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(2) Застарјелост у смислу става 1. овог члана прекида 

се сваком радњом која се предузима ради извршења дисци-
плинске казне.

(3) Застарјелост извршења дисциплинске казне у сва-
ком случају наступа када протекне двоструко вријеме из 
става 1. овог члана, али она не може наступити ако је извр-
шење у току.

Члан 45.
(1) Извршење дисциплинске казне писменог укора 

спроводи се објављивањем рјешења на интернет страници 
Нотарске коморе.

(2) Коначно рјешење којим се изриче новчана казна има 
снагу извршне исправе, а наплаћена новчана казна уплаћује 
се на рачун буџетских средстава Републике Српске, у скла-
ду са Законом.

(3) Изречене казне извршавају се у року од 15 дана од 
дана достављања коначног рјешења.

(4) О уплати изречене новчане казне на рачун буџет-
ских средстава Републике Српске нотар доставља доказ 
Министарству у року од пет дана од дана уплате.

(5) Извршење казне - одузимање права на обављање 
службе нотара извршава министар, у складу са одредба-
ма Закона и прописа којим се уређује начин поступања са 
печатима, штамбиљима, новцем и папирима и поступку 
издавања отправака, односно преписа оригинала и других 
извода из нотарских аката у случају престанка вршења по-
слова нотара.

(6) Министарство обавјештава Нотарску комору о извр-
шеној новчаној казни ради евидентирања о извршеној нов-
чаној казни.

Члан 46.
(1) Правоснажно рјешење којим је изречена дисциплин-

ска казна, као и привремено удаљење нотара из службе у 
току дисциплинског поступка, Нотарска комора уписује у 
Именик нотара.

(2) Нотарска комора води евиденцију о покренутим 
дисциплинским поступцима, о изреченим дисциплинским 
казнама и о рјешењима о привременом удаљењу нотара из 
службе, броју и датуму дисциплинских рјешења, извршењу 
рјешења, престанку изречене казне и о другим подацима 
значајним за трајну евиденцију у вези са вођењем и исхо-
дом дисциплинских поступака.

(3) Правоснажно рјешење о изреченој дисциплинској 
казни Нотарска комора трајно чува у персоналном досијеу 
нотара против кога је изречена.

(4) Дисциплинска казна - писмени укор брише се из 
Именика нотара по истеку једне године, а новчана казна по 
истеку три године.

ГЛАВА VIII
ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 47.
(1) Поступци о дисциплинској oдгoвoрнoсти нотара 

кojи су почети прeмa прoписимa кojи су вaжили у вриjeмe 
њихoвoг пoкрeтaњa oкoнчaћe сe у складу са тим прoписи-
мa.

(2) Одредбе чл. 41. и 42. овог правилника темпоралног 
су карактера и важе до доношења новог Закона о нотарима.

Члан 48.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о дисциплинској одговорности нотара (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 14/15).

Члан 49.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 08.021/020-1346/17
9. јула 2018. године Министар,
Бањалука Антон Касиповић, с.р.

1280
На основу члана 5. став 1. Закона о нотарима (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 
91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14 и 68/17) и члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 
15/16, 57/16 и 31/18), министар правде, 13. јула 2018. годи-
не,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОЛАГАЊУ 

НОТАРСКОГ ИСПИТА

Члан 1.
У Правилнику о полагању нотарског испита (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 87/17 и 108/17) у члану 
7. послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи:

“(4) Оцјена једног писменог задатка кандидата је 
просјек добијен сабирањем двије оцјене два члана Комиси-
је подијељен са два, а може бити пуна оцјена или децимал-
на (до двије децимале, на примјер 7,89).”.

Досадашњи ст. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. и 14. постају 
ст. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. и 15.

Члан 2.
У члану 10. послије става 3. додаје се нови став 4, који 

гласи:
“(4) Министар може нотарски испит поништити уко-

лико кандидат није задовољан коначном оцјеном на нотар-
ском испиту или ако за то постоје други оправдани разлози 
и одобрити кандидату да поново полаже нотарски испит.”.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 08.021/020-438/17
13. јула 2018. године Министар,
Бањалука Антон Касиповић, с.р.

1281
На основу члана 16. став 4. Закона о ловству (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 60/09 и 50/13) и члана 
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18), министар пољопривре-
де, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ВРСТАМА, БРОЈУ И 

НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ЛОВАЧКИХ ПАСА У ЛОВИШТУ

Члан 1.
У Правилнику о врстама, броју и начину коришћења 

ловачких паса у ловишту (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 109/11) у члану 10. став 2. мијења се и гласи:

“(2) Ловачким псима из члана 3. овог правилника са по-
ложеним испитом урођених особина дозвољено је ловити 
дивљу свињу у периоду од 1. септембра до 31. децембра.”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.06.1-332-691/18
17. јула 2018. године Министар,
Бањалука Др Стево Мирјанић, с.р.

1282
На основу члана 11. Закона о геолошким истраживањима 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 110/13 и 91/17) 
и члана 2. став 3. и члана 5. став 1. Правилника о поступку 




