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(4) Рјешење из става 3. овог члана доставља се физичким и правним лицима из члана 52. става 4. овог закона,
те објављује на огласној табли суда и интернет страници
Агенције, а изрека рјешења се објављује у “Службеном
гласнику Републике Српске” уз напомену да је рјешење
у цијелости објављено на огласној табли суда и на интернет страници Агенције у непрекидном трајању од 30
дана.
(5) Рјешење ликвидационог судије из става 4. овог члана
и рјешења из члана 27. став 3, члана 48. став 2. и члана 52.
став 3. овог закона, објављују се у складу са овим законом,
осим података који се у складу са законом којим се уређује
заштита личних података сматрају личним подацима.
Члан 54.
(1) Ликвидациони судија у складу са чланом 53. овог
закона, након обуставе скраћеног добровољног ликвидационог поступка, позива предлагача да уплати потребан
износ средстава на име предујма трошкова, ради отварања
редовног ликвидационог поступка у складу са овим законом, односно ради отварања стечајног поступка, ако су се
за то стекли услови.
(2) Ако предлагач уплати предујам трошкова, ликвидациони судија доноси ново рјешење којим се отвара редовни
ликвидациони поступак, односно стечајни поступак, те налаже Регистру упис забиљежбе отварања редовног ликвидационог поступка, односно стечајног поступка.
Члан 55.
(1) Лица која су дала овјерену изјаву из члана 51. став
2. тачка 2) овог закона неограничено солидарно одговарају
за обавезе пословног субјекта три године након брисања
из Регистра.
(2) Пословни субјекат који престаје по скраћеном добровољном ликвидационом поступку брише се из Регистра
уз истовремено уписивање у Регистар: личних имена, јединственог матичног броја и адреса власника капитала
ако је физичко лице, односно назива, сједишта и матичног
броја власника капитала ако је правно лице, уз упис неограничене солидарне одговорности за обавезе брисаног пословног субјекта, у року из става 1. овог члана.
Члан 56.
Ликвидациона маса се по правоснажности рјешења
из члана 52. став 1. овог закона расподјељује власницима
капитала пословног субјекта према учешћу у власништву,
односно у складу са одлуком о расподјели ликвидационе
масе.
ГЛАВА VII
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 57.
Новчаном казном од 500 КМ до 3.000 КМ казниће се за
прекршај ликвидациони управник ако:
1) не уђе у посјед и не обезбиједи имовину ликвидационог дужника (члан 15. став 3),
2) не уновчи имовину и изврши намирење повјерилаца
у складу са овим законом (члан 16. став 1. тачка 3) и члан
29. став 1),
3) неосновано одуговлачи спровођење појединих радњи
у ликвидационом поступку (члан 16. став 1. тачка 4)),
4) не достави Извјештај о свим радњама спроведеним
током ликвидационог поступка са доказима о извршеном
намирењу повјерилаца и Извјештај о трошковима поступка
(члан 16. став 1. тачка 2) и члан 47),
5) не поднесе приједлог да се обустави ликвидациони
поступак и отвори стечајни поступак над ликвидационим
дужником, ако су се за то остварили услови (члан 42),
6) не измири трошкове ликвидационог поступка (члан
43),
7) не подијели евентуални остатак ликвидационе масе
власницима капитала пословног субјекта (члан 46).
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Члан 58.
Новчаном казном од 300 КМ до 1.800 КМ казниће се за
прекршај ликвидациони управник ако:
1) не сачини детаљан попис имовине и попис свих
повјерилаца за које је сазнао из пословне документације
(члан 15. став 1. т. 1) и 2)),
2) не сачини почетни биланс у прописаном року (члан
15. став 1. тачка 3) и члан 28. став 2),
3) не достави документацију прописану овим законом
(члан 15. став 1. тачка 4)),
4) не достави изјаву којом гарантује тачност и потпуност података у Извјештају о финансијском стању и пословању ликвидационог дужника (члан 15. став 2),
5) даје нетачне податке (члан 16. став 1. тачка 5)),
6) не даје обавјештење о стању покретне ствари или не
дозволи да разлучни повјерилац разгледа покретну ствар
(члан 36. став 2),
7) не даје разлучном повјериоцу на његов захтјев обавјештење о потраживању (члан 36. став 4),
8) не омогући разлучном повјериоцу да предложи повољније уновчење покретне ствари или права (члан 37.
став 2).
ГЛАВА VIII
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
Министар ће у року од шест мјесеца од дана ступања на
снагу овог закона донијети:
1) Правилник о накнадама и наградама за рад ликвидационог управника (члан 17. став 2),
2) Правилник о изгледу и садржају обрасца приједлога
за покретање редовног ликвидационог поступка и скраћеног добровољног ликвидационог поступка, те образац изјаве власника капитала пословног субјекта (члан 23. став 4.
и члан 51. став 4).
Члан 60.
Ликвидациони поступци који су покренути прије ступања на снагу овог закона окончаће се по одредбама закона
који је био на снази у вријеме њиховог покретања.
Члан 61.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о ликвидационом поступку (“Службени гласник Републике
Српске”, број 64/02).
Члан 62.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-894/19
19. септембра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1609
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О
ПОЛИЦИЈИ И УНУТРАШЊИМ ПОСЛОВИМА

Проглашавам Закон о допуни Закона о полицији и
унутрашњим пословима, који је Народна скупштина
Републике Српске усвојила на Шестој редовној сједници,
одржаној 19. септембра 2019. године, а Вијеће народа 30.
септембра 2019. године констатовало да усвојеним Законом
о допуни Закона о полицији и унутрашњим пословима није
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угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3825/19
1. октобра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О ДОПУНИ ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈИ И УНУТРАШЊИМ
ПОСЛОВИМА

Члан 1.
У Закону о полицији и унутрашњим пословима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 57/16, 110/16 и
58/19), послије члана 136. додаје се назив члана и нови
члан 136а, који гласи:
“Остваривање права на пензију
Члан 136а.
Полицијском службенику лични коефицијент за остваривање права на пензију утврђује се на основу пет годишњих плата које су за полицијског службеника најповољније.”.
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-891/19
19. септембра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1610
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О НОТАРИМА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
нотарима, који је Народна скупштина Републике Српске
усвојила на Шестој редовној сједници, одржаној 19. септембра 2019. године, а Вијеће народа 30. септембра 2019.
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и
допунама Закона о нотарима није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3826/19
1. октобра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О НОТАРИМА

Члан 1.
У Закону о нотарима (“Службени 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) у члану 20. у ставу 1. тачка 1. мијења
се и гласи:
“1. да је држављанин Босне и Херцеговине,”.
Члан 2.
Члан 22. мијења се и гласи:
“Конкурс за избор нотара
(1) Избор нотара врши се путем јавног конкурса, који
објављује и спроводи Министарство.
(2) Конкурс мора да садржи услове за обављање службе
нотара, службено сједиште за које се врши избор нотара,
као и рок за подношење пријава.
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(3) Конкурс се објављује у најмање једном дневном
листу, ’Службеном гласнику Републике Српске’ и на интернет страници Министарства.
(4) Конкурс остаје отворен 30 дана од дана посљедњег
објављивања из става 3. овог члана.
(5) Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, на приједлог Комисије за избор нотара (у даљем тексту:
Комисија), одбацује Министарство закључком против кога
је допуштена посебна жалба.
(6) Жалба се подноси министру у року од три дана од
дана пријема закључка и она одгађа извршење закључка.”.
Члан 3.
Члан 23. мијења се и гласи:
“Избор нотара
(1) За спровођење поступка за избор нотара министар
рјешењем именује Комисију, коју чини пет чланова, од којих
два члана предлаже предсједник Владе, једног члана предсједник Врховног суда Републике Српске и два члана предлаже Министарство, при чему у Комисији морају бити заступљени представници конститутивних народа и Осталих.
(2) Комисија бира предсједавајућег између својих чланова и доноси пословник о раду већином гласова.
(3) У случају постојања сукоба интереса (сродник по
крви у правој линији, у побочној линији до четвртог степена закључно, брачни друг или сродник по тазбини до другог степена закључно, па и онда када је брак престао, пријатељски односи, пристрасност по било којој основи), а који
може довести у питање објективност и непристрасност
рада, члан Комисије не може учествовати у раду Комисије.
(4) Уколико се утврди постојање сукоба интереса из
става 3. овог члана, замјена члана Комисије врши се по
истом поступку по којем се члан и именује.
(5) Састав Комисије и списак пријављених кандидата за
избор нотара Министарство објављује на својој интернет
страници, најкасније три дана прије заказаног интервјуа.
(6) Поступак за избор нотара подразумијева, на исти
начин за све кандидате, провјеру испуњавања услова јавног конкурса и улазни интервју са кандидатом, при чему се
узима у обзир успјех на нотарском испиту и врста правних
послова на којима је кандидат радио.
(7) Уколико кандидати након бодовања критеријума
из става 6. овог члана имају једнак број бодова, приликом
избора нотара водиће се рачуна о националној заступљености конститутивних народа и Осталих у службеном сједишту нотара.
(8) Рјешење о избору нотара, на приједлог Комисије,
доноси министар.
(9) Обавјештење са рјешењем о избору нотара доставља се свим кандидатима који су приступили улазном интервјуу и против рјешења се може изјавити жалба министру у року од осам дана од дана пријема рјешења.
(10) Жалба из става 9. овог члана одгађа извршење рјешења, а о жалби одлучује министар рјешењем у року од 15
дана од дана пријема жалбе.
(11) Рјешење којим је одлучено о жалби је коначно и
против њега се може покренути управни спор пред надлежним судом.
(12) Поступак за спровођење конкурса за избор нотара детаљније се прописује правилником који доноси министар.”.
Члан 4.
У члану 30. став 4. мијења се и гласи:
“(4) Вршилац дужности нотара има сва права и обавезе
као и нотар, у складу са овим законом.”.
Ст. 5, 6, 7, 8. и 9. бришу се.
Члан 5.
У члану 33. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Критеријуме за утврђивање потребног броја нотарских помоћника одређује Нотарска комора.”.

