Broj: 04-01-05-36/16
Datum: 15. veljače 2016. godine

Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije
objavljuje
OBAVIJEST
o poništenju Javnog natječaja za izbor notara na području Hercegbosanske županije
broj 04-01-05-108 od 13. kolovoza 2010. godine
objavljenom u ''Narodnim novinama Hercegbosanske županije'', broj: 8/10,
''Službenim novinama F BiH'', broj: 51/10 i ''Dnevnom listu'' Mostar od 16. kolovoza
2010. godine, sve to jer isti javni natječaj nije okončan imenovanjem notara na oglašene
pozicije, slijedom čega
temeljem članka 28. Zakona o notarima (''Službene novine F BiH'', broj: 45/02), a
u svezi s točkama III. i IV. Uredbe o broju i službenom sjedištu notara za područje
Hercegbosanske županije (''Narodne novine Hercegbosanske županije'', broj: 4/03),
Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije ponovno objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR NOTARA
SA SLUŽBENIM SJEDIŠTEM U HERCEGBOSANKOJ ŽUPANIJI
(Tomislavgrad i Drvar)
I.

Predmet natječaja:

Predmet ovog Javnog natječaja je izbor upražnjenih pozicija notara sa službenim
sjedištem u Hercegbosanskoj županiji, a koji su određeni točkama III. i IV. Uredbe o
broju i službenom sjedištu notara za područje Hercegbosanske županije (''Narodne
novine Hercegbosanske županije'', broj: 4/03), i to:
a) notar sa službenim sjedištem u Tomislavgradu, jedna (1) pozicija,
b) notar sa službenim sjedištem u Drvaru, jedna (1) pozicija.
Notar sa službenim sjedištem u Tomislavgradu je notar koji obavljanje notarske
službe vrši za područja općina Tomislavgrad i Kupres.
Notar sa službenim sjedištem u Drvaru je notar koji obavljanje notarske službe
vrši za područja općina Drvar i Bosansko Grahovo.
II.

Opći uvjeti za izbor notara:

Za notara može biti imenovana samo osoba koja kumulativno sukladno članku
26. Zakona o notarima ispunjava sljedeće uvjete:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da ima poslovnu sposobnost i ispunjava opće zdravstvene uvjete kao
službenik tijela uprave,
- da je diplomirala na pravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini ili prije 6.
travnja 1992. godine na pravnom fakultetu u bivšoj Jugoslaviji. Ukoliko je

-

-

III.

diploma stečena na pravnom fakultetu u nekoj drugoj državi, ovaj uvjet se
stječe nakon nostrifikacije diplome od nadležnog tijela,
da je položila pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili prije 6. travnja 1992.
godine u bivšoj Jugoslaviji. Ukoliko je pravosudni ispit položen u nekoj
drugoj državi, ovaj uvjet se stječe nakon priznavanja tog ispita pred
Federalnim ministarstvom pravde,
da nije osuđivana na kaznu zatvora za kaznena djela protiv čovječnosti i
međunarodnog prava, protiv službene ili druge dužnosti, ili za drugi
kazneno djelo počinjeno s umišljajem, koje u vrijeme imenovanja još nije
brisano iz kaznene evidencije koju vodi nadležno tijelo,
da nije član političke stranke,
da ima položen notarski ispit.
Potrebna dokumentacija:

Kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj
preslici:
- prijavu s točno naznačenim pozicijama na koje se kandidat javlja,
- životopis s kontakt podatcima,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine,
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci),
- diplomu o završenom pravnom fakultetu,
- uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
- uvjerenje da nije osuđivan na kaznu zatvora za kaznena djela protiv
čovječnosti i međunarodnog prava, protiv službene i druge dužnosti ili za
drugo kazneno djelo počinjeno s umišljajem, koje u vrijeme imenovanja još
nije brisano iz kaznene evidencije koju vodi nadležno tijelo,
- ovjerenu izjavu da nije član političke stranke,
- uvjerenje o položenom notarskom ispitu.
IV.

Rok i adresa za dostavljanje prijave:

Prijavu s traženom dokumentacijom treba dostaviti u roku od trideset (30) dana
od dana posljednje objave Javnog natječaja, osobno, ili putem pošte preporučenom
pošiljkom na adresu: ''Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, Ul.
Stjepana II. Kotromanića b.b., 80101 Livno''. Tekst javnog natječaja objavit će se u:
- ''Narodnim novinama Hercegbosanske županije'',
- ''Službenim novinama F BiH'',
- ''Večernjem listu'' Mostar.
Tekst Javnog natječaja kao i detaljnije informacije s točnim nadnevcima objave u
navedenim službenim i dnevnim tiskovinama bit će objavljene na web stranici Vlade
Hercegbosanske županije www.vladahbz.com .

Prijave trebaju biti dostavljene u kompletno zatvorenoj omotnici s naznakom
''PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR NOTARA – NE OTVARAJ''. Na poleđini
omotnice treba navesti ime i prezime podnositelja prijave, njegovu adresu i kontakt
telefon.
Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
V.

Način i postupak izbora:

Sukladno članku 29. Zakona o notarima za notara se može izabrati samo onaj
kandidat koji je svojim radnim i ljudskim kvalitetama dostojan ugleda notarske službe.
U slučaju izbora između više kandidata koji ispunjavaju uvjete definirane
člankom 26. Zakona o notarima i navedene ovim Javnim natječajem u točki II.,
odlučujući kriterij je uspjeh postignut na notarskom ispitu.
Izbor kandidata izvršit će se najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana
proteka roka za podnošenje prijava na Javni natječaj.
Postupak izbora provodi Povjerenstvo koje utemeljuje Ministar pravosuđa i
uprave Hercegbosanske županije. Povjerenstvo se sastoji od tri člana, između kojih je
jedan predstavnik Federalnog ministarstva pravde. Zadatak Povjerenstva je utvrditi
listu kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete.
Rješenje o izboru kandidata za notara donosi Ministar pravosuđa i uprave
Hercegbosanske županije uz prethodno pribavljenu suglasnost Federalnog ministra
pravde.
Oni kandidati koji ne budu izabrani dobit će pisano obavještenje o istom s
obrazloženim razlozima zbog kojih nisu izabrani, kao i podatke o kandidatu koji je
izabran za notara. Protiv rješenja o izboru notara u roku od osam (8) dana od prijema
istog rješenja, kao i od prijema obavještenja, može se uložiti prigovor Federalnom
ministru pravde. Prigovor zadržava izvršenje rješenja. Federalni ministar pravde je
obvezan u roku od trideset (30) dana od dana prijema prigovora odlučiti o istom.
Rješenje doneseno po prigovoru je konačno i protiv istoga se može u roku od trideset
(30) dana od dana prijema zatražiti zaštitu svojih prava pred nadležnim sudom,
odnosno drugim zakonom određenih tijela.
VI.

Napomene:

Kandidat se može javiti za jednu poziciju ili za obje, što je obvezan točno i
nedvojbeno naznačiti u svojoj prijavi. U slučaju kad se prilaže ovjeren dokumentpreslika, tada ista ovjera ne smije biti starija od šest (6) mjeseci od dana objave ovog
Javnog natječaja. Za sve dodatne informacije kontaktirati na telefon/faks 034/200240,
putem pošte na adresu Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, Ul.
Stjepana II. Kotromanića b.b., 80101 Livno, ili putem mail adrese: mpu@vladahbz.com .
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