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Члан 2.

У члану 29. став 1. брише се.
Досадашњи став 2. постаје став 1.

Члан 3.
У члану 73. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Странке могу овластити нотара да изврши исправку 

очигледне грешке.”.

Члан 4.
У члану 85. став 2. мијења се и гласи:
“(2) На основу нотарски обрађене исправе којом је у 

јавном регистру непокретности уписана хипотека на одре-
ђеној непокретности може се, у сврху плаћања обезбијеђе-
ног потраживања, непосредно након доспјелости, захтије-
вати извршење на тој непокретности, ако је дужник на ово 
изричито пристао.”.

Члан 5.
У члану 92. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Нотар може потврдити да је неко лице живо, након 

што утврди идентитет тог лица.”.

Члан 6.
Члан 113. и назив члана: “Чување код престанка нотарс-

ке дјелатности” мијења се и гласи:

“Предаја и чување архиве у случају престанка вршења 
послова нотара

(1) Ако нотар престаје са вршењем послова, нотарски 
списи, пословне књиге и сва друга документација предаје 
се у депозит Архиву Републике Српске, а печате, штам-
биље, новац и вриједносне папире преузима на чување Но-
тарска комора.

(2) Документацију и предмете из става 1. овог члана 
записнички преузима комисија, коју чини пет чланова: је-
дан представник Министарства, два представника Архива 
Републике Српске, које именује директор, и два представ-
ника Нотарске коморе, које именује министар на приједлог 
предсједника Нотарске коморе.

(3) По преузимању документације од комисије из става 
2. овог члана, Нотарска комора одређује мјесто чувања пе-
чата, штамбиља, новца и вриједносних папира, као и лице 
које ће бити овлашћено да издаје отправке, односно препи-
се оригинала и друге изводе из нотарских аката, до избора 
новог нотара.

(4) Одредбе ст. 1. до 3. овог члана примјењују се и у 
случају привременог удаљавања нотара из службе, као и 
извршења дисциплинске казне привременог одузимања 
права на обављање службе нотара.

(5) Поступак и начин преузимања и чувања нотарских 
списа, пословних књига и друге документације из става 1. 
овог члана врши се у складу са прописима о архивској дје-
латности.

(6) Поступак и начин даљег поступања са печатима, 
штамбиљима, новцем и вриједносним папирима из става 
1. овог члана, као и поступак издавања отправака, односно 
преписа оригинала и других извода из нотарских аката, 
уређује се правилником који доноси Нотарска комора, уз 
претходну сагласност министра.

(7) Трошкове у вези са предајом грађе у депозит и 
враћањем депоноване грађе депоненту сносиће Нотарска 
комора, која ће са Архивом Републике Српске, уз претход-
ну сагласност министра, закључити уговор о регулисању 
међусобних права и обавеза.”.

Члан 7.
Члан 114. и назив члана: “Прописи о поступку” мијења 

се и гласи:
“Предаја и чување архиве у случају смрти нотара
(1) У случају смрти нотара, његови законски, односно 

тестаментарни насљедници имају обавезу да изврше пре-
дају архиве нотара.

(2) Предаја архиве у случају смрти нотара врши се на 
начин и по поступку утврђеном чланом 113. овог закона.

(3) Уколико међу лицима из става 1. овог члана нема 
сагласности ко ће од њих предати архиву нотара или лице 
које је дужно да то учини, одбије то учинити, надлежни суд 
који спроводи оставински поступак ће, без одгађања, одре-
дити лице које је дужно извршити предају архиве нотара.”.

Члан 8.
У члану 116. у ставу 1. послије тачке 7. додају се нове т. 

8, 9, 10, 11, 12. и 13, које гласе:
“8. ако несавјесно чува службене списе и евиденције,
9. ако се понаша недостојно према странкама и органи-

ма који врше надзор над његовим пословањем,
10. ако не изда потврду, односно рачун о примљеном 

износу награде или накнаде или обрачуна мању награду 
или накнаду трошкова од оне која је предвиђена тарифом,

11. ако узастопно два пута, без оправданог разлога, из-
остане са сједница органа Нотарске коморе, чији је члан,

12. ако поступи супротно општем или појединачном 
акту Нотарске коморе,

13. ако на захтјев надлежног органа одбије дати податке 
или да нетачне податке, а обавеза давања података је про-
писана законом или другим прописом донесеним на основу 
закона,”.

Досадашње т. 8, 9, 10, 11, 12, 13. и 14. постају т. 14, 15, 
16, 17, 18, 19. и 20.

Члан 9.
У члану 117. у ставу 1. у тачки 3. послије ријечи: “дана” 

брише се тачка, додају запета и нова тачка 4, која гласи:
“4. одузимање права на обављање службе нотара.”.

Члан 10.
У члану 118. став 4. мијења се и гласи:
“(4) Поступак утврђивања дисциплинске одговорности 

води се у складу са правилником о дисциплинској одговор-
ности, који доноси министар.”.

Послије става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
“(5) Правилником из става 4. овог члана уређује се и на-

чин и поступак извршења рјешења донесеног у дисциплин-
ском поступку.”.

Члан 11.
Члан 127. мијења се и гласи:
“Поступци започети прије ступања на снагу овог закона 

окончаће се по одредбама раније важећих прописа.”.

Члан 12.
Послије члана 127. додаје се нови члан 127а, који гласи:

“Члан 127а.
(1) Министар ће у року од шест мјесеци од дана сту-

пања на снагу овог закона донијети правилник из члана 
118. став 4. овог закона.

(2) Нотарска комора ће у року од шест мјесеци од дана 
ступања на снагу овог закона донијети правилник из члана 
113. став 6. овог закона.”.

Члан 13.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-273/14 Предсједник
27. фебруара 2014. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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На основу члана 42. став 2. Закона о пољопривреди 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/06, 20/07, 
86/07 и 71/09) и члана 15. тачка г) и члана 43. став 2. Закона 
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о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, брoj 118/08), Влада Републике Српске, нa 52. 
сједници, одржаној 13.03.2014. године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ УРЕДБЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА И РЕГИСТАР 
КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Члан 1.
У Уредби о упису у Регистар пољопривредних газдин-

става и Регистар корисника подстицајних средстава (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 30/13 и 65/13) у чла-
ну 2. у ставу 3. број: “3.” замјењује се бројем: “2.”.

Члан 2.
Послије члана 32. додаје се нови члан 32а, који гласи:

“Члан 32а.
(1) Упис и разврставање пољопривредних газдинстава 

у Регистар у складу са одредбама ове уредбе сматра се при-
временим до 1. јануара 2015. године.

(2) На основу уписа из става 1. овог члана, пољопри-
вредна газдинства остварују прописана права и обавезе, 
осим обавезе по основу Закона о доприносима, која почиње 
даном коначног уписа и разврставања пољопривредних га-
здинстава на дан 1. јануар 2015. године.”.

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-415/14 Предсједница
13. марта 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 19. тачка в) Закона о задуживању, дугу 

и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 71/12), чланa 15. тачка г) Закона о 
Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08) и тачке V Одлуке о дугорочном за-
дуживању Републике Српске за 2014. годину (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 17/14), Влада Републи-
ке Српске, на 52. сједници, одржаној 13.03.2014. године,  
д о н о с и

ОДЛУКУ
О ЕМИСИЈИ ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ЈАВНОМ ПОНУДОМ

I
Република Српска емитује обвезнице Републике Срп-

ске јавном понудом у износу од 65.000.000 КМ, ради обе-
збјеђења средстава за финансирање буџетских издатака у 
2014. години.

II
Основни елементи емисије су:
1) пун назив и адреса емитента: Република Српска, Трг 

Републике Српске 1, 78000 Бања Лука,
2) ознака и регистарски број у Регистру емитената - код 

Комисије за хартије од вриједности: Република Српска се 
не уписује у Регистар емитената код Комисије за хартије од 
вриједности Републике Српске,

3) назив органа који је донио одлуку: Одлуку о дуго-
рочном задуживању Републике Српске за 2014. годину до-
нијела је Народна скупштина Републике Српске,

4) начин коришћења средстава: финансирање буџет-
ских издатака у 2014. години,

5) врста емисије: емисија обвезница јавном понудом, 
које гласе на име,

6) редни број емисије, ознака врсте и класа хартија од 
вриједности: четврта емисија дугорочних обвезница јавном 
понудом,

7) број, номинална вриједност хартија од вриједности 
и укупна вриједност емисије: 65.000 обвезница номиналне 
вриједности 1.000 КМ, укупне вриједности емисије у изно-
су од 65.000.000 КМ,

8) доспијеће, висина камате, начин и рокови исплате 
главнице и камате: доспијеће емисије је четири године од 
дана регистрације емисије у Централном регистру хартија 
од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Цен-
трални регистар), камата је 4,5% на годишњем нивоу, глав-
ница и камата исплаћују се годишње,

9) укупан број и вриједност до сада емитованих обве-
зница: до сада је Република Српска емитовала 19 емисија 
обвезница по основу измирења унутрашњег дуга: пет еми-
сија за измирење обавеза по основу старе девизне штедње, 
двије емисије за измирење обавеза према добављачима, 
једну емисију за измирење обавеза по извршним судским 
одлукама, осам емисија обвезница за измирење обавеза по 
основу ратне штете, а све у укупном износу од 765.266.090 
КМ и три емисије дугорочних обвезница Републике Српске 
јавном понудом у износу од 150.000.000 КМ,

10) износ регистрованог основног капитала: емитент 
нема регистровани основни капитал,

11) права и ограничења права: право на поврат главнице 
и на наплату припадајуће камате,

12) нико нема право прече куповине,
13) продајна цијена: продајна цијена утврђује се у про-

центу од номиналне вриједности, у складу са ограничењи-
ма из Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске 
за 2014. годину,

14) критеријум успјешности емисије: емисија нема по-
стављени критеријум успјешности,

15) вријеме почетка уписа: 15. дана од дана објављи-
вања јавног позива,

16) вријеме завршетка: два дана од почетка уписа,
17) мјесто уписа и уплате: упис се врши код овлашће-

них берзанских посредника, на Бањалучкој берзи; обвезни-
це се продају на Бањалучкој берзи; уплата се врши најка-
сније до 12 часова наредног дана од дана затварања јавне 
понуде, на рачун који буде одређен у јавном позиву,

18) емитент задржава право на завршетак поступка јав-
не понуде хартија од вриједности - прије истека утврђеног 
рока за њихов упис и уплату.

III
Бањалучка берза на крају јавне понуде обвезница саста-

вља извјештај у складу са прописима који уређују посло-
вање Бањалучке берзе и доставља тај извјештај Централ-
ном регистру, члановима Берзе и Министарству финансија.

Централни регистар, по захтјеву, доставља Министар-
ству финансија обрађене податке који садрже идентифика-
ционе податке о купцима обвезница.

Министарство финансија, по провјери обављених уп-
лата, доставља Централном регистру одлуку о емисији и 
захтјев за регистрацију обвезница, у складу са прописима 
који регулишу регистрацију хартија од вриједности.

На основу захтјева Министарства финансија, Централ-
ни регистар врши регистрацију обвезница и о регистрацији 
обавјештава Бањалучку берзу.

На основу извјештаја о регистрацији Централног ре-
гистра, Бањалучка берза уврштава обвезнице на берзанско 
тржиште.

IV
Република Српска може у било које вријеме откупити 

обвезнице ове емисије, по било којој цијени на тржишту 
или на други начин, у складу са одлуком Владе Републике 
Српске, под условом да у случају куповине јавном пону-
дом таква понуда буде једнако доступна свим власницима 
обвезница.




