка из обла сти пра -
ва и по зна ва ња по сло ва но та ра и је дан пред став ник Но тар -
ске ко мо ре.

(4) Кон тро ла вр ше ња слу жбе но та ра се спро во ди у вре -
мен ским раз ма ци ма од нај ду же дви је го ди не, а ако по сто је
на ро чи ти раз ло зи за то, и у кра ћим ро ко ви ма.

(5) Код но во и ме но ва них но та ра пр ва про вје ра се вр ши
у ро ку од јед не го ди не на кон име но ва ња но та ра.

Члан 24.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о ра ду но та ра (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 7/05 и 16/08).

Члан 25.

Овај пра вил ник об ја вљу је се у “Слу жбе ном гла сни ку
Ре пу бли ке Срп ске”, а сту па на сна гу 1. јануара 2011. го ди -
не.

Број: 08.020/020-423/10
8. априла 2011. године Ми ни стар,
Бања Лука Џе рард Сел ман, с.р.

При лог

Обра зац Из ја ве о чу ва њу тај не и за бра ни уче ство ва ња

Но тар: ______________________

Сје ди ште: ___________________

Да тум:_______________________

Из ја ва о чу ва њу тај не и за бра ни уче ство ва ња

У скла ду са чла ном 19. Пра вил ни ка о ра ду но та ра у по -
ступ ку са ста вља ња и из да ва ња но тар ских ис пра ва, а у ве зи
са чла ном 49. За ко на о но та ри ма да јем сље де ћу из ја ву:

“Овом из ја вом оба ве зу јем се на чу ва ње слу жбе не тај не
у ве зи са свим што са знам у окви ру оба вља ња по сло ва код
но та ра, као и да сам упо знат са за бра ном уче ство ва ња у
по сло ви ма про пи са ним чл. 47. и 48. За ко на о но та ри ма и
чла на 4. Пра вил ни ка о ра ду но та ра у по ступ ку са ста вља ња
и из да ва ња но тар ских ис пра ва (до дје ла кре ди та, по сло ви
са не крет ни на ма, пре у зи ма ње јем ства или дру гих га ран ци -
ја за не ку стран ку у ве зи са слу жбе ном рад њом но та ра).

Овом из ја вом по твр ђу јем да сам по у чен о мо гу ћим
кри вич но прав ним по сље ди ца ма у слу ча ју по вре де го ре на -
ве де них оба ве за.”.

............................                  ..........................................
(но тар)                           (ли це ко је да је из ја ву)
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На осно ву чла на 55. став 2. За ко на о но та ри ма (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 86/04, 2/05, 74/05,
91/06, 37/07 и 50/10), ми ни стар прав де  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О СА ДР ЖА ЈУ, НА ЧИ НУ ИЗ РА ДЕ, КО РИ ШЋЕ ЊУ И 
ЧУ ВА ЊУ ПЕ ЧА ТА И ШТАМ БИ ЉА НО ТА РА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се са др жај, на чин из ра -
де, ко ри шће ње и чу ва ње пе ча та и штам би ља но та ра.

Члан 2.

(1) Слу жбе ни пе чат но та ра је окру глог об ли ка, преч ни -
ка 40 мм.

(2) Слу жбе ни пе чат но та ра са др жи: на зив Бо сна и Хер -
це го ви на - Ре пу бли ка Срп ска, грб Ре пу бли ке Срп ске (ам -
блем Ре пу бли ке Срп ске), име и пре зи ме но та ра, слу жбе ни
на зив “Но тар” и на зив мје ста у ко ме се на ла зи но тар ска
кан це ла ри ја.

(3) Слу жбе ни пе чат за фи нан сиј ско по сло ва ње је окру -
глог об ли ка, преч ни ка 20 мм.
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Члан 3.

(1) Но тар има слу жбе ни пе чат за тин ту и пе чат за су хи
оти сак.

(2) Текст пе ча та за тин ту ис пи су је се у кон цен трич ним
кру го ви ма.

(3) Пе чат за су хи оти сак из ра ђен је од ме та ла и ути ску -
је се ру ком или по мо ћу по себ не пре се за пе чат у пе чат ном
вос ку.

(4) Но тар мо же да ко ри сти пе чат у тин ти за фи нан сиј -
ско по сло ва ње, ко ји са др жи име и пре зи ме но та ра, слу жбе -
ни на зив “Но тар” и сје ди ште но та ра.

Члан 4.

(1) Слу жбе ни пе чат из ра ђу ју пе ча то ре зни це ко је је за то
овла сти ло над ле жно ми ни стар ство.

(2) Овла шће на пе ча то ре зни ца из ра ђу је но тар ски слу -
жбе ни пе чат са мо уз пре до ча ва ње По ве ље о име но ва њу но -
та ра.

(3) Овла шће на пе ча то ре зни ца обез бје ђу је да не до ђе до
зло у по тре бе сло га, ма три це и оста лих до ку ме на та и ма те -
ри ја ла ко ји су по треб ни за из ра ду слу жбе ног пе ча та.

(4) На кон из ра де слу жбе ног пе ча та, слог, ма три ца и
оста ли ма те ри ја ли у сми слу ста ва 3. овог чла на се уни шта -
ва ју.

Члан 5.

О из ра ди но тар ског слу жбе ног пе ча та, као и о уру че њу
слу жбе ног пе ча та но та ру, овла шће на пе ча то ре зни ца во ди
еви ден ци ју и о то ме оба вје шта ва Ми ни стар ство прав де.

Члан 6.

(1) Пе чат тре ба да бу де трај но ути снут на па пи ру.

(2) Пе чат за тин ту ко ри сти се код ис пра ва ко је су са чи -
ње не на јед ном ли сту.

(3) Ка да ис пра ва има ви ше ли сто ва, он да се ко ри сти
јем стве ник, ко ји се пе ча том за су хи оти сак та ко учвр шћу је
да се не мо же из ву ћи и да се ли сто ви ис пра ве не мо гу
одвоји ти.

Члан 7.

(1) Пе чат за су хи оти сак угра ђу је се у пре су за пе чат.

(2) При ли ком упо тре бе пе ча та за тин ту при мје њу је се
трај на цр на, там но пла ва, љу би ча ста или цр ве на тин та.

Члан 8.

(1) Но тар чу ва слу жбе не пе ча те од зло у по тре бе.

(2) Гу би так или по ја ва фал си фи ка та се без од га ђа ња
при ја вљу ју Ми ни стар ству прав де, Ми ни стар ству уну тра -
шњих по сло ва, над ле жном ми ни стар ству ко је из да је овла -
шће ње за из ра ду пе ча та, мје сно над ле жном су ду и об ја -
вљу ју се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске” и
“Слу жбе ном гла сни ку Бо сне и Хер це го ви не”.

(3) Слу жбе ни пе ча ти се чу ва ју на без бјед ном мје сту за
ври је ме ра да, а по сли је рад ног вре ме на у ор ма ру ко ји је от -
по ран на ва тру.

(4) На кон упо зна ва ња Ми ни стар ства прав де и ор га на из
ста ва 2. овог чла на са из гу бље ним слу жбе ним пе ча том, но -
тар мо же, уз са гла сност над ле жног ми ни стар ства, у скла ду
са од ред ба ма За ко на о но та ри ма, да из ра ди но ви пе чат.

(5) Рје ше њем о са гла сно сти од ре ђу је се да слу жбе ни
пе чат но та ра има до дат ну озна ку ко јом ће се раз ли ко ва ти
од из гу бље ног или фал си фи ко ва ног пе ча та.

Члан 9.

Но тар до ста вља пред сјед ни ку над ле жног Основ ног су -
да оти сак слу жбе ног пе ча та и пот пис, у скла ду са од ред бом
чла на 56. За ко на о но та ри ма.

Члан 10.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 08.020/020-423/10
8. априла 2011. године Министар,
Бања Лука Џе рард Сел ман, с.р.

687

На осно ву чла на 24. став 4. За ко на о но та ри ма (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 86/04, 2/05, 74/05,
91/06, 37/07 и 50/10), ми ни стар прав де  д о  н о  с и

У П У Т  С Т В О

О ПРО СТО РУ И ОПРЕ МИ НО ТАР СКЕ КАН ЦЕ ЛА РИ ЈЕ

1. Овим упут ством про пи су ју се усло ви ко је но тар ска
кан це ла ри ја тре ба да ис пу ња ва, вр ста и из глед опре ме но -
тар ске кан це ла ри је, из глед та бле ко ја оби ље жа ва слу жбе но
сје ди ште но та ра и дру га пи та ња ко ја су од зна ча ја за кан -
це ла ри ју но та ра.

2. Кан це ла ри ја но та ра (у да љем тек сту: кан це ла ри ја)
мо же да бу де смје ште на у по слов ној или стам бе ној згра ди
или по ро дич ној ку ћи ко ја сво јим спољ ним и уну тра шњим
ста њем оси гу ра ва од го ва ра ју ће усло ве за рад но та ра.

3. Кан це ла ри ја има по се бан улаз и са сто ји се од нај ма -
ње три по слов не про сто ри је (дви је рад не со бе и че ка о ни -
ца) и то а лет од го ва ра ју ће стан дард не ве ли чи не.

4. Про сто ри је ко је ко ри сти но тар као кан це ла ри ју по
опре ми од го ва ра ју до сто јан ству но тар ске слу жбе.

5. Кан це ла ри ја има сље де ћу опре му:

а) ор ма ре за ар хи ву,

б) апа рат за фо то ко пи ра ње,

в) сред ство ме ха нич ког пи са ња (ма ши не или ком пју те -
ре) и

г) те ле фон, факс и дру гу опре му.

6. Кан це ла ри ја има про тив по жар ни уре ђај и сред ства
про тив по жар не за шти те, пре ма про пи си ма ко ји ре гу ли шу
про тив по жар ну за шти ту.

7. Ли це ко је бу де иза бра но за но та ра ду жно је да нај ка -
сни је у ро ку од 60 да на од да на при је ма по ве ље о име но ва -
њу оси гу ра опре му и сред ства за рад, у скла ду са За ко ном
о но та ри ма.

8. Но тар по ста вља та бле ко је оби ље жа ва ју слу жбе но
сје ди ште но та ра (у да љем тек сту: слу жбе не та бле), и то:

а) на згра ди у ко јој се на ла зи но тар ска кан це ла ри ја и

б) на ула зу но тар ске кан це ла ри је.

9. Слу жбе на та бла из тач ке 8а) овог упут ства са др жи:

а) грб Ре пу бли ке Срп ске (ам блем Ре пу бли ке Срп ске),

б) нат пис “Но тар” и

в) име и пре зи ме но та ра, на ћи ри лич ном и ла ти нич ном
пи сму.

9.1. Слу жбе на та бла из тач ке 8а) овог упут ства из ра ђу -
је се у бо ји ме син га, ди мен зи ја 70 цм · 50 цм.

10. Слу жбе на та бла из тач ке 8б) овог упут ства са др жи:

а) грб Бо сне и Хер це го ви не,

б) грб Ре пу бли ке Срп ске (ам блем Ре пу бли ке Срп ске) и

в) нат пис на ћи ри лич ном и ла ти нич ном пи сму “Но тар”.

10.1. Слу жбе на та бла из тач ке 8б) овог упут ства из ра -
ђу је се од ме син га, ди мен зи ја 30 цм · 20 цм.

11. Но тар из у зет но мо же по ред слу жбе них та бли из
тач ке 8. овог упут ства по ста ви ти са мо јед ну до дат ну та блу
или је дан пу то каз, на уда ље но сти од 50 ме та ра од сје ди шта
но тар ске кан це ла ри је.

12. До дат на та бла или пу то каз је бо је ме син га, са др жи
нат пис “Но тар” цр не бо је, не пре ла зи ди мен зи је 60 цм · 40
цм и при мје ре на је за но тар ску слу жбу.

13. Но тар ко ји по ста ви до дат ну та блу или пу то каз оба -
вје шта ва Но тар ску ко мо ру.

14. Ми ни стар ство прав де пре гле да про сто ри је, опре му
и сред ства за рад но тар ске кан це ла ри је утвр ђе не у овом
упут ству.

15. Ми ни стар прав де фор ми ра ко ми си ју за пре глед
про сто ри ја, опре ме и сред ста ва за рад но тар ске кан це ла ри -
је (у да љем тек сту: Ко ми си ја).
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16. Ко ми си ја, ко ју име ну је ми ни стар прав де, се са сто ји
од три чла на.

17. О из вр ше ном пре гле ду и утвр ђе ном ста њу Ко ми си -
ја са чи ња ва за пи сник и да је ми шље ње да ли су ис пу ње ни
сви про пи са ни усло ви по треб ни за рад но та ра.

18. Ка да Ми ни стар ство прав де утвр ди да су ис пу ње ни
усло ви по треб ни за рад но та ра, до но си рје ше ње ко јим
одре ђу је дан по чет ка ра да но та ра, с тим да тај рок не мо же
да бу де ду жи од ро ка из тач ке 14. овог упут ства.

19. Ово упут ство сту па на сна гу осмог да на од да на
обја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 08.020/020-423/10
8. априла 2011. године Министар,
Бања Лука Џе рард Сел ман, с.р.

688

На осно ву чла на 111. ст 2. и 3. За ко на о но та ри ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 86/04, 2/05,
74/05, 91/06, 37/07 и 50/10), ми ни стар прав де  д о  н о  с и

У П У Т  С Т В О

О ВО ЂЕ ЊУ ПО СЛОВ НИХ КЊИ ГА И НА ЧИ НУ 
ФОР МИ РА ЊА И АР ХИ ВИ РА ЊА СПИ СА

1. Овим упут ством про пи су ју се са др жај, обра сци, на -
чин во ђе ња по слов них књи га, фор ми ра ње и ар хи ви ра ње
но тар ских спи са.

2. У скла ду са чла ном 111. став 1. За ко на о но та ри ма,
но тар во ди сље де ће по слов не књи ге:

а) Оп шти по слов ни упи сник, у ко ји се упи су ју све но -
тар ске ис пра ве - ОПУ,

б) Име ник рас по ла га ња за слу чај смр ти, за ли ца ко ја су
пред но та ром пре да ла ка кво рас по ла га ње за слу чај смр ти с
озна ком бро ја од но сног спи са - ИРС,

в) Де по зит ну књи гу о пре у зе том и из да том ту ђем нов -
цу, ври јед но сним па пи ри ма и дра го цје но сти ма, у ко ју се,
осим тач не озна ке пре у зе тог де по зи та, тре ба уни је ти име и
адре са де по нен та ко ме се пред мет тре ба пре да ти - ДК,

г) Упи сник по вје ре них по сло ва, ко је је суд или ко ји
дру ги ор ган по вје рио но та ру, с абе цед ним име ни ком -
УПП,

д) За јед нич ки абе цед ни име ник - ЗАИ.

3. По слов не књи ге во де ли ца за по сле на код но та ра.

4. По слов не књи ге из тач ке 2. овог упут ства трај но се
чу ва ју.

5. Но тар мо же да во ди скра ће ни про то кол, у ко ји упи -
су је пи сме на ко ја за при ма или от пре ма.

6. По слов не књи ге во де се у фор ми књи га фор ма та А4
са чвр стим по ве зом, а све стра ни це по слов не књи ге озна -
ча ва ју се ред ним бро јем.

7. При је упи са у по слов не књи ге но тар на пр вој стра ни
упи су је број стра ни ца по слов не књи ге и да тум овје ре, пот -
пи су је и овје ра ва пе ча том за тин ту.

8. У Оп шти по слов ни упи сник упи су ју се но тар ски
ори ги на ли, по твр де и овје ре.

9. У Оп шти по слов ни упи сник упи су ју се:

a) ред ни број и да тум са чи ња ва ња но тар ског ори ги на ла,

б) на црт но тар ске ис пра ве,

в) са вје то ва ње ко је ни је у ве зи са но тар ском об ра дом
ис пра ве,

г) по твр де или овје ре,

д) име и пре зи ме, од но сно на зив стра на ка,

ђ) адре са стра на ка,

е) на зив пред ме та, од но сно кра так опис пред у зе те рад -
ње,

ж) про стор за на по ме не и

з) пот пис стран ке.

10. У оп шти по слов ни упи сник пот пи су ју се стран ке
при ли ком овје ре пот пи са, док се у оста лим слу ча је ви ма
но тар ске об ра де ис пра ва стран ке пот пи су ју ако то од лу чи
но тар.

11. Оп шти по слов ни упи сник во ди се пре ма Обра сцу
ко ји се на ла зи у При ло гу број 1, ко ји чи ни са став ни дио
овог упут ства.

12. У Упи сник по вје ре них по сло ва упи су ју се по сло ви
ко је но та ру по вје ри суд или дру ги ор ган, у скла ду са од ред -
ба ма чла на 67. За ко на о но та ри ма.

13. У Упи сник по вје ре них по сло ва упи су ју се:

а) ред ни број и да тум при је ма ак та,

б) на зив су да или дру гог ор га на (са на зна ком бро ја ак -
та) ко ји по вје ра ва но та ру од ре ђе ну рад њу,

в) име и пре зи ме, као и адре са ста но ва ња, од но сно на -
зив сје ди шта и адре са стран ке,

г) кра так опис по вје ре ног по сла и

д) про стор за на по ме не.

14. Упи сник по вје ре них по сло ва во ди се пре ма Обра -
сцу ко ји се на ла зи у При ло гу број 2, ко ји чи ни са став ни
дио овог упут ства.

15. У Де по зит ну књи гу упи су ју се по да ци у ве зи са
нов цем, ври јед но сним па пи ри ма и дра го цје но сти ма ко је су
но та ру по вје ре не у скла ду са чл. 107-109. За ко на о но та ри -
ма.

16. Нов ча ни из но си упи су ју се у Де по зит ну књи гу
број ка ма и мо ра ју се са бра ти чим се стра ни ца пот пу но
испи ше, а ре зул тат са јед не стра ни це пре но си се на сље де -
ћу стра ни цу.

17. Код штед них књи жи ца и че ко ва ко ји су пре да ти као
сред ство пла ћа ња, у ко ло ни 4 Де по зит не књи ге на во де се
но ми нал ни из но си, у ко ло ни 5 на зив, број штед не књи жи -
це, број че ко ва и на зив бан ке.

18. Ври јед но сни па пи ри упи су ју се пре ма вр сти, но ми -
нал ној ври јед но сти, бро ју ври јед но сних па пи ра, се ри ја ма и
бро је ви ма или, ако су дру га чи је озна че ни, пре ма тој озна ци.

19. Де по зит на књи га се на кра ју ка лен дар ске го ди не за -
кљу чу је, но тар је пот пи су је, уз на во ђе ње мје ста, да ту ма и
слу жбе ног на зи ва.

20. Сви де по зи ти ко ји се за тек ну у тре нут ку за кљу че ња
књи ге пре но се се у сље де ћу го ди ну.

21. Де по зит на књи га се во ди пре ма Обра сцу ко ји се на -
ла зи у При ло гу број 3, ко ји чи ни са став ни дио овог упут -
ства.

22. У Име ник рас по ла га ња за слу чај смр ти упи су ју се
по да ци за ли ца ко ја су пред но та ром са чи ни ла не ко рас по -
ла га ње за слу чај смр ти или су му га пре да ле.

23. У Име ник рас по ла га ња за слу чај смр ти упи су ју се:

а) ред ни број, да тум са чи ња ва ња, од но сно пре да је
распо ла га ња за слу чај смр ти,

б) име и пре зи ме, као и адре са ли ца ко је је са чи ни ло
рас по ла га ње за слу чај смр ти и

в) број спи са и вр ста по слов не књи ге у ко јој је то пи -
сме но упи са но.

Име ник рас по ла га ња за слу чај смр ти во ди се пре ма
Обра сцу ко ји се на ла зи у При ло гу број 4, ко ји чи ни са став -
ни дио овог упут ства.

24. У За јед нич ки абе цед ни име ник упи су ју се стран ке
ко је су пред но та ром да ле из ја ву во ље или су тра жи ле
пред у зи ма ње не ке дру ге слу жбе не рад ње.

25. У За јед нич ки абе цед ни име ник упи су ју се:

а) име и пре зи ме, од но сно на зив и адре са стран ке и

б) број у по слов ној књи зи у ко ју је пред мет упи сан.

26. За јед нич ки абе цед ни име ник во ди се пре ма Обра -
сцу ко ји се на ла зи у При ло гу број 5, ко ји чи ни са став ни
дио овог упут ства.

27. Но тар уред но во ди по слов не књи ге.
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28. Упи си се оба вља ју без од га ђа ња, без пра зни на, пре -
цр та ва ња, бри са ња и ко рек ци ја.

29. Упи си се вр ше по ре до сли је ду ка ко се из вр ши слу -
жбе на рад ња (Оп шти по слов ни упи сник) или ка ко је пред -
мет до спио (Упи сник по вје ре них по сло ва, Де по зит на књи -
га).

30. По да ци у За јед нич ком абе цед ном име ни ку упи су ју
се у пр вој сло бод ној ру бри ци под сло вом у упи сни ку ко је
од го ва ра по чет ном сло ву пре зи ме на стран ке, од но сно на -
зи ва фир ме прав ног ли ца.

31. По слов не књи ге се во де та ко што се у сва ку ру бри -
ку упи су ју по да ци пред ви ђе ни за ту ру бри ку, а ако не ку ру -
бри ку не тре ба ис пу ни ти, ста вља се во до рав на цр ти ца.

32. Ако се при ли ком упи си ва ња учи ни ма ња гре шка, та
се гре шка чит ко пре цр та во до рав ном цр том, а по том се у
сло бод ном про сто ру те ру бри ке упи су ју пред ви ђе ни по да ци.

33. Ако се при ли ком упи си ва ња на пра ви ве ћа гре шка
та ко да се ру бри ка ви ше не мо же упо три је би ти, у том слу -
ча ју се чи тав упис пре цр та двје ма во до рав ним цр та ма, а
упи си ва ње се из вр ши у сље де ћим сло бод ним ру бри ка ма
ко је се од но се на цје ло ку пан упис под ње го вим пр во бит -
ним бро јем. На оба мје ста у упи сни ку вр ши се ме ђу соб но
упу ћи ва ње јед ног на дру го.

34. До пу не и оста ле из мје не у по слов ним књи га ма вр -
ше се та ко да пр во бит ни упис оста не чи так. Ово ври је ди и
за слу ча је ве у сми слу т. 32. и 33. овог упут ства. И та кве
слу ча је ве но тар мо ра по твр ди ти за би ље шком на стра ни ци
на ко јој су из вр ше не из мје не, ста ви ти да тум и пот пи са ти.

35. По слов не књи ге за кљу чу ју се на кра ју те ку ће ка -
лен дар ске го ди не.

36. За кљу чи ва ње се вр ши та ко што но тар ис под по -
сљед њег ред ног бро ја упи са ног 31. де цем бра под ву че во -
до рав ну цр ту цр ве ном бо јом и у на став ку са чи ни слу жбе -
ну за би ље шку ко ја са др жи:

а) укуп ни број упи са из вр ше них у тој ка лен дар ској го -
ди ни,

б) да тум са ста вља ња за би ље шке и

в) пот пис и пе чат за тин ту но та ра.

37. За јед нич ки абе цед ни име ник за кљу чу је се за сва ко
сло во по себ но, та ко што се ис под по сљед њег бро ја упи са
у про те клој ка лен дар ској го ди ни за сва ко сло во по себ но са -
чи ња ва за би ље шка ка ко је пред ви ђе но у тач ки 36. овог
упут ства.

38. Сва ка по слов на књи га мо же се ко ри сти ти за ви ше
ка лен дар ских го ди на.

39. Сље де ћа го ди на упи су је се на пр вој не ис пи са ној
стра ни ци ко ја сли је ди по сли је слу жбе не за би ље шке из тач -
ке 36. овог упут ства.

39.1. На пр вој не ис пи са ној стра ни ци упи су је се ка лен -
дар ска го ди на на ко ју се упи сник од но си, а упис по чи ње
ред ним бр. 1, 2. и та ко да ље до кра ја ка лен дар ске го ди не.

40. Са упо тре бом но ве по слов не књи ге мо же се по че ти
кад су све стра ни це по слов не књи ге пот пу но ис пу ње не.

41. При ли ком за кљу че ња ис пу ње не по слов не књи ге,
за би ље шка из тач ке 36. овог упут ства до пу ња ва се и упо -
тре бља ва но ва књи га за сље де ћу го ди ну.

42. Но тар трај но чу ва у ар хи ви овје ре не по слов не књи -
ге.

43. Спи си се фор ми ра ју на кон за при ма ња пи сме на
стран ке.

44. За сва ко пи сме но ко је чи ни са мо стал ну прав ну цје -
ли ну фор ми ра се по се бан спис.

45. Спис се осни ва та ко што се пи сме но стран ке са
свим при ло зи ма ста вља у омот за спис, ко ји је од чвр стог
па пи ра или дру гог од го ва ра ју ћег ма те ри ја ла.

46. На на слов ној стра ни ци омо та спи са у гор њем ли је -
вом углу упи су ју се по да ци о но та ру, а у гор њем де сном
углу упи су је се озна ка спи са ко ју пред ста вља скра ће ни ца
по слов не књи ге из чла на 2. овог упут ства, у ко ји је упи сан
под не сак стран ке, а на сре ди ни омо та спи са упи су је се

пред мет на ко ји се пи сме но од но си и по да ци о стран ка ма
(име, пре зи ме и адре са).

47. У омо ту спи са чу ва ју се ори ги на ли ис пра ва и дру ги
ак ти ко је из ра ди но тар.

48. Кад се слу жбе на рад ња за ко ју је фор ми ран спис за -
вр ши, тај спис се ар хи ви ра.

49. Но тар при је ар хи ви ра ња про вје ра ва да ли је пред -
мет у пот пу но сти за вр шен, да ли се у спи су на ла зи ори ги -
нал и сва по треб на пи сме на, као и тро шков ник.

50. Но тар ски ар хив са сто ји се од збир ке ис пра ва и ар -
хи ва спо ред них спи са.

51. Збир ка но тар ских ис пра ва трај но се чу ва.

52. Спо ред ни спи си чу ва ју се три го ди не.

53. Спи си по вје ре них по сло ва чу ва ју се ко ли ко и спи си
су да или дру гог ор га на.

54. Но тар во ди ар хив ску књи гу у скла ду са про пи си ма
о ар хи ву.

55. За ар хи ви ра ње но тар ских ори ги на ла и по твр да у
збир ци ис пра ва фор ми ра ју се ре ги стра тур не је ди ни це.

56. На пред њој стра ни ре ги стра тур не је ди ни це упи су ју
се скра ће на озна ка по слов не књи ге, пр ви и по сљед њи број
но тар ског ори ги на ла, од но сно по твр де ко је се на ла зе у тој
ре ги стра тур ној је ди ни ци.

57. Ар хи ви ра ње спи са вр ши се та ко што се из спи са
издво ји но тар ски ори ги нал, од но сно по твр да, као и дру ге
ис пра ве од зна ча ја за ва же ње или спро во ђе ње но тар ске
испра ве у ори ги на лу или овје ре ном пре пи су (нпр. одо бре -
ња над ле жних ор га на, за ступ ни ка, од лу ке над ле жних ор га -
на, рје ше ња о упи си ма у зе мљи шне књи ге и сл.) и уло жи у
збир ку ис пра ва, док се оста ли под не сци и при ло зи за др жа -
ва ју у омо ту спи са и чи не спо ред ни спис.

58. Овје ре пот пи са и пре пи са се не ар хи ви ра ју.

59. Ори ги на ли, от прав ци ори ги на ла и овје ре ни пре пи -
си за збир ку ис пра ва озна ча ва ју се бро јем оп штег по слов -
ног упи сни ка и дру ге по слов не књи ге.

60. На цр ти но тар ских ис пра ва и оста ла пи сме на и при -
ло зи из спи са, као што су пи сме на пре пи сака са стран ка ма,
су до ви ма или дру гим ор га ни ма, по ре ска увје ре ња, за кључ -
ци над ле жних ор га на, рје ше ње о упи су у суд ски ре ги стар
при вред них дру шта ва, ба на ка и дру гих об ли ка упи са, а ко -
је про ци је ни но тар да ни су бит ни за спро во ђе ње у јав ним
ре ги стри ма, за др жа ва ју се у омо ту спи са и чи не спо ред ни
спис.

61. Спо ред ни спи си ар хи ви ра ју се на на чин ко ји
обезбје ђу је да не до ђе до гу бит ка са др жа ја.

62. Збир ке ис пра ва и по слов не књи ге ар хи ви ра ју се у
ор ма ри ма ко ји су от пор ни на ва тру, пред ви ђе ним за ар хи -
ви ра ње у но тар ској кан це ла ри ји, и то та ко да су за шти ће ни
од кра ђе, про ва ле, вла ге, пра ши не, гу бље ња или оште ће ња
из би ло ко јег дру гог раз ло га.

63. Спо ред ни спи си са при ло зи ма мо гу се чу ва ти и на
дру ги од го ва ра ју ћи на чин у про сто ри ја ма ко је од ре ди но -
тар, во де ћи ра чу на о си гур но сти чу ва ња.

64. Ар хи ви ра ње се мо же оба вља ти у за јед нич ком ар хи -
ву Но тар ске ко мо ре, а по за вр шет ку пет го ди на од по слов -
не го ди не у ко јој је на стао ар хив ски ма те ри јал.

65. Ар хи ви ра ње из тач ке 64. овог упут ства вр ши се у
скла ду са про пи си ма ко ји ре гу ли шу ар хив ску дје лат ност и
про пи си ма Но тар ске ко мо ре.

66. Но та ри мо гу во ди ти по моћ ни ар хив у елек трон ском
об ли ку.

67. Но та ри мо гу сва ког мје се ца сни ми ти у елек трон -
ском об ли ку но тар ске ис пра ве и ту елек трон ску ар хи ву чу -
ва ти нај ма ње у јед ном при мјер ку у си гур но сним ор ма ри ма
пред ви ђе ним за ар хи ви ра ње у но тар ској кан це ла ри ји и у
још јед ном при мјер ку, по себ но у дру гим си гур но сним про -
сто ри ја ма.

68. Но тар ко ји на мје ра ва да пре ста не оба вљати дје лат -
ност но та ра ду жан је у скла ду са За ко ном пи са но оба ви је -
сти ти ми ни стра прав де и пред сјед ни ка Но тар ске ко мо ре.
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69. Но тар ко ји на мје ра ва да пре ста не оба вљати сво ју
дје лат ност пред у зи ма све рад ње за сре ђи ва ње спи са и за -
кљу че ње по слов них књи га, у скла ду са овим упут ством.

70. У слу ча ју при вре ме ног пре стан ка ра да но та ра, спи -
се и дру гу до ку мен та ци ју пре у зе ће но тар у истом сје ди шту
но та ра ко ји је при вре ме но пре стао са ра дом, а уко ли ко у
том сје ди шту не ма но та ра, спи се и дру гу до ку мен та ци ју
пре у зе ће но тар у нај бли жем сје ди шту, по на ло гу ми ни стра
прав де.

71. У слу ча ју ка да но тар трај но пре ста је са сво јом дје -
лат но шћу, чу ва ње и упо тре ба ар хи ва пре но си се на вр ши -
о ца ду жно сти но та ра, док не бу де име но ван но ви но тар.

72. Ар хив но та ра оста је у но тар ској кан це ла ри ји но та -
ра ко ји пре ста је са дје лат но шћу и пре да је се ње го вом
сљед бе ни ку, осим ако се то но тар ско мје сто га си и у том
слу ча ју се на при је длог Но тар ске ко мо ре ар хив мо же пре -
да ти не ком дру гом но та ру или пре ни је ти у ар хив Ми ни -
стар ства прав де.

73. Ка да се за вр ше ак тив но сти у ве зи са пре мје шта њем
ар хи ва из но тар ске кан це ла ри је, вр ши лац ду жно сти но та ра

пи са но оба вје шта ва све стран ке ко је има ју не ки спис,
пред мет, но вац, ври јед но сне па пи ре и дру ге до ку мен те о
пре стан ку ра да но тар ске кан це ла ри је и о мје сту гдје се на -
ла зе спи си и дру ги до ку мен ти.

74. Ако су спи си, ар хив, до ку мен ти и ства ри оста ли у
но тар ској кан це ла ри ји ра ни јег но та ра или су пре да ти дру -
гом но та ру на чу ва ње, но тар или вр ши лац ду жно сти но та -
ра овла шћен је да стран ка ма из да је от прав ке ори ги на ла,
из во де и по твр де и до зво ли увид у спи се.

75. Ако је спи се, до ку мен те и дру га пи сме на пре у зео на
чу ва ње ар хив Ми ни стар ства прав де, рад ње из тач ке 73.
овог упут ства вр ши ми ни стар прав де или ли це ко је он
овла сти у скла ду са чл. 112, 113. и 114. За ко на о но та ри ма.

76. Ово упут ство сту па на сна гу осмог да на од да на
обја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 08.020/020-423/10
8. априла 2011. године Министар,
Бања Лука Џе рард Сел ман, с.р.
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689

На основу члана 108. став 3. Закона о нотарима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 86/04, 2/05,
74/05, 91/06, 37/07 и 50/10), министар правде  д о н о с и

У П У Т С Т В О

О ВОЂЕЊУ КАРТОТЕКЕ ДЕПОЗИТА

1. Овим упутством прописује се начин вођења
картотеке депозита.

2. За сваки новчани износ, сваку исправу и сваки
вриједносни папир који је предат нотару на чување, отвара
се властита картица (картица за картотеку депозита) у којој
се за сваки поједини депозит биљеже:

а) лични подаци / назив странке,

б) датум предаје исправе, новца или вриједносних
папира на чување, а код новца и вриједносних папира
наводи се и номинална и процијењена вриједност,

в) прималац или налогодавац,

г) све исплате из депозита и

д) датум.

3. Свака картица за картотеку депозита нумерише се
текућим бројем за једну годину, наводи се одговарајући
број депозитне књиге и општег пословног уписника, као и
посебан рачун, у складу са тачком 9. овог упутства.

4. Картотека депозита архивира се као спис.

5. Картотека депозита води се према Обрасцу који се
налази у Прилогу број 1. и чини саставни дио овог
упутства.

6. Нотар може готов новац примати посредством банке
или друге финансијске организације (у даљем тексту:
банке), посредством поште или непосредно у својој
нотарској канцеларији.

7. Нотар не преузима готовинска плаћања непосредно
од странке, већ странке упућује да уплате новац на посебан
рачун предвиђен за пријем депозита (нотарски
повјеренички рачун за друга лица).

8. У оправданим случајевима нотар може готов новац
преузимати и директно од странке, при чему издаје
потврду о пријему новца.

9. Новац који нотар преузима уплаћује се без одгађања
на посебан рачун.

10. За новац у страној валути који прима на чување,
нотар има за ту сврху предвиђен девизни рачун, као
повјеренички рачун за друга лица.

11. Нотар отвара најмање један посебан рачун, у складу
са чланом 109. Закона о нотарима, код банке која има
сједиште у његовом службеном подручју.

12. Посебан рачун отвара се као повјеренички рачун за
друга лица.

13. Новцем који се налази на повјереничком рачуну за
друга лица може располагати само нотар.

14. За сваки полог новца који се односи на неки
посебан правни посао отвара се посебан повјеренички
подрачун за друга лица.

15. Новац који се преда нотару на чување уплаћује се
искључиво на повјеренички рачун за друга лица и не може
бити уплаћен на лични рачун нотара.

16. Нотар може отворити код банке посебан депо као
повјеренички депо за друга лица.

17. За повјеренички депо за друга лица вриједе исте
одредбе као и за повјеренички рачун за друга лица.

18. Нотар води листу банака код којих је отворио
повјереничке рачуне или депое за друга лица (листа
повјереничких рачуна).

19. Уколико се нотару предају новац или драгоцјености
на чување, на повјереничком рачуну или повјереничком
депоу, у листу повјереничких рачуна уписује се сљедеће:

а) назив банке,

б) број повјереничког рачуна, односно повјереничког
депоа,

в) број предмета у општем пословном уписнику,
односно депозитној књизи и

г) вријеме почетка и завршетка посла чувања.

20. Листа повјереничких рачуна води се према
Обрасцу који се налази у Прилогу број 2. и чини саставни
дио овог упутства.

21. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 08.020/020-423/10
8. априла 2011. године Министар,
Бања Лука Џе рард Сел ман, с.р.
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На осно ву чла на 16. став 2. За ко на о ри бар ству (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 4/02 и 58/09) и чла на
82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни -
стар по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О НА ЧИ НУ ОБИ ЉЕ ЖА ВА ЊА ГРА НИ ЦА РИ БАР СКОГ
ПОД РУЧ ЈА, ОД НО СНО ДИ ЈЕ ЛА РИ БАР СКОГ ПОД РУЧ ЈА 

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су је се на чин оби ље жа ва ња
гра ни ца ри бар ског под руч ја, од но сно ди је ла ри бар ског
под руч ја на ко јем ни је до зво љен или је огра ни чен ри бо лов.

Члан 2.

(1) Гра ни це ри бар ског под руч ја оби ље жа ва ју се та бла -
ма ве ли чи не ми ни мал но 80 цм x 50 цм, та ко да су ла ко уоч -
љи ве.

(2) Та бла мо ра би ти на пра вље на од чвр стог и трај ног
ма те ри ја ла, на са мо но се ћем сту бу, на ви си ни нај ма ње је -
дан ме тар од под ло ге.

(3) Та бла је обо је на жу том бо јом, а текст се ис пи су је
штам па ним сло ви ма цр не бо је, ко ја за у зи ма ју ми ни мал но
80% по вр ши не та бле и са др жи:

а) на зив ри бар ског под руч ја,

б) на зив, адре су и кон такт те ле фон ко ри сни ка ри бар -
ског под руч ја и

в) ли је ву и де сну стре ли цу из над ко јих је упи са на у ме -
три ма уда ље ност гра ни ца ри бар ског под руч ја од мје ста на
ко јем је та бла по ста вље на.

Члан 3. 

Та бла ко јом се оби ље жа ва гра ни ца ри бар ског под руч ја
по ста вља се на гра ни ци два су сјед на ри бар ска под руч ја, а
по по тре би и на при ла зу ри бо лов ној во ди ри бар ског под -
руч ја.

Члан 4. 

(1) Гра ни ца ди је ла ри бар ског под руч ја на ко јем ни је до -
зво љен, од но сно на ко јем је огра ни чен спорт ски или при -
вред ни ри бо лов оби ље жа ва се та блом ве ли чи не нај ма ње 50
цм x 30 цм. 

(2) Та бла из ста ва 1. овог чла на обо је на је жу том бо јом,
a текст се ис пи су је штам па ним сло ви ма цр ве не бо је и са -
др жи: 

а) на зив ри бар ског под руч ја,

б) на зив, адре су и кон такт те ле фон ко ри сни ка ри бар -
ског под руч ја,

в) нат пис: “ЗА БРА ЊЕН РИ БО ЛОВ” или “ОГРА НИ -
ЧЕН РИ БО ЛОВ” и


