РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВЛАДА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Трг Републике Српске 1, Бања Лука, тел: 051/339-535, факс: 051/339-650, е-mail: mpr@mpr.vladars.net

Број:08.021/111-60/18
Дана: 19.07.2018. године
ПРЕДМЕТ: Обавјештење
На основу члана 23. Закона 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), за чланове
Конкурсне комисије за избор нотара по Јавном конкурсу објављеном у „Службеном
гласнику Републике Српске“ број 43/18 од 22. маја 2018. године, у дневном листу
„Независне новине“ дана 22. маја 2018. године и дневном листу „Глас Српске“ дана 23.
маја 2018. године, именовани су:
1. Вукадиновић Јелена, помоћник министра у Ресору за послове нотаријата,
адвокатуре, правобранилаштва, бесплатне правне помоћи и спровођење Стратегије за
борбу против корупције, именована рјешењем министра правде Републике Српске,
предсједник Комисије;
2. Сенад Тица, судија Врховног суда Републике Српске, именован рјешењем
предсједнице Врховног суда Републике Српске, члан;
3. Драго Видовић, именован рјешењем предсједнице Владе Републике Српске, члан;
4. Јована Чаркић, именована рјешењем предсједнице Владе Републике Српске, члан;
5. Бранкица Арежина, секретар Министаства правде, именована рјешењем министра
правде Републике Српске, члан.
У складу са чланом 7. став 1. Пословника о раду Конкурсне комисије за избор
нотара којег је Комисија усвојила на конститутивној сједници, 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, пристрасност на националној, вјерској и другој основи)
који доводе у питање објективност и непристрасност члана Конкурсне комисије, члан
Комисије самоиницијативно подноси оставку или се на приједлог министра и
заинтересованих кандидата искључује из рада Конкурсне комисије. Ставом 2. такође је
прописано да утврђивање сукоба интереса може тражити кандидат који испуњава
опште и посебне услове из јавног конкурса подношењем захтјева непосредно
Министарству правде, најкасније у року од 3 дана од дана објаве на инернет страници
Министарства правде састава Конкурсне комисије.
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