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ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

970. 
По извршеното срамнување на изворниот текст е 

утврдено дека во текстот на Законот за задолжување на 
Република Македонија кај Банката за развој при Сове-
тот на Европа по Рамковниот договор за заем за делум-
но финансирање на Проектот за реконструкција и до-
градба на јавните здравствени установи-прва фаза 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
36/2010), направена е грешка поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ БАНКАТА ЗА РАЗВОЈ 
ПРИ СОВЕТОТ НА ЕВРОПА ПО РАМКОВНИОТ 
ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ЗА ДЕЛУМНО ФИНАНСИРА-
ЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГ-
РАДБА НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ  

– ПРВА ФАЗА 
 
Во членот 5 по зборот „во“ треба да стојат зборови-

те: „Република Македонија-прва фаза од Рамковниот 
договор за заем од членот „2“. 

 
Бр. 10-1475/2                Од Законодавно-правната 

19 април 2010 година            комисија на Собранието на 
          Скопје                        Република Македонија 

____________ 
 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
971. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
и член 1-а од Законот за помилување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 20/93 и 12/2009), Пре-
тседателот на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Потполно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. Димитар Петре Илов, од Кавадарци, 
2. Влатко Злате Ристески, од Охрид, 
3. Суат Руфат Салиу, од с. Љуботен, 
4. Димитар Јован Двојаковски, од Берово, 
5. Мевљудин Шасир Али, од Скопје. 
 

II 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 2 години на осудените лица: 
1. Дељи Шабан Салии од с. Гошинце, во траење од 

3 месеци, 
2. Кенан Шабан Салии од с. Гошинце, во траење од 

3 месеци, 
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3. Лазо Ванчо Димовски од Велес, во траење од 6 

месеци, 
4. Беким Бајрам Беќири од с. Слатино-Тетово, во 

траење од 3 месеци, 
5. Даут Јумин Имери од с. Слатино-Тетово, во трае-

ње од 4 месеци, 
6. Хамза Афет Хисмани од с. Желино, во траење од 

4 месеци, 
7. Дарко Горанчо Анчевски од Скопје, во траење од 

4 месеци, 
8. Небојша Владо Оташевиќ од Скопје, во траење 

од 4 месеци, 
9. Трајче Мите Божинов од с. Градец-Виница, во 

траење од 6 месеци. 
 

III 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 3 години на осудените лица: 
1. Фидуш Сафет Ѓуреци од с. Рашче, во траење од 6 

месеци, 
2. Сретен Зоран Наумоски од с. Тумчевиште, во 

траење од 3 години. 
 

IV 
Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. Нехат Дилавер Тафилоски, од с. Лабуништа, во 

траење од 8 месеци, 
2. Черкез Фазли Халити од Пехчево, во траење од 6 

месеци, 
3. Ване Радој Страторски од с. Русиново, во траење 

од 6 месеци, 
4. Александар Ѓорѓи Петковски од Прилеп, во трае-

ње од 6 месеци, 
5. Панче Фердинанд Трпковски од с. Црешево, во 

траење од 5 месеци, 
6. Неџат Мухамедсаид Мемеди од Гостивар, во тра-

ење од 6 месеци, 
7. Стефан Илија Скендерски од Берово, во траење 

од 6 месеци, 
8. Љубиша Бранко Настовски од Скопје, во траење 

од 6 месеци, 
9. Крунослав Драган Ивановски од Скопје, во трае-

ње од 6 месеци, 
10. Димитар Лазар Јовчески од Охрид, во траење од 

3 месеци. 
11. Драган Димитар Калпаковски од с. Русиново, во 

траење од 3 месеци. 
 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр. 07-635                           Претседател 

21 април 2010 година             на Република Македонија, 
           Скопје                         д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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       Бр. 51-1803/1                         Заменик на претседателот 
10 април 2010 година                                 на Владата на Република 
         Скопје                                    Македонија, 
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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СО ОШТЕТЕН ВИД „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ - СКОПЈЕ 

973. 
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       Бр. 51-1804/1                          Заменик на претседателот 
10 април 2010 година                               на Владата на Република 
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                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

974. 
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       Бр. 51-1978/1                      Заменик на претседателот 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
975. 

Врз основа на член 13 став (7) од Законот за нота-
ријатот („Службен весник на Република Македонија” 
бр.55/07, 86/08 и 139/09), министерот за правда донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СЛУЖБЕНИ-
ОТ ПЕЧАТ, СУВИОТ И ВОДЕНИОТ ЖИГ, ШТЕМ-
БИЛИТЕ И ФИРМАТА НА НОТАРОТ, КАКО И НА-
ЧИНОТ НА НИВНОТО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и  содр-
жината на службениот печат, сувиот и водениот жиг, 
штембилите и фирмата на нотарот, како и начинот на 
нивното издавање и одземање. 

  
1.  Форма и содржина на службениот печат, сувиот 

и водениот жиг и штембилите на нотарот 
 

Член 2 
Службениот печат, сувиот и водениот жиг на нота-

рот имаат тркалезна форма и го содржат грбот на Ре-
публика Македонија и називот “Република Македони-
ја”, називот “НОТАР”, името и презимето на нотарот и 
подрачјето на основниот суд за  кое е именуван  нота-
рот. 
 

Член 3 
Службениот печат на заменик-нотарот, помошник-

нотарот и нотарот кој привремено ја врши службата 
има правоаголна форма и го содржи грбот на Републи-
ка Македонија, називот “Република Македонија”,  на-
зивот  “заменик-нотар”, “помошник-нотар”, или “нотар 
кој привремено ја врши службата”, името и презимето 
на лицето и  подрачјето на основниот суд за кое е име-
нуван нотарот. 

 
Член 4 

Службениот печат од членовите 2 и 3 од овој пра-
вилник е со пречник од 35 мм и се  втиснува со црно, 
темно-сино или виолетово мастило. 

Водениот жиг е изработен од метал во пречник од 
35 мм и тој се  втиснува врз црвен восок. 

Сувиот жиг е со пречник од 35 мм и тој се втиснува 
со механичко притискање врз  нотарската исправа. 

 
Член 5 

Со службениот печат, со водениот и сувиот жиг (во 
натамошниот текст: жигот) ракува само нотарот и 
лицата што се овластени во неговата канцеларија. 

Службените печати и жигот, надвор од работното 
време, нотарот ги чува заклучени во нотарската канце-
ларија. 

Печатот и жигот се нарачуваат, изработуваат и 
уништуваат согласно со одредбите од Законот за нота-
ријатот. 

 
Член  6 

Нотарот во вршење на својата работа користи и 
штембили. 

Нотарот ги користи штембилите предвидени со 
Законот за  нотаријатот и  правилниците со  кои се про-
пишува неговото работење. 

 
Член 7 

 За потребите на нотарското работење се користат 
следните штембили:  

1.Штембил за заверка на службените книги на нота-
рот (Образец бр.1); 

2. Штембил за означување на нотарската канцела-
рија (Образец бр.2); 

3. Штембил за  прием на писмено- приемен штем-
бил (Образец бр.3); 

4. Штембил за заклучување на службените книги на 
нотарот (Образец бр.4); 

5. Штембил за одобрено ослободување од плаќање 
на нотарски трошоци-такси (Образец бр.5); 

6. Штембил за потврда на извршност на нотарскиот 
акт (Образец бр.6); 

7. Штембил за заверка на извод (Образец бр.7); 
8. Штембил за заверка на препис (Образец бр.8); 
9. Штембил за заверка на потпис или ракознак 

(Образец бр.9); 
10. Штембил за заверка на изводи од трговски и де-

ловни книги (Образец бр.10); 
11. Штембил за заверка на превод (Образец бр.11); 
12. Штембил за потврда на времето кога исправата 

е поднесена (Образец бр.12); 
13. Штембил за поништување на такса (Образец 

бр.13 ) 
14 Штембил за потврдување на рокот на чување на 

списот (Образец бр.14); 
15. Штембил за пресметка за авансирање на трошо-

ци за излегување надвор од канцеларија (Образец 
бр.15);  

16. Штембил за архивски број (Образец бр.16); 
Обрасците од ставот 1 на овој член се дадени во 

Прилог кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 8 
Наместо ставање на штембилите од член 7 точките 

3, 5, 7, 8, 9, 10,11, 12, и 14 од овој правилник, нотарот 
може содржината на штембилите да ја напише и на 
компјутер,  на машина за пишување или со друго меха-
ничко средство за пишување. 

 
2. Начин на издавање и одземање на печатот, жигот 

и штембилите 
 

Член 9 
Поради запазување на еднообразноста печатите, 

жигот и штембилите по барање на нотарот и на негов 
трошок се изготвуваат од страна на Нотарската комора 
на Република Македонија (во натамошниот текст: Но-
тарската комора) . 

 
Член 10 

Барањето за изработка на печатот, жигот и штемби-
лите се доставува до Нотарската комора. 

Барањето содржи: број и датум на повелбата за по-
ставување на нотарот, решение за именување на заме-
ник-нотарот, помошник-нотарот или на  нотар кој при-
времено ја врши службата, името и презимето, и место 
на службеното седиште, бројот, видот и големината на 
печатот, жигот и штембилите и нивната содржина. 
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Член 11 
Отпечатоците од печатот, штембилите и жигот 

нотарот ги доставува на заверка до претседателот на 
основниот суд за подрачјето на судот за кое е именуван  
нотарот. 

Одредбите од став 1 на овој член се однесуваат и за 
изработените печати на заменик-нотарот, помошник-
нотарот и на нотарот кој привремено ја врши службата. 

Содржината и бројот на изработениот печат, жиг и 
штембил се потврдува од страна на претседателот на 
судот кој составува записник на кој  ги втиснува печа-
тот, жигот и штембилите, а потоа ги предава на нота-
рот. 

Записникот за заверка и предавање го потпишуваат 
претседателот на судот, записничарот и нотарот, 
заменик-нотарот, помошник-нотарот или нотарот што 
привремено ја врши службата. 

Заверен примерок од записникот му се предава на 
нотарот, заменик-нотарот, помошник-нотарот или на 
нотарот што привремено ја врши службата и на Нотар-
ската комора. 

Во записникот се утврдува и бојата на мастилото 
која ќе ја користи нотарот, заменик-нотарот, помош-
ник-нотарот или нотарот кој привремено ја врши служ-
бата. 

 
Член 12 

По дадената свечена изјава нотарот, односно по 
писмената изјава заменик-нотарот, помошник-нотарот 
или нотарот што привремено ја врши службата, ќе го 
заверат својот потпис на записник во основниот суд на 
чие подрачје е  именуван  нотарот. 

Потписот се заверува од страна на претседателот на 
судот, кој составува посебен записник. 

 Записникот од ставот 2 на овој член се потпишува 
од страна на  претседателот на судот, записничарот и 
нотарот, заменик-нотарот, помошник-нотарот или но-
тарот што привремено ја врши службата. 

 Заверен примерок од записникот му се предава на 
нотарот, заменик-нотарот, помошник-нотарот или на 
нотарот што привремено ја врши службата и на Нотар-
ската комора. 

 
Член 13 

Печатот, жигот и штембилите на нотарот привреме-
но ќе му се одземат кога има одлука за привремено 
оддалечување од службата до конечното завршување 
на поведена дисциплинска постапка, како и при изре-
чена дисциплинска мерка - привремено одземање на 
правото на вршење на нотарската служба во траење од 
еден до шест месеци. 

Печатот, жигот и штембилите на нотарот трајно ќе 
му се одземат во случаите на престанување на служба-
та на нотарот и разрешување на нотарот согласно 
членовите 14, 15 и 16 и членот 123  став 1 алинеја 5 од 
Законот за нотаријатот. 

 
Член 14 

Постапката за одземање на печатот, жигот и штем-
билите се спроведува од страна на Нотарската комора, 
преку комисија составена од три члена. 

За одземањето на печатот, жигот и штембилите 
комисијата составува записник, од кој еден заверен 
примерок му се предава на нотарот. 

При трајно одземање, од страна на судот на чие 
подрачје е именуван нотарот, се поништува печатот, 
жигот и штембилите со сечење на два дела. 

Од страна на претседателот на судот од ставот 3 на 
овој член се именува комисија составена од три члена, 
која присуствува на поништувањето на печатот, жигот 
и штембилите.  

За поништувањето на печатот, жигот и штембилите 
комисијата составува записник, од кој еден заверен 
примерок му се предава на нотарот. 

Одредбите од ставовите 4 и 5  на овој член се одне-
суваат и на истрошениот или оштетениот печат, жиг 
или штембил. 

 
3.Фирма на нотарот 

 
Член 15 

Фирмата на нотарот го содржи: грбот на Република 
Македонија и називот „Република Македонија“, нази-
вот „НОТАР”, името и презимето на нотарот и подрач-
јето на основниот суд за  кое е именуван  нотарот. 

Фирмата се испишува на посебна четириаголна 
плоча. Текстот треба да биде напишан со печатни бу-
кви во златна боја на црна стаклена подлога. 

За упатување во правец на канцаларијата на нота-
рот можат да се постават најмногу четири патокази. 

Патоказите се изработуваат во форма на стрелка 
или правоаголна форма со димензии до 25 см. во ши-
рина и 100 см. во должина.  

Патоказите се поставуваат на оддалеченост до 300 
метри од канцеларијата на нотарот. 

Патоказот го содржи називот „НОТАР”, а може да 
содржи и стрелка која го покажува правецот и ознака 
за оддалеченост пред називот „НОТАР”. 

Патоказите се изработуваат од материјал кој обез-
бедува трајност, во комбинација на две бои на црна 
подлога на која со букви во златна боја е впишан нази-
вот  „НОТАР”.  

  
4. Преодна и завршна одредба 

 
Член 16 

Со денот на отпочнувањето на примена на овој пра-
вилник престанува да важи Правилникот за формата, со-
држината и начинот на издавање и одземање на печатот, 
жигот, штембилот и фирмата на нотарот („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 52/97). 

 
Член 17 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 јули 
2010 година.   

 
Бр. 09-1486/2   

9 април 2010 година                    Министер за правда,  
   Скопје                             Михајло Маневски, с.р. 
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976. 
Врз основа на член 36 став (6) и член 74-а од Зако-

нот за нотаријатот („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 55/07, 86/08 и 139/09), министерот за 
правда  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, НАЧИНОТ НА ПИШУВАЊЕ И 
ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА НОТАРСКИТЕ ИСПРАВИ И 
ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ПОТВРДУВАЊЕ 

НА ФАКТИТЕ И ИЗЈАВИТЕ 
 

I. Општа одредба 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, начинот  

на пишување и обележување на нотарските исправи и 
формата и начинот на потврдување на фактите и изја-
вите. 

 
II. Форма на нотарските исправи 

 
Член 2 

Сите нотарски исправи кои ги составува нотарот се 
пишуваат на бела хартија на А4 формат, или на друг 
формат согласно овој правилник. 

Квалитетот на хартијата треба да ја обезбедува  
трајноста на нотарските исправи и текстот што тие го 
содржат.  

Нотарските исправи, нотарот ги составува во опре-
делен  број примероци што е соодветен  на бројот на 
странките и органите до кои се доставува, на материја-
та за која се составува нотарска исправа, од кој што 
еден примерок го задржува нотарот. 

 
Член 3 

Сите нотарски исправи кои ги составува нотарот 
треба да го содржат грбот на Република Македонија и 
називот „Република Македонија”.  

 Грбот на Република Македонија и називот „Репуб-
лика Македонија”,  се испишуваат во горниот лев агол 
на првиот лист од нотарската исправа, а под тоа стои 
“НОТАР”, неговото име и презиме, седиште и адреса. 

Во горниот лев агол на првиот лист од нотарската 
исправа се внесуваат и податоци за денот, месецот, го-
дината, местото и часот кога актот е составен.  

Во горниот десен агол од првиот лист од нотарска-
та исправа или книга се става ознака на предметот со 
деловодниот број од соодветниот уписник или книга. 

На крајот на нотарската исправа, под содржината и 
потписите на странките, нотарската исправа своерачно 
ја потпишува нотарот и ја заверува со службен печат. 

 
Член 4 

Ако нотарската исправа се состои од повеќе листо-
ви, ознаката на предметот со деловодниот број од соод-
ветниот уписник или книга се става на секој лист во 
горниот десен агол. 

Листовите на нотарската исправа треба да се про-
шијат со емствен конец, така што ќе претставуваат ед-
на целина. 

На секој лист на нотарската исправа треба да има 
отпечаток од сувиот жиг на нотарот. 

Секој лист на нотарската исправа треба да биде оз-
начен со арапски број. 

III. Начин на пишување на нотарските исправи 
 

Член  5 
Секоја нотарска исправа се пишува како посебен 

акт. 
Записниците кои се составуваат надвор од нотар-

ската  канцеларија, кога природата на дејствието тоа го 
бара, се пишуваат врз основа на претходно подготвен  
формулар  или образец од страна на нотарот.  

Прилозите кон нотарските исправи треба да бидат 
во оригинал или заверен препис. 

 
Член 6 

Потврдата на приватните исправи нотарот ја врши 
со изготвување на посебна нотарска исправа заради по-
тврдување на приватната исправа.  

Потврдата на приватните исправи се врши со со-
ставување на исправата на компјутер, на  машина за 
пишување или на друго механичко средство за пишу-
вање.  

Потврдата на приватната исправа ги содржи сите 
податоци кои за тоа правно дело се запишуваат во со-
одветниот уписник или книга, списите на исправата и 
потврда на нотарот дека правното дело според форма и 
содржина одговара на прописите за јавна исправа. 

Потврдата за приватна исправа составена и потпи-
шана од нотарот се спојува со исправата што се потвр-
дува, и тоа пред исправата што се потврдува. 

За изготвување на потврда и потврдување на при-
ватната исправа, соодветно се применуваат одредбите 
од овој правилник.   

 
Член 7 

Потврда на извод на нотарската исправа се врши со 
ставање на штембил, или со испишување на содржина-
та на штембилот на компјутер, на машина за пишување 
или со друго механичко средство за пишување со што 
се потврдува дека изводот е идентичен со изворникот 
на нотарската исправа, (Образец бр.7) од Правилникот 
за формата и содржината на службениот печат, сувиот 
и водениот жиг, штембилите и фирмата на нотарот, ка-
ко и начинот на нивното издавање и одземање (во ната-
мошниот текст: ППШ).   

Ако се издава извадок (исечок) од нотарскиот акт, 
тоа се назначува во потврдата на изводот. 

По барање на странката, може да се издаде извод од 
извршна нотарска исправа кон која не се приклучени 
прилозите, при што тој извод не претставува извршна 
исправа, а тоа се назначува во потврдата на изводот.    

Потврдите од ставовите 1, 2 и 3 на овој член нота-
рот ги потпишува и заверува со својот  печат.  

 
Член 8 

Нотарот за преземање на службени дејствија (сооп-
штување изјави, потврдување на заклучоци  на собра-
нија и седници на други органи, потврдување на факти 
и друго) согласно  Законот за нотаријатот составува за-
писник. 

Записникот го составува самиот нотар или овла-
стено лице од него, вработено во нотарската  канце-
ларија. 
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Член 9 
Записниците по правило се пишуваат на компјутер 

или на машина за пишување, а во исклучително оправ-
дани случаи и рачно. 

Записниците кои се составуваат надвор од нотар-
ската канцеларија  можат да се напишат рачно и тоа со 
средство што остава траен белег.  

Записниците од ставот 2 на овој член се препишу-
ваат на компјутер, на машина за пишување или на дру-
го механичко средство за пишување веднаш по враќа-
њето во нотарската канцеларија. 

 Ако за текот на службеното дејствие, односно за 
делови од тоа дејствие се водат стенографски белешки, 
записникот се пишува со молив за копирање. 

Стенографските белешки најдоцна 48 часа од соста-
вувањето на белешката се пренесуваат со обично пис-
мо, се прегледуваат и се препишуваат на компјутер, на 
машина за пишување или на друго механичко средство 
за пишување, а потоа се приложуваат во изворникот на 
записникот. 

Текот на службеното дејствие, односно делови од 
тоа дејствие може да се снима во соодветен аудио или 
видео формат, на погоден медиум,  врз основа на кој се 
изготвува записник на компјутер, со машина за пишу-
вање или со друго средство за пишување, а снимениот 
материјал на соодветен начин се чува како прилог кон 
записникот. 

Преписот од записникот составен според одредбите 
од ставовите 2, 3, 4 и 5 на овој член, го заверува нота-
рот или лицето вработено во неговата канцеларија што 
го извршило соодветното дејствие со свој потпис и со 
ставање на печат.  

Записникот пишуван на рака останува во списот, а 
преписот му се приложува. 

 
Член 10 

Кога според постојните прописи не се составува за-
писник, или тоа произлегува од природата на дејствие-
то што се презема, се составува службена белешка во 
која се наведува извршеното службено дејствие, како и 
датумот, часот и местото на извршување.  

Службената белешка од ставот 1 на овој член ја 
потпишува нотарот или лицето вработено во канцела-
ријата што го презело службеното дејствие. 

Ако службената белешка содржи изјава на странка-
та или соопштение дадено на присутна странка, беле-
шката ја потпишува и странката.  

Ако странката одбие да се потпише, нотарот тоа го 
забележува на исправата и ги наведува причините за 
одбивањето. 

 
Член 11 

Другите писмена кои ги составува нотарот (дописи, 
замолници и друго), покрај потребните податоци мо-
жат да содржат дополнителни податоци кои се во 
функција на вршењето на нотарската служба. 

 
IV. Обележување на нотарските исправи 

 
Член 12 

 Секоја составена нотарска исправа образува пред-
мет, кој нотарот го заведува во уписниците или кни-
гите. 

Член 13 
Предметите се заведуваат по ред без одлагање, како 

што ќе стигне предметот. 
Ако поради бројноста или од други оправдани при-

чини предметите не можат да бидат заведени истиот 
ден се заведуваат најдоцна наредниот ден пред заведу-
вањето на новите предмети, а под датумот и часот кога 
се примени. 

 
Член 14 

Секој предмет се обележува со скратен назив на со-
одветниот уписник или книга, редниот број под кој се 
заведува и последните два броја од годината, како и да-
тумот. 

Поединечните поднесоци во предметот се означува-
ат во горниот десен агол со деловодниот број кој ја со-
држи ознаката на предметот . 

 
Член 15 

Секоја нотарска исправа што претставува посебен 
предмет добива нова обвивка. 

Ако за определена правна работа е потребно да се 
преземат повеќе дејствија во различен временски пери-
од, а уписот го задржува основниот број, за сите нотар-
ски исправи има единствена обвивка. 

На насловната страница од обвивката на горниот 
лев агол се внесуваат податоци за нотарот кој учеству-
вал во составувањето на актот, неговото име и презиме,  
седиште и адреса. 

Во горниот десен агол од обвивката, пред бројот се 
внесува скратен назив на уписникот или книгата, ред-
ниот број под кој е заведен и последните два броја од 
годината. 

На средината на обвивката се внесуваат податоците 
за предметот и податоците за странките.  

 
V. Форма и начин на потврдување на фактите  

и изјавите 
 

1. Заверка на преписи на исправите 
 

Член 16 
Заверка на препис (фотокопија и сл.) на исправи, но-

тарот врши со ставање на штембил за заверка на препис, 
или со испишување на содржината на штембилот на 
компјутер, на машина за пишување или со друго меха-
ничко средство за пишување (Образец бр. 8 од ППШ). 

Потврдата за заверка на препис се става откако ќе 
се извршат сите уписи. 

Потврдата за заверка на преписот се става под тек-
стот што се заверува. 

Со заверката се потврдува дека преписот на испра-
вата е идентична со изворната исправа. 

При заверка на препис се пополнуваат податоците 
кои ги потврдуваат фактите што се предмет на завер-
ката. 

 
2. Заверка на потпис или ракознак 

 
Член 17 

Заверка на потпис или ракознак на странката, нота-
рот врши со ставање на штембил за заверка на потпис 
или ракознак или со испишување на содржината на 
штембилот на компјутер, машина за пишување или со 
друго механичко средство за пишување (Образец бр.9 
од ППШ). 
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Потврдата за заверката од став 1 на овој член се вр-
ши откако ќе се извршат сите уписи и ќе се стават по-
требните потписи. 

Потврдата за заверка на потписот или ракознакот 
се става на крајот на исправата, под потписот на 
странката. 

Со заверката на потписот или ракознакот  се потвр-
дува дека странката во присуство на нотарот ја потпи-
шала исправата, ставила свој ракознак, или го признала 
потписот, односно ракознакот како свој. 

При заверка на потписот или ракознакот се попол-
нуваат податоците кои ги потврдуваат фактите што се 
предмет на заверката. 

 
 

3. Заверка на изводи од трговски и деловни книги 
 

Член 18 
Заверка на изводите од трговски и деловни книги се 

врши со ставање на штембил за заверка на изводи од 
трговски и деловни книги или со испишување на содр-
жината на штембилот на компјутер, на машина за пи-
шување или со друго механичко средство за пишува-
ње, со која нотарот потврдува дека изводот е спореден 
со изворната книга и тој е идентичен со соодветната 
ставка во изворната книга (Образец бр.10 од ППШ). 

Потврдата за заверка на изводите од трговските и 
деловните книги, се врши откако ќе се извршат сите 
уписи. 

 
4. Заверка на превод 

 
Член 19 

Заверка на превод се врши со ставање на штембил 
за заверка на превод или со испишување на содржина-
та на штембилот на компјутер, на машина за пишување 
или со друго механичко средство за пишување.  (Обра-
зец бр. 11 од ППШ). 

Потврдата за заверка на превод се врши откако ќе 
се извршат сите уписи. 

При заверка на превод се пополнуваат податоците 
кои ги потврдуваат фактите што се предмет на завер-
ката. 

 
5. Потврда за времето кога исправата  

е поднесена 
 

Член 20 
Потврдата за времето кога е поднесена исправата се 

врши со ставање на штембил за потврда за времето ко-
га исправата е поднесена,  или со испишување на содр-
жината на штембилот на компјутер, на  машина за пи-
шување или со друго механичко средство за пишува-
ње. (Образец бр. 12 од ППШ). 

 
Член 21 

Заверките по правило се вршат во нотарската кан-
целарија. 

Заверка на потпис или ракознак се врши и надвор 
од нотарската канцеларија, ако за тоа постојат оправда-
ни причини. 

Заверката на потпис или ракознак надвор од нотар-
ската канцеларија се врши по претходно намирен  тро-
шок на лицето кое бара заверка. 

Ако заверката на потписот или ракознакот се врши 
надвор од нотарската канцеларија, за заверката се со-
ставува записник кој ги содржи сите податоци од упис-
никот за заверки и потврди.  

Податоците од записникот дополнително се запи-
шуваат во  уписникот за заверки и потврди, при што 
во рубриката за забелешки се назначува дека пода-
тоците и потписот односно ракознакот се внесени во 
записникот. 

Ако во потврдата за заверка која се врши надвор од 
нотарската канцеларија, не е наведен редниот број на 
уписникот за заверки и потврди се наведува датумот, 
часот и местото во кое заверката е извршена. 

 
VI. Преодна и завршна одредба 

 
Член 22 

Со денот на отпочнувањето на примена на овој пра-
вилник престанува да важи Правилникот за формата, 
начинот на пишување и одбележување на нотарските 
исправи („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 52/97). 

 
Член 23 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 јули 
2010 година.  

 
Бр. 09-1486/3   

9 април 2010 година                   Министер за правда,  
   Скопје                             Михајло Маневски, с.р. 

__________ 
977. 

Врз основа на член 91 став 5 од Законот за нотари-
јатот („Службен весник на Република Македонија” бр. 
55/07, 86/08 и 139/09), министерот за правда донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОТ, СОДРЖИНАТА, ФОРМАТА, НАЧИ-
НОТ НА ВОДЕЊЕТО И ЧУВАЊЕТО НА АКТИТЕ, 
УПИСНИЦИТЕ, КНИГИТЕ И ИМЕНИЦИТЕ НА 
НОТАРОТ, НАЧИНОТ НА ПРИМАЊЕ И ЧУВА-
ЊЕ НА НОТАРСКИТЕ ИСПРАВИ И ПРЕДМЕТИ-
ТЕ ОД ВРЕДНОСТ, И НИВНОТО ИЗДАВАЊЕ И 
ПРЕЗЕМАЊЕ, КАКО И ПРЕЗЕМАЊЕ НА ДРУГИ 

ФОРМАЛНИ ДЕЈСТВИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува видот, содржина-

та, формата, начинот на водењето и чувањето на акти-
те, уписниците, книгите и имениците на нотарот, начи-
нот на примање и чување на нотарските исправи и 
предметите од вредност, и нивното издавање и презе-
мање, како и преземање на други формални дејствија. 

 
Член 2 

Нотарот уредно ги води уписниците, книгите и 
имениците, компјутерската и друга евиденција утврде-
ни со Законот за нотаријатот, овој правилник и други 
прописи кои се во функција на вршење на нотарската 
служба. 
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I. Видови на уписници, книги и именици 
 

Член 3 
Нотарот, согласно Законот за нотаријатот и овој 

правилник, ги води следниве уписници, книги и име-
ници: 

- Општ деловен уписник (ОДУ); 
- Уписник за протести (УП); 
- Уписник за заверки и потврди (УЗП); 
-Уписник за реализација на залог (УРЗ); 
- Уписник за доверени работи (УДР); 
- Именик за доверени работи (ИДР); 
- Именик на лицата кои пред нотарот предале некое 

располагање во случај на смрт (ИРС); 
- Депозитна книга за преземени и издадени туѓи па-

ри, хартии од вредност и скапоцености (ДК); 
- Заеднички именик на странките за Општиот дело-

вен уписник и за Уписникот за протести (ЗИ). 
 

Член 4 
Нотарската комора на Република Македонија (во 

натамошниот текст: Нотарската комора), согласно За-
конот за нотаријатот и овој правилник, ги води следни-
ве книги и именици: 

- Книга на депонирани потписи  (КДП); 
- Именик на нотари (ИН); 
- Именик на помошници-нотари (ИПН); 
- Именик на заменици-нотари (ИЗН); 
- Именик на нотарски приправници (ИНП); 
- Именик на нотарски стручни соработници (ИНСС); 
-Именик на нотари кои привремено ја вршат служ-

бата (ИНПС); 
- Уписник за заверка на уписници, книги и именици 

(УЗУКИ); 
 

Член 5 
Уписниците, имениците односно депозитната книга 

од членот 3 од овој правилник се заверуваат од страна 
на претседателот на Нотарската комора. 

 Заверката од став 1 на овој член се врши на горни-
от дел на последната страница на уписникот, книгата 
односно именикот, со штембил за заверка на службе-
ните книги на нотарот (Образец бр.1) од Правилникот 
за формата и содржината на службениот печат, сувиот 
и водениот жиг, штембилите и фирмата на нотарот, ка-
ко и начинот на нивното издавање и одземање (во ната-
мошниот текст:ППШ) чија веродостојност ја потврдува 
со својот потпис и печат претседателот на Нотарската 
комора. 

Во заверката од ставот 1 на овој член се означува 
вкупниот број на страници на уписникот, на именикот 
односно на депозитната книга, датумот на заверката и 
предавањето на уписникот, на именикот односно на де-
позитната книга на нотарот.  

Податоците од став 3 на овој член се внесуваат и во 
Уписникот за заверка на уписници, книги и именици 
(Образец бр.1). 

 Уписникот за заверка на уписници, книги и имени-
ци содржи рубрики за: реден број; датум на прием; на-
зив на уписникот, книгата или именикот; име и прези-
ме и адреса на нотарот; датум на заверка; датум на вра-
ќање; датум кога се исполнети и забелешка. 

Нов уписник, книга или именик не се пополнува 
додека не се пополнат започнатите. 

Нотарот, уписниците, книгите односно имениците 
од ставот 1 на овој член ги набавува преку Нотарската 
комора. 

Уписниците, книгите односно имениците треба да 
бидат еднообразни и да се водат по единствена методо-
логија на подрачјето на целата територија на Републи-
ка Македонија.  

Еднообразноста на уписниците, книгите односно 
имениците се обезбедува од страна на Нотарската ко-
мора. 

 
Член 6 

 На секоја страница на уписникот, книгата или име-
никот во горниот лев агол се назначува календарската 
година, а во горниот десен агол се назначува бројот на 
страницата. 

Со уписите во нова календарска година секогаш се 
започнува на наредната страница. 

Во неисполнетите полиња при уписите, се става хо-
ризонтална црта со хемиско пенкало. 

Кога постои причина за поништување на уписите, 
уписот се прецртува со коса црта со црвен молив од ле-
виот долен спрема десниот горен агол и во рубриката 
“забелешка” се наведува причината за поништувањето. 

При заклучувањето на тековната календарска годи-
на, нотарот повлекува хоризонтална црта со црвен мо-
лив под последниот број на упис во уписникот, однос-
но депозитната книга, односно кај секоја буква од име-
никот и составува забелешка за вкупниот број на извр-
шени уписи и на поништени уписи за таа година, со 
бројки и букви. 

Под забелешката од став 5 на овој член, нотарот 
става ден, месец и година кога е составена забелешката 
со бројки и букви, потпис и печат. 

 
Член 7 

По пополнувањето на уписниците, книгите и име-
ниците освен Заедничкиот именик, нотарот ги предава 
на претседателот на Нотарската комора, кој ги заклучу-
ва со штембил за заклучување на службените книги на 
нотарот (Образец бр.4 од ППШ), ги потпишува и ги за-
верува со печат на Нотарската комора, по што ги враќа 
на нотарот. 

 
Општ деловен уписник (ОДУ) 

 
Член 8 

Општиот деловен уписник (Образец бр.2 ) ги содр-
жи следните рубрики:  

Рубрика 1: Реден број - се запишува редниот број на 
уписот. Секоја календарска година започнува со реден 
број 1, па последователно според времето на уписот, 
секој од уписите добива нов, нареден број. 

 Рубрика 2: Датум на уписот - се запишува со арап-
ски броеви, двоцифрено, денот и месецот кога е извр-
шен уписот во уписникот. Година на уписот се запишу-
ва на секоја страница и важи за целата страница.    

Рубрика 3: Податоци за учесникот во правна работа 
или службено дејствие - за физичко лице се запишува 
име, презиме, адреса и ЕМБГ. Ако физичкото лице е 
застапувано од полномошник или законски застапник, 
покрај горните податоци се запишуваат истите подато-
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ци и за полномошникот или законскиот застапник и се 
наведува видот, бројот и датумот на овластувањето врз 
основа на кое тој застапува. Под запишаните податоци, 
своерачно се потпишува, односно става свој ракознак 
физичкото лице или неговиот законски застапник, од-
носно полномошник. Под своерачен потпис се подраз-
бира своерачно испишано целото име и презиме или 
скратен потпис на учесникот;  

За правно лице се запишува целосен или скратен 
назив на правното лице, седиште и ЕМБС, регистриран 
во надлежниот орган или регистар. Ако за правното 
дејствие преземено во нотарската канцеларија на пис-
меното е земен потпис од овластено лице, во Уписни-
кот се запишува и името и презимето на застапникот 
по закон на правното лицето кое се запишува во Упис-
никот, а доколку правното лице е застапувано од пол-
номошник, прокуристот и сл., покрај горните податоци 
за правното лице, наместо податоците за застапникот 
по закон, се запишуваат името, презимето, адресата и  
ЕМБГ за полномошникот, прокуристот и сл. и се наве-
дува видот, бројот и датумот на овластувањето врз ос-
нова на кое тој застапува. Ако се презема дејствие врз 
основа на депониран потпис, се наведува бројот на 
уписот каде што е депониран потписот. Под запишани-
те податоци, своерачно се потпишува застапникот по 
закон, односно полномошникот. Под своерачен потпис 
се подразбира и своерачно испишано целото име и пре-
зиме или скратен потпис кој го депонирал потписникот 
на писменото во надлежниот орган.  

За упис на странско лице, при уписот не се впишува 
матичен број, доколку тој  не е содржан во документот 
за идентификација.  

Рубрика 4: Краток опис на правната работа или пре-
земените службени дејствија и вредност - краткиот 
опис за правната работа или преземените службени 
дејствија, содржи определување на видот на правното 
дело или дејствие кое се презема со наведување на ос-
новните податоци за него. 

Вредноста на правното дело се определува врз ос-
нова на податоците содржани во актите како и врз ос-
нова на расположливите податоци од надлежните орга-
ни и институции. Ако има несогласување помеѓу пода-
тоците во актите и оние на надлежните органи, за реле-
вантни се земаат податоците на надлежните органи.  

 Рубрика 5: Износ на такса според тарифниот број - 
износ на наплатена такса со означување на тарифниот 
број и соодветниот пропис. Ако дејствието е ослободе-
но од плаќање такси, се наведува прописот врз основа 
на кој е ослободено од плаќање такси. 

Рубрика 6: Износ на награда според тарифниот број 
- износ на наплатена награда со означување на тариф-
ниот број и соодветниот пропис. Ако дејствието е ос-
лободено од плаќање награда, се наведува прописот 
врз основа на кој е ослободено од плаќање награда. 

Рубрика 7: Ознака на движење на списите - со мо-
лив се забележува моменталното движењето на списот, 
дали списот е во Управа за јавни приходи, суд или друг 
надлежен орган. Кога списот е архивиран, тоа се кон-
статира со знакот a/a, а доколку е споен со друг пред-
мет, во предметот кој е приклучен се наведува бројот 
на предметот кон кој е приклучен, а кај предметот кон 
кој е додаден предмет се наведува бројот на предметот 
кој му е приклучен.  

Рубрика 8: Забелешка - се запишуваат сите забеле-
шки во врска со заверката или потврдата, а посебно 
причината за поништување на уписот или колоната, 
спојување на две последователни колони, причина за 
прецртување во рубриките и други околности за кои 
нотарот oцени дека се од значење за извршениот упис.  

Секој упис добива нов последователен реден број. 
 Ако за еден упис е потребно да се запишат повеќе 

учесници, секој од учесниците се запишува  во посебна 
колона.  

Редниот број, датумот и други податоци кои се 
идентични за целиот упис се запишуваат на првиот за-
пишан учесник, а на останатите колони се става знакот 
еднакво односно “дето” ( - II -). 

Ако има голем број на податоци, што треба да се за-
пишат во определена рубрика која  е премала, може да 
се изврши спојување на две последователни колони, со  
тоа што спојувањето се констатира  во забелешката. 

На секоја пополнета страница на уписникот од став 
1 на овој член, нотарот  става свој потпис и печат. 

 
Член 9 

Во Општиот деловен уписник се заведуваат сите 
нотарски акти, записници за потврди и докази, запис-
ници за преземање пари, исправи и хартии од вредност, 
како и сите други нотарски дејствија, освен оние што 
се заведуваат во Уписникот за протести. 

Поединечните дејствија поврзани со реализацијата 
на залог (сите записници, нотарски и други акти за пре-
земени дејствија во постапка за известување на доспеа-
ност на обезбеденото побарување и реализација на за-
лог), се запишуваат во Општиот деловен уписник.  

Сите дејствија преземени во врска со иста постапка 
за реализација на залог, во различен временски период, 
го задржуваат основниот број на упис, УРЗ број и ОДУ 
број,  а сите дејствија се заведуваат со реден број испи-
шан со арапски броеви.   

 
Уписник за заверки и потврди (УЗП) 

 
Член 10 

Уписникот за заверки и потврди (Образец бр.3) ги 
содржи следните рубрики: 

Рубрика 1: Реден број - се запишува редниот број на 
уписот за заверка или потврда. Секоја календарска го-
дина започнува со реден број 1, па последователно спо-
ред времето на упис, секој од уписите добива нов, на-
реден број. 

Рубрика 2:  Датум на упис - се запишува со арапски 
броеви, двоцифрено, денот и месецот кога е извршен 
уписот за заверка или потврда. Година на уписот се за-
пишува на секоја страница и важи за целата страница.   

Рубрика 3: Податоци за учесникот во постапката за 
заверка или потврда:   

 За заверка на препис се запишува: името, прези-
мето и адресата на лицето што побарало заверка на 
препис; 

 За заверка на превод се запишува: името, прези-
мето и адресата на лицето што побарало заверка на 
превод; 

 За заверка на потпис или ракознак на физичко лице 
се запишува името, презимето, адресата и матичниот 
број на лицето што побарало заверка на потпис или ра-
кознак. Ако физичкото лице е застапувано од полно-
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мошник или законски застапник, покрај горните пода-
тоци, се запишуваат истите податоци и за полномош-
никот или законскиот застапник и се наведува видот, 
бројот и датумот на овластувањето врз основа на кое 
тој застапува. Под запишаните податоци, своерачно се 
потпишува односно става свој ракознак физичкото ли-
це или неговиот законски застапник, односно полно-
мошник. Под своерачен потпис се подразбира своерач-
но испишано цело име и презиме или скратен потпис 
на учесникот;  

 За заверка на потпис на правно лице се запишува 
целосниот или скратен назив на правното лице, седи-
штето и ЕМБС регистриран во надлежниот орган или 
регистар и името и презимето на застапникот по закон 
на правното лице што побарало заверка на потпис. Ако 
правното лице е застапувано од полномошник, проку-
рист и сл. покрај горните податоци за правното лице, 
наместо податоците за застапникот по закон, се запи-
шуваат името, презимето, адресата и ЕМБГ за полно-
мошникот и се наведува видот, бројот и датумот на ов-
ластувањето врз основа на кое тој застапува. Ако се за-
верува потпис на правно лице врз основа на депониран 
потпис, се наведува бројот на уписот каде што е депо-
ниран потписот. Под запишаните податоци своерачно 
се потпишува застапникот по закон, односно полно-
мошникот. Под своерачен потпис се подразбира свое-
рачно испишано цело име и презиме или скратен пот-
пис кој го депонирал потписникот на писменото во 
надлежниот орган;   

За заверка на потпис на странско лице, при заверка-
та не се впишува матичен број доколку тој не е содр-
жан во документот за идентификација.  

За издавање потврди (за живот, предочување испра-
ва, овластување, извод од трговска книга и сл.) се запи-
шува: името, презимето, адресата и матичниот број за 
физичкото лице кое побарало издавање на ваква потвр-
да, односно истите податоци за правно лице како при 
заверка на потпис.  

Рубрика 4: Вид и начин на заверката или потврдата 
и вид и краток опис на исправата во врска со која се 
прави уписот: 

За заверка на препис се запишува: видот на препи-
сот, називот, бројот, датумот и органот на издавање на 
документот, а доколку не е на македонски јазик и јази-
кот на кој е напишан;  

 За заверка на превод се запишува: јазикот од кој е 
извршен преводот, името и презимето на овластениот 
преведувач и називот на документот кој е преведен; 

За заверка на потпис или ракознак се запишува: да-
ли потписот е даден или признат, и видот на докумен-
тот на кој се заверува со краток опис на содржината; 

За издавање потврди (за живот, предочување испра-
ви, овластување, извод од трговска книга и сл.) се запи-
шува: видот на потврдата и исправата за што се дава 
потврдата. 

Рубрика 5: Утврување на идентитет на учесникот - 
се запишува на кој начин е утврден идентитетот на 
учесникот врз основа на важечки документ за иденти-
фикација, лична карта или пасош, со наведување на ви-
дот, бројот и органот кој го издал документот за иден-
тификација. Ако не е можно да се утврди идентитетот 
на учесникот според  претходниот начин, може да се 

утврди со присуство на двајца полнолетни сведоци на 
идентитет, кои поседувааат важечки докумет за иден-
тификација и пред нотарот го потврдуваат идентитетот 
на учесникот. Во рубриката се констатира “со сведоци 
на идентитет”, а во посебни колони за секој сведок 
поединечно, под ист број на упис, се запишуваат лич-
ните податоци на сведоците, нивниот своерачен пот-
пис, видот, бројот и органот што го издал важечкиот 
документ за идентификација со кој се утврдува нив-
ниот идентитет. 

 Рубрика 6: Број на примероци - се запишува со 
арапски броеви, бројот на примероци на кои е изврше-
на заверката или издадена потврдата; 

Рубрика 7:  Износ на такса според тарифниот број – 
се запишува износот на наплатена такса со означување 
на тарифниот број и соодветниот пропис. Ако дејствие-
то е ослободено од плаќање такси, се наведува пропи-
сот врз основа на кој е ослободено од плаќање такси. 

Рубрика 8: Износ на награда според тарифниот број 
- се запишува износот на наплатена награда со означу-
вање на тарифен број и соодветниот пропис. Ако завер-
ката е ослободена од плаќање награда, се наведува про-
писот врз основа на кој заверката е ослободена од пла-
ќање награда. 

Рубрика 9: Забелешка - се запишуваат сите забеле-
шки во врска со заверката или потврдата, а посебно 
причината за поништување на уписот или колоната, де-
ка е прочитано писменото на неписмената странка која 
става ракознак, спојувањето на две последователни ко-
лони, причината за евентуални прецртувања во рубри-
ките и други околности за кои нотарот оцени дека се од 
значење за извршениот упис. 

Секој упис добива нов последователен реден број. 
Ако за еден упис е потребно да се запишат повеќе 

учесници, секој од учесниците се запишува  во посебна 
колона.  

Редниот број, датумот и другите податоци кои се 
идентични за целиот упис се запишува на првиот запи-
шан учесник, а на останатите колони се става знакот 
еднакво односно “дето” ( - II -). 

Ако има голем број на податоци, кои треба да се за-
пишат во определена  рубрика која  е премала, може да 
се изврши спојување на две последователни колони, со 
тоа што спојувањето се констатира во забелешката.  

При запишување во уписникот се пополнуваат само 
оние рубрики кои се однесуваат на определен  упис.  

Во рубриките во кои не треба ништо да се пополни 
се става хоризонтална црта со хемиско пенкало. 

 
Уписник за протести (УП) 

 
Член 11 

Уписникот за протести нотарите го водат во  три 
книги, и тоа: 

1) Уписник за протести, Книга I, за упис на протест за 
трасирана и сопствена меница и протест на чек, согласно 
Законот за меница и Законот за чек  (Образец бр. 4). 

2) Уписник за протести, Книга II, за упис на потвр-
да за замена на протест или чек со писмена изјава на 
лицето од кое е побарано исполнување на обврската, 
согласно Законот за меница и Законот за чек (Образец 
бр. 5). 
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3) Уписник за протести, Книга III, за упис на потвр-
да за замена на протест со потврда дека е доставен пре-
пис на меницата на меничните должници затоа што 
истата не е платена или акцептирана согласно Законот 
за меница (Образец бр. 6). 

 
Член 12 

Уписниците за протести од член 11 од овој правил-
ник, нотарот ги подготвува во   тековната година за на-
редната година. 

Секоја книга на уписникот за протести треба да би-
де тврдо укоричена и прошиена со емственик кој поми-
нува низ сите листови и краеви кои се на внатрешната 
страна на корицата на книгата, заверени и прицврстени 
со печат на Нотарската комора. 

Покрај ставањето на печатот, Нотарската комора 
потврдува и колку листови има во книгата.  

Потврдата носи датум кога е ставен печатот и бро-
јот на уписот во уписникот под кој е извршен. 

На секој лист во книгата од ставот 1 на овој член се 
наведува името и презимето, како и седиштето на нота-
рот и целиот назив на одделната книга.  

Листовите во книгата се означуваат со редни 
броеви. 

 
Член 13 

Покренатиот протест и замената на протестот, без 
оглед на тоа дали при замената на протестот учеству-
вал нотар, се запишуваат во уписникот за протести без 
одлагање, а замената на протестот пред истекот на про-
тесниот рок.  

Нотарот внимава на редот како протестите и заме-
ната на протестите се покренати, односно како стран-
ките барале замената на протестот да се запише во 
уписникот за протести. 

Во Уписникот за протести се запишува целата со-
држина на протестот, односно целата содржина на ме-
ницата или чекот и напишаните изјави на меницата од-
носно чекот согласно Законот за меница и Законот за 
чек, односно целата содржина на меницата односно че-
кот и потврдата за замена на протестот согласно Зако-
нот за меница и Законот за чек.  

На имателот на меницата или чекот или на негови-
от застапник веднаш му се предава изворникот на про-
тестот со поднесената меница односно чек, односно 
поднесената меница или чек на која е напишана потвр-
да за упис на изјавата во именикот за протести, однос-
но изворникот на потврдата за замена на протестот со 
поднесената меница или чек. 

 
Член 14 

Нотарот потврдува во Уписникот за протести дека 
во него запишаната содржина одговара на изворникот 
на протестот, односно на поднесената меница, чек или 
препис на меница, и на неа напишаната изјава од траса-
тот односно поднесената меница, чек или препис на 
меница и издадената потврда за замена на протестот. 

 
Член 15 

Уписникот за протести не се изнесува од нотарска-
та канцеларија, освен во случаите во кои според Зако-
нот за нотаријатот, архивата на нотарот се чува во над-
лежниот суд или се предава на некоја друга државна 
или јавна служба, или се доверува на нотар. 

Член 16 
Нотарот врши протестирање по писмено барање од 

имателот на меницата или чекот, односно неговиот за-
стапник на негов трошок.  

Писменото барање се запишува во Општиот дело-
вен уписник. 

Врз основа на барањето за протестирање, односно 
за упис за извршена замена на протестот, односно за 
извршена замена на протестот, нотарот веднаш врши 
протестирање, односно упис за замена на протестот во 
Уписникот за протести, односно врши замена на проте-
стот и потврдата за тоа ја запишува во Уписникот за 
протести. 

Нотарот не се впушта во испитување дали проте-
стирањето или уписот во одделни случаи се потребни 
или соодветни за остварување на меничните правата 
односно правата од чек. 

 
Член 17 

Заверениот препис на протестот како и заверените 
преписи и потврди за замена на протестот се издаваат 
само на заинтересирани лица и само врз основа на пис-
мено барањe.  

 
Член 18 

Кога лицето против кое се покренува протест сог-
ласно Законот за меница, односно Законот за чек ќе ја 
изврши пропуштената исплата, нотарот тоа го потврду-
ва на меницата или чекот.  

Содржината на потврдата нотарот ја внесува во це-
лост во посебен записник, кој се заведува во Општиот 
деловен уписник.  

На потврдата на меницата или чекот, нотарот става 
свој потпис, датум и број на списот под кој потврдата е 
заведена, како и свој печат, па потоа меницата или че-
кот ја предава на лицето против кое е покренат проте-
стот. 

Во случај на исплата на дел од меничната сума, од-
носно на еден дел од износот наведен во чекот, нотарот 
постапува согласно Законот за меница, односно Зако-
нот за чек. 

 
Член 19 

Протестите и замените на протестите се назначува-
ат со кратенки и тоа: “Про.I.р.бр.__________”, односно 
“Про.II.р.бр._____________”, односно “Про. III. р.бр. 
_________”, додавајќи при тоа име и презиме на нота-
рот кој го вршел протестот, односно замената на проте-
стот. 

 
Член 20 

Уписникот и записниците за протести се чуваат де-
сет години.  

 
Член 21 

Сите надоместоци (награда и надоместок на трошо-
ците на нотарот, такси и сл.) се назначуваат на сите 
примероци на исправите кои се запишуваат во уписни-
кот за протести. 

На исправите од ставот 1 на овој член се назначува 
дали и кои од надоместоците од ставот 1 на овој член 
се наплатени. 
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Уписник за реализација на залог (УРЗ) 
 

Член 22 
Уписникот за реализација на залог УРЗ (Образец 

бр. 7) ги содржи следните рубрики: Рубрика 1: Реден 
број - се запишува редниот број на уписот. Секоја ка-
лендарска година започнува со реден број еден, па пос-
ледователно според времето на упис секој од уписите 
добива нов, нареден број. 

Рубрика 2: Датум на уписот - се запишуваат со 
арапски броеви, двоцифрено, денот и месецот кога е 
извршен уписот во Уписникот. Година на уписот се за-
пишува на секоја страница и важи за целата страница.   

Рубрика 3: Податоци за учесникот во постапка за 
реализација на залог - доверител-и и должник-ци:  

- за физичко лице се запишува име, презиме, адреса 
и ЕМБГ ; 

- за правно лице се запишува целосниот или скра-
тен назив на правното лице, седиште и ЕМБС реги-
стриран во надлежниот орган или регистар; 

За упис на странско лице, при уписот не се впишува 
матичен број, ако тој  не е содржан во документот за 
идентификација.  

Рубрика 4: Краток опис на видот и предметот на за-
лог и вредноста на обезбеденото побарување. 

 Краткиот опис на видот и предметот на залог и 
вредност на обезбеденото побарување содржи опреде-
лување на видот на залог, определување на предметот 
на залог со наведување на основните податоци за него. 

 Вредноста на обезбеденото побарување се опреде-
лува според главното побарување запишано во јавна 
книга или регистар наменет за упис на соодветниот вид 
залог.  

Рубрика 5: Ознака на движење на списите - се заве-
дува бројот под кој се преземени поединечните дејс-
твија за реализација на залогот упишани во Општиот 
деловен уписник и колку посебни дејствија се преземе-
ни. Со молив се забележува моменталното движењето 
на списот, дали списот е во суд или друг надлежен ор-
ган и сл. Кога списот е архивиран тоа се констатира со 
знакот а/а, а доколку е споен со друг предмет, кај пред-
метот кој е приклучен се наведува бројот на предметот 
кон кој е приклучен, а кај предметот кон кој е додаден 
предмет, се наведува бројот на предметот кој му е 
приклучен. По правило, кон барањето за реализација 
на залог и записникот за прием на истото се приклучу-
ваат сите останати преземени дејствија во постапката. 

Рубрика 6: Забелешка - се запишуваат сите забеле-
шки во врска со постапката за реализација на залог, а 
посебно причината за поништување на уписот или ко-
лоната, спојување на две последователни колони, при-
чина за евентуални прецртување во рубриките и други 
околности за кои нотарот oцени дека се од значење за 
извршениот упис.  

Во Уписникот за реализација на залог се запишува-
ат сите примени барања за реализација на залог и вре-
мето на завршување на постапката за реализација.  

Поединечните дејствија поврзани со реализацијата 
на залог се запишуваат во Општиот деловен уписник. 

Секој упис добива нов последователен број. 
Секој од учесниците (доверител или должник) се 

запишува во посебна колона во уписникот.  

Редниот број, датумот и други податоци кои се 
идентични за целиот упис се запишуваат на првиот за-
пишан учесник, а на другите колони се става знакот ед-
накво односно “дето” ( - II -). 

Поради голем број на податоци кои треба да се за-
пишат во определена  рубрика, може да се изврши спо-
јување на две последователни колони, со тоа што спо-
јувањето се констатира во забелешката.  

 
Уписник за доверени работи (УДР) 

 
Член 23 

Уписникот за доверени работи од судовите и други-
те органи (Образец бр.8) содржи рубрики за: реден 
број; датум на прием; податоци за странката (име и 
презиме на физичкото лице или назив на правното ли-
це, адреса на физичкото лице или седиште на правното 
лице, ЕМБГ или ЕМБС на правното лице, занимање); 
краток опис на доверената работа; датум на испраќање 
на составената исправа до судот или на друг орган; и 
забелешка. 

  
Именик на лица кои пред нотарот предале некое 

располагање во случај на смрт (ИРС) 
 

Член 24 
Именикот на лицата кои пред нотарот предале не-

кое располагање во случај на смрт (Образец бр.9) содр-
жи рубрики за: реден број; датум на пренос на распола-
гањето; име и презиме, ЕМБГ и адреса на лицето кое го 
предало располагањето; име и презиме, ЕМБГ и адреса 
на лицето чие располагање е предадено, ако тоа самото 
не го предало; и ознака на списот во кој располагањето 
се чува.  

 
Депозитна книга за преземени и издадени туѓи па-

ри, хартии од вредност и скапоцености (ДК) 
 

Член 25 
Депозитната книга за преземени и издадени туѓи 

пари, хартии од вредност и скапоцености (Образец 
бр.10) содржи рубрики за: реден број; датум на презе-
мање на депозитот; податоци за странката (име и пре-
зиме на физичкото лице или назив на правното лице, 
адреса на физичкото лице или седиште на правното ли-
це, ЕМБГ или ЕМБС); начинот на утврдување на иден-
титетот на странката (лично; сведоци; лични карти или 
пасоши, број и орган кои ги издал); опис на депозитот 
и дејствија кои треба да се преземат; податоци за 
странката на која депозитот треба да се предаде (име и 
презиме и адреса, односно назив и седиште на странка-
та на која треба да и се предаде депозитот); и забеле-
шка.  

 
Именик на доверени работи (ИДР) 

 
Член 26 

Именикот на доверени работи (Образец бр.11) со-
држи рубрики за: реден број; податоци за странката за 
доверената работа (име и презиме на физичко лице или 
назив на правно лице, адреса односно седиште на прав-
но лице); уписник за доверени работи и број под кој е 
уписот извршен; место за буква.  
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Во Именикот се запишува секоја странка посебно 
под буква која одговара на почетната буква на негово-
то презиме или назив на правното лице, уписникот во 
кој е заведен предметот и под кој број.  

 
Заеднички именик на странките за Општиот дело-

вен уписник и за Уписникот за протести (ЗИ) 
 

Член 27 
Во заедничкиот именик на странките за Општиот 

деловен уписник и за Уписникот за протести (во ната-
мошниот текст: Заедничкиот именик) се запишуваат 
странките кои се запишани во уписниците определени 
со овој правилник . 

Заедничкиот именик (Образец бр.12) содржи ру-
брики за: реден број; податоци за странката (име и пре-
зиме или назив за правно лице, адреса или седиште за 
правно лице) која е запишана во Општиот деловен 
уписник односно во Уписникот за протести; уписник 
во кој е заведен предметот и под кој број; и место за 
буква. 

Во Заедничкиот именик се запишува секоја странка 
под буква која одговара на почетната буква на нејзино-
то презиме или називот на правното лице и уписникот 
во кој е заведен предметот и под кој број.  

Заедничкиот именик се води во пишана форма сог-
ласно овој правилник, во кој страниците се поделени 
по азбучен ред.  

Заедничкиот именик може да се води и во еле-
ктронска форма, преку софтверска програма со чија  
помош по електронски  пат се водат и се ажурираат 
уписите и се овозможува лесно и едноставно пребару-
вање на уписите и учесниците во постапката кај нотар,  
најмалку по една основа од наведените: име, презиме, 
назив на правното лице, живеалиште односно седиште,  
ЕМБГ и сл. 

На крајот од секоја календарска година, нотарот 
треба да направи најмалку две копии на компакт диск, 
ДВД или друг медиум за чување на електронските по-
датоци од годишниот заеднички именик, поединечно и 
во состав со уписите од претходните години.  

Копиите со електронски податоци се чуваат во трај-
ната архива на нотарот, на начин и во услови соодвет-
ни за сигурно чување на таков медиум.  

Уписот во Заедничкиот именик се врши во првата 
наредна слободна рубрика на буквата во именикот која 
одговара на првата буква на презимето на лицето или 
називот на фирмата на учесникот. 

Нотарот не треба да користи нов именик додека не 
го исполни именикот што го користи.  

Заедничкиот именик се смета дека е исполнет кога 
ќе се исполни која било од буквите во Заедничкиот 
именик. 

 
Книга на депонирани потписи (КДП) 

 
Член 28 

Книгата за депонирани потписи (Образец бр.13) со-
држи рубрики за: реден број; датум на депонирање; на-
зив и седиште на правното лице чии што законски за-
стапник е лицето што го депонира потписот; функција-
та на лицето што го депонира потписот; име и презиме, 
занимање и адреса на лицето кое што го депонира пот-
писот; датум и место на раѓање и документ врз основа 
на кој е извршена идентификација (лична карта или 

патна исправа број, орган што ја издал и датум на изда-
вање); број на актот со кој лицето е избрано или имену-
вано; број, датум на судската регистрација и орган кој 
ја заверил; потпис и параф на лицето кое го депонира 
потписот; установа во која е извршено депонирањето 
на потписот; лице пред кое е извршено депонирањето 
на потписот (претседател на Нотарската комора на Ре-
публика Македонија); забелешка (евентуалната проме-
на на генералиите на лицето што го депонирало потпи-
сот и други промени); и датум на престанок на функци-
јата на лицето кое што го депонира потписот.  

 
Именик на нотари (ИН) 

 
Член 29 

Именикот на нотари (Образец бр.14) содржи рубри-
ки за: име и презиме на нотарот; седиште за подрачјето 
на основниот суд за кое е именуван; положил нотарски 
испит (ден, месец, година); решение за именување на 
нотарот (ден, месец, година); свечена изјава и повелба 
за поставување на нотарот (ден, месец, година); и за-
почнување со работа (ден, месец, година).  

Именикот содржи и рубрики за отсуствата на нота-
рот; престанување на службата на нотарот (оставка, 
разрешување, казни и промени во упис); и забелешки.  

 
Именик на помошници-нотари (ИПН) 

 
Член 30 

Именикот на помошници-нотари (Образец бр.15) ги 
соржи следните рубрики: реден број; име и презиме на 
помошник - нотарот; име и презиме на нотарот кај кого 
работи помошник-нотарот; датум на положен нотарски 
испит (ден, месец, година); датум и број на решението 
за поставување помошник – нотар (ден, месец, година 
и број на решение); датум на дадена свечена изјава на 
помошник-нотарот пред претседателот на Нотарската 
комора на Република Македонија (ден, месец, година); 
вршење на функцијата помошник-нотар; престанок на 
работа на помошник- нотарот (ден, месец, година); да-
тум на разрешување и назив на органот (ден, месец, го-
дина, назив на органот); забелешки; и уписот во имени-
кот го одобри и потврди претседателот на Нотарската 
комора на Република Македонија.  

 
Именик на заменици-нотари (ИЗН) 

 
Член 31 

Именикот на заменици-нотари (Образец бр. 16 ) со-
држи рубрики за: реден број; име и презиме на заменик 
- нотарот; име и презиме на нотарот кој го заменува за-
меник - нотарот; датум на положен нотарски испит 
(ден, месец, година); датум и број на одобрението за 
именување заменик- нотарот (ден, месец, година, број 
на одобрението и орган); датум на дадена писмена изја-
ва на заменикот - нотар пред претседателот на Нотар-
ската комора на Република Македонија (ден, месец, го-
дина); датум на депонирање на потпис и печат на заме-
ник-нотарот во надлежниот суд; дисциплински казни и 
промени во уписот; датум на престанок на службата на 
заменик - нотарот; ( ден, месец, година и назив на орга-
нот); забелешки; и уписот во именикот го одобри и по-
тврди претседателот на Нотарската комора на Републи-
ка Македонија.  



21 април 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 55 - Стр. 37 

Именик на нотарски приправници (ИНП) 
 

Член 32 
Именикот на нотарски приправници (Образец бр. 

17 ) содржи рубрики за: реден број; име и презиме на 
нотарскиот приправник; име и презиме на нотарот кај 
кого е вработен нотарскиот приправник; датум на дип-
ломирањето на нотарскиот приправник (ден, месец, го-
дина); датум на вработувањето на нотарскиот приправ-
ник (ден, месец, година); датум на доставувањето на 
потврдата од нотарот до Нотарската комора на Репуб-
лика Македонија (ден, месец, година); датум на извр-
шен надзор од Нотарската комора на Република Маке-
донија над стручното оспособување (ден, месец, годи-
на); датум на престанок на работниот однос (ден, ме-
сец, година); датум на завршување на приправничкиот 
стаж (ден, месец, година); забелешки; и уписот во име-
никот го одобри и потврди претседателот на Нотарска-
та комора на Република Македонија.  

 
 

Именик на нотарски стручни соработници (ИНСС) 
 

Член 33 
Именикот на нотарски стручни соработници (Обра-

зец бр. 18) содржи рубрики за: реден број; име и прези-
ме на нотарскиот стручен соработник; име и презиме 
на нотарот кај кого е вработен стручниот соработник; 
датум на дипломирањето на стручниот соработник 
(ден, месец, година); датум на вработувањето на струч-
ниот соработник (ден, месец, година); датум на полага-
ње на нотарскиот испит (ден, месец, година); дисцип-
линско казнување (ден, месец, година); вршење на 
функција помошник или заменик - нотар; датум на пре-
станок на работниот однос (ден, месец, година); забе-
лешки; и уписот во именикот го одобри и потврди пре-
тседателот на Нотарската комора на Република Маке-
донија.  

 
Именик на нотари кои привремено ја вршат  

службата (ИНПС) 
 

Член 34 
Именикот на нотари кои привремено ја вршат 

службата (Образец бр.19) содржи рубрики за: реден 
број; име и презиме на нотарот (односно помошник-но-
тарот) кој привремено ја врши службата; име и прези-
ме на нотарот во чие име се врши службата; датум и 
број на решението за престанок на службата на нотарот 
во чие име ја врши службата (ден, месец, година и број 
на решение); датум и број на решението за поставува-
ње на нотар кој привремено ја врши службата (ден, ме-
сец, година и број на решение); датум на давање на 
писмена изјава на нотар кој привремено ја врши служ-
бата пред претседателот на Нотарската комора на Ре-
публика Македонија (ден, месец, година); датум на де-
понирање на потпис и печат пред надлежниот суд (ден, 
месец, година); датум на известување на министерот и 
надлежниот суд за поставување на нотар кој привреме-
но ја врши службата (ден, месец, година); датум на 
престанок на службата на нотарот кој привремено ја 
врши службата (ден, месец, година и назив на органот); 
забелешки; и уписот во именикот го одобри и потврди 
претседателот на Нотарската комора на Република Ма-
кедонија.   

II. Начин на примање на нотарски исправи 
 

Член 35 
Нотарот предметите ги зема во работа според редот 

на приемот, освен ако природата на дејствието или по-
себните околности бараат да се постапи поинаку.  

 
Член 36 

Писмената во нотарската канцеларија се примаат во 
работното време.  

Примањето на писмената непосредно од странките, 
нотарот може да го ограничи на работното време опре-
делено за примање на странките. 

 
Член 37 

Писмената во нотарската канцеларија ги прима но-
тарот или лице вработено во неговата канцеларија.  

Ако примањето на писмената е врзано за преземање 
на некое службено дејствие, писменото наместо нота-
рот може да го преземе само лице овластено за презе-
мање на тоа дејствие. 

Поштенските пратки ги презема нотарот или лице 
вработено во неговата канцеларија кое за тоа е посебно 
овластено. 

 
Член 38 

Нотарот определува лице за отворање на поштата 
во неговата канцеларија. 

Обвивката на писмото се отвора така што да не се 
оштети поштенскиот печат и жиг.  

За правилно вршење на службата (утврдување на 
рок, датум и сл.), кога тоа е неопходно, кон писменото 
се приложува и обвивката во кое било писменото. 

Содржината на обвивката (бројот на писмената и 
прилозите) се утврдува со забелешка за прием или со 
посебен записник со кој се приложува обвивката и при-
мените писмена.  

Посебен записник се составува особено ако содр-
жината на обвивката не се поклопува со назнаката на 
обвивката и кога пакет или друга пошта се примени 
оштетени, а постои сомневање за неовластено или зло-
намерно отворање.  

Посебен записник составува нотарот или лицето 
кое е овластено да го замени нотарот во преземањето 
на определени  нотарски дејствија. 

Ако во една обвивка пристигнале повеќе писмена, 
обвивката се приложува кон едно од писмената, а на 
другите писмена под белешката за прием се означува 
списот во кој обвивката се наоѓа. 

Ако обвивката на препорачаната пошта или онаа на 
која е означена вредноста е оштетена, нотарот или ов-
ластеното лице ја презема откако комисиски се утврди 
содржината на пратката, за што се составува записник, 
од кој еден примерок му се предава на нотарот. 

 
Член 39 

На примерокот на писменото наменето за нотарот 
се става забелешка со штембил за прием на писмено 
односно приемен штембил (Образец бр.3 од ППШ), по 
правило на задната страна од писменото.  
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Забелешката за прием од став 1 на овој член содржи 
име и презиме на нотарот и назначување на неговото 
седиште, ден, месец и година на приемот и податоци за 
начинот на приемот (на пример: “непосредно”, “преку 
пошта”, или “препорачано” и сл.), за бројот на приме-
роците и прилозите, за тоа дали и како за писменото е 
платена такса, дали стигнало по пошта, дали е отворе-
но или е со оштетена обвивка, за можните предмети и 
готови пари кои се доставени со пратката и сл. 

Ако поштенската пратка е испратена препорачано, 
забелешката содржи и датум на поштенскиот жиг, како 
и пратката која е означена на денот на предавањето на 
поштата.  

Ако на поштенскиот жиг поради нејаснотија не мо-
же да се утврди денот на предавањето на поштата, тоа 
се означува на писменото.  

Ако при отварањето на пратката се утврди дека со 
писменото се испратени пари или друга вредност, се 
составува посебен записник во кој се утврдува износот 
на парите односно на другата вредност.  

Утврдениот износ на парите односно на другата 
вредност по извршениот упис на писменото во соодве-
тен уписник се запишуват и во депозитната книга.  

Под забелешката за приемот се означува бројот на 
депозитната книга. 

Недостигот и неправилностите утврдени при отво-
рањето на пратката, ако нема причини за составување 
на посебен записник согласно ставот 4 на овој член , 
треба да се утврдат со кратка забелешка која се соста-
вува непосредно со ставање на штембил (на пример: 
ако на писмената му недостигаат прилози се става 
“примено без прилози”, а ако не му недостигаат прило-
зи, треба да се наведе нивното име и сл.). 

Ако во обвивката се најде писмено адресирано на 
друг нотар, на суд, на друг државен орган, на правно 
или физичко лице се става соодветна забелешка под за-
белешката за прием (на пример: погрешно доставено) и 
писменото се упатува на адресатот. 

Забелешката за прием се става со штембил за прием 
на сите пратки. 

Лицето кое во нотарската канцеларија ја примило 
писмената пратка, по барање на подносителот, му изда-
ва потврда за приемот на пратката заверена со штем-
бил за прием на копијата на предаденото писмено или 
со ставање на потпис и печат на нотарот во предадена-
та книга на доносителот, ако во неа се точно наведени 
писмената кои се предаваат, бројот на примероците, 
рубриките итн. или со издавање на потврда за приме-
ното писмено. 

Ако е со писменото приложена доставница, прие-
мот на писменото се потврдува на доставницата со ста-
вање на датум и потпис, а потврдената доставница вед-
наш му се враќа на испраќачот. 

Забелешките од став 1 до 12 на овој член ги потпи-
шува лицето кое го примило писменото. 

 
Член 40 

Нотарот или лицето кое тој го овластил за примање 
на писмена ги пресметува и ги поништува таксите што 
се лепат на поднесокот, на прилозите и на останатите 
писмена според прописите за наплата на такси и одред-
бите на овој правилник. 

Член 41 
Писмената кои се испраќаат од нотарската канцела-

рија се заведуваат во соодветна книга за испраќање или 
достава (Доставна книга за пошта или Доставна книга 
за место).  

Доставната книга за пошта (Образец бр.20) содржи 
рубрики за: реден број; датум на испраќање; ознака на 
списите; примач (име и презиме, или назив на правно-
то лице и адреса); тежина во грамови; поштарина; и 
број на пратката.  

Доставната книга за место (Образец бр.21) содржи 
рубрики за: реден број; датум на уписот; ознака на спи-
сите; примач (презиме и име, или назив на правното 
лице и адреса); потврда за прием (датум и потпис). 

Доставата на писменото може да се констатира и со 
посебна доставница приклучена кон предметот заради 
кој се врши доставата. 

Писмената за кои е потребен доказ за прием се до-
ставуваат со доставница односно повратница до стран-
ките и другите лица.  

На доставницата односно повратницата од став 5 на 
овој член се назначува името и презимето, адресата на 
примателот и датум на писменото што се доставува со 
бројот на списите и името на нотарот.  
 

1. Нотарски списи 
 

Член 42 
Нотарот ги составува, води и чува своите списи 

согласно со Законот за нотаријатот и одредбите на овој 
правилник, ако со посебни прописи за определен  вид 
на списи поинаку не е определено. 

 
Член 43 

Писмената за кои нотарот прави заверки и потврди 
и се запишуваат во Уписникот за заверки и потврди се 
чуваат без формирање на посебна обвивка на списи, со 
уредно последоватено редење на заверките по реден 
број во соодветни регистратори.  

Полномошната и другите списи како прилози кон 
писменото што се заверува, се спојуваат со писменото.  

Писмената што ги изготвува нотарот, а се запишу-
ваат во Општиот деловен уписник или другите уписни-
ци, освен уписникот Уписник за заверка и потврди 
(УЗП), формираат посебен спис и за нив се прави по-
себна обвивка на списи.  

Писменото за кое треба да се оформи нов спис се 
запишува истиот ден кога е примено во соодветниот 
уписник и именик. 

Писменото за кое треба да се оформи нов спис се 
става во обвивка за списи и се запишува во пописот на 
писмената, кој е отпечатен на внатрешната страна на 
обвивката на списот. 

Откако се пополни пописот на писменото на обви-
вката на списот, кон списот се приложува лист за про-
должување на пописот на писмената на кој се продол-
жува запишувањето на писмената.  

На обвивката на списот (Образец бр.22) во горниот 
лев агол отпечатена е или со штембил е означена но-
тарската канцеларија, во горниот десен и долниот лев 
агол се запишува ознаката и бројот на списот, а на сре-
дина се запишуваат податоците за предметот и стран-
ките. 
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Пописот на писмена (Образец бр.23) содржи рубри-
ки за: реден број; датум на приемот или составувањето 
на писменото кај нотарот; кратки ознаки на содржина-
та; број на прилози; број на листови; и забелешка. 

 
Член 44 

На секој предмет за кој се формира спис се става 
ознака која се состои од кратенка на името на уписни-
кот во кој е запишан со големи букви, редниот број на 
уписот и последните два броја на годината во која 
предметот е внесен во уписникот. 

 
Член 45 

Прилозите со одделни писмена се ставаат во обви-
вката на списот заедно со писменото на кое се однесу-
ваат.  

Прилозите се наведуваат во самиот акт на кој се од-
несуваат, а доколку не се наведени во писменото се оз-
начуваат со деловниот број на соодветното писмено со 
ставање на голема буква во азбучниот ред на секој при-
лог посебно. 

Изворниците на исправата кои по завршената по-
стапка треба да им се вратат на странките, по правило 
се ставаат во заеднички отворена обвивка, на која од 
надворешната страна се наведува кои исправи се наоѓа-
ат во неа. 

Кон соодветното писмено во кое изворниците биле 
приложени се приложува по потреба и препис односно 
фотокопија од изворникот кој треба да се задржи во 
списот.  

Другите прилози, кои поради формата или видот не 
можат да се стават во списот, се чуваат одвоено, а на 
писменото со кое биле приложени и во пописот на пис-
мената се става забелешка за тоа каде се чуваат тие 
прилози. 

Во пописот на писмената, со реден број на писме-
ното на кое се однесуваат прилозите, се наведува бро-
јот на прилозите во посебна рубрика определена за 
евидентирање на прилозите, а по потреба и назначува-
ње на буквите со кои прилозите се обележани. 

 
Член 46 

Нотарот и лицата вработени во неговата канцелари-
ја внимателно ги чуваат сите писмена во списите, уред-
но запишувајќи ги во пописот на писмената и назначу-
вајќи ги со правилни ознаки.  

 
Член 47 

Ако во текот на работата се јави потреба врз опре-
делен предмет да се промени ознаката на списот, на 
обивката се прецртува ознаката на поранешниот спис, 
а под неа се запишува новата ознака. 

Во уписникот во кој била внесена поранешната оз-
нака на предметот се назначува новата ознака на спи-
сот. 

Соодветна промена на ознаката на списот се врши и 
во имениците во кои списот бил запишан со поранеш-
ната ознака. 

 
Член 48 

Во случај на потреба, заради спроведување на 
единствена постапка или функционална поврзаност на  
актите, може да се изврши спојување на повеќе списи 
во единствен спис. 

Спојувањето во единствен спис се врши со спојува-
ње на подоцна примените списи кон најстариот спис или 
со приклучување на анексите и додатоците на главниот 
предмет кон главниот предмет, доколку од природата на 
правното дело не произлегува нешто друго.    

По извршеното спојување во уписниците во кои се 
заведени одделните списи во рубриката за забелешки 
се запишува ознаката на единствениот спис, додека во 
уписникот во кој се води единствениот спис во рубри-
ката за забелешки се констатира спојувањето на оддел-
ните списи со запишување на ознаките на одделните 
списи кои се припојуваат, односно, кај предметот што 
е приклучен кон главниот се наведува бројот на глав-
ниот предмет, а кај главниот предмет се запишуваат оз-
наките на анексите и додатоците на главниот предмет 
што се приклучуваат кон главниот предмет.    

 
Член 49 

Ако нотарот одлучи да ги раздвои споените списи 
или да издвои дел од еден спис, во раздвоениот или 
издвоениот спис го става писменото кое се однесува 
само на него, а останатите писмена кои се потребни за 
издвоениот спис се препишуваат или фотокопираат, се 
заверуваат и приложуваат во издвоениот спис. 

Раздвоениот или издвоениот спис се запишуваат во 
соодветен уписник под нов реден број и добиваат нова 
ознака, ако порано не ја имале. 

Раздвојувањето и издвојувањето на списите се за-
пишува во соодветните уписници и именици. 

 
Член 50 

Кога еден спис се приложува кон друг заради увид 
или од други причини, во пописот на писмената на 
главниот спис се назначува приложениот спис како 
прилог на писменото на кое се наоѓа одредба за прила-
гање на списот. 

На обвивката на главниот спис на кој е приложен 
друг спис се наведува ознаката на списот кој му е при-
ложен.  

Податоците за движењето на списот кој се прило-
жува се забележуваат во соодветните рубрики на Име-
никот во кој е упишан. 

Ако од некој спис се издвои некој дел, во основни-
от спис на соодветно место се става забелешка за тоа 
каде се наоѓа тој спис. 

 
Член 51 

Ако списи или одделни писмена се изгубат, оште-
тат или уништат, се поведува постапка за обновување 
на списот или одделните писмена (во натамошниот 
текст: обновување). 

За обновувањето одлучува претседателот на основ-
ниот суд на подрачјето на кое е седиштето на нотарот 
по предлог на нотарот, на заинтересираната странка 
или орган со јавни овластувања.  

Постапката за обновување нема да се поведе ако 
поминал рокот до кој се чуваат списите на кои се одне-
сува предлогот за обновување на списот. 

Обновувањето се врши врз основа на решение, со 
кое се дозволува поведување на постапката за обнову-
вање.  
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Со решението од став 4 на овој член се поведува 
постапка врз основа на која по завршување на постап-
ката наместо изгубениот, оштетениот или уништениот 
спис се основа нов спис или писмено. 

Новиот спис ја носи ознаката која ја имал списот 
или писменото што се обновува. 

Спроведувањето на одделни дејствија во постапка-
та за обновување, претседателот на основниот суд мо-
же да го довери на нотарот чиј спис или одделно пис-
мено треба да се обнови, заменикот-нотар или нотарот 
кој привремено ја врши службата, на друг нотар од тоа 
подрачје или на одреден судија на тој суд.  

За обновување на списите со попис на обновените 
писмена на тој спис, се донесува решение од страна на 
претседателот на надлежниот суд.  

При обновата на списот се обновуваат само оние 
делови или одделни писмена кои се значајни со оглед 
на причините поради кои е одобрена постапката за об-
нова. 

Списот се обновува врз основа на преписи од изгу-
бените, оштетените или уништените писмена со кои 
располага странката или судот, податоците од уписни-
кот и помошните книги, а по потреба и врз основа на 
согласните искази на странките и нивните полномош-
ници, сведоци и други лица што учествувале во презе-
мањето на дејствија по повод на кои списот бил осно-
ван.  

Дејствијата за кои нема податоци или за кои не по-
стојат согласни изјави на наведените лица се повтору-
ваат. 

Обновувањето на нотарскиот списи е на трошок на 
нотарот, односно органот кај кој списот се наоѓал кога 
е изгубен, уништен или оштетен. 

 
Член 52 

Ако списот привремено се доставува на увид на су-
дот или на друг државен орган или се приложува во 
друг спис, во уписникот во соодветна рубрика за дви-
жење на списи, со обичен молив се назначува датумот 
кога и кому списот му е доставен. 

Доставениот или привремено приложениот спис се 
запишува во пописот на испратените и приложени спи-
си кои треба да се вратат. 

 
Член 53 

Вратените доставници и повратници со кои е по-
тврдено извршеното доставување се ставаат веднаш во 
списот на кој се однесуваат. 

Доставниците и повратниците кои служат како до-
каз за врачување на пратките врзани со рок, се прило-
жуваат во списот односно се припојуваат на изворни-
кот на актот, записникот или на друго писмено на кое 
се однесуваат и се чуваат во списот. 

 
III. Примање и чување на исправи, пари и хартии 

од вредност и предмети од вредност 
 

Член 54 
Исправи, готови пари, хартии од вредност и други 

предмети од вредност (нотарски депозити) се примаат 
во нотарската канцеларија, по правило, во работното 
време.  

Член 55 
Нотарскиот депозит го презема лично нотарот.  
Нотарскиот депозит може наместо нотарот да го 

преземе и лице вработено во неговата канцеларија, кое 
според Законот за нотаријатот е овластено да го презе-
ме тоа службено дејствие. 

Лицето кое го презело депозитот без одлагање го 
запишува депозитот во депозитната книга. 

 
Член 56 

Исправите се попишуваат така што се наведува 
нивното својство, издавачот, датумот и местото на из-
давање, како и други податоци.  

Исправите се евидентираат поединечно, без означу-
вање на вредноста. 

 
Член 57 

Хартиите од вредност се попишуваат врз основа на 
податоците кои ги содржат, во зависност од нивниот 
вид.  

Ако е можно се запишува и државата во која харти-
јата од вредност е издадена, името и називот на издава-
чот, серијата и бројот на хартијата од вредност, изно-
сот на кој талонот гласи, купоните кои се поврзани со 
хартијата од вредност и датумот кога треба да се исп-
лати или реализира првиот купон. 

Ако хартијата од вредност е издадена во Република 
Македонија, нејзината вредност се означува во номи-
нала.  

Ако хартијата од вредност ги нема сите купони, од-
носно ако при впаричувањето на купонот освен камата-
та се исплати и дел од главницата, како вредност се оз-
начува смалената вредност на хартијата од вредност. 

Ако на хартијата од вредност која е издадена во 
странство не може веднаш да се утврди вредноста со 
домашна валута, се изведува нејзината номинална 
вредност. 

 
Член 58 

Готови пари се примаат преку овластена организа-
ција преку која се врши платниот промет, банка, пошта 
или непосредно во нотарската канцеларија. 

Нотарот не прима уплати во готови пари директно 
од странката, туку странката ја упатува да изврши уп-
лати на негова посебна сметка за други лица. 

Во оправдани случаи, нотарот може и непосредно 
да прими готови пари, за што на странката и издава по-
тврда, а копија од потврдата задржува како благајнич-
ки документ.  

Готовите пари нотарот веднаш, а најдоцна првиот 
нареден работен ден ги уплаќа на соодветна сметка. 

Готовите пари примени преку овластената органи-
зација преку која се врши платниот промет, банка или 
пошта, се запишуваат во благајничкиот извештај за го-
товина која ја уплатиле странките (Образец бр. 24 ). 

Ако целта на пратката не може да се утврди, однос-
но ако не може да се утврди за која правна работа при-
мените готови пари или вредности се однесуваат, се 
повикува испраќачот најдоцна до три дена да објасни 
на што се однесува уплатата, со предупредување дека 
испратените пари ќе му се вратат на негов трошок ако 
не се отповика на поканата. 
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Примањето на готовината од ставовите 1 до 6 на 
овој член се запишува во Контовник на готовинските 
депозити кои се чуваат во благајната на нотарот или на 
сметка на нотарот во банка (Образец бр.25) и Дневни-
кот на готовински депозити кои се чуваат во благајната 
на нотарот или на сметка на нотарот во банка  (Обра-
зец бр. 26). 

 
Член 59 

Ако предметот на депозитот е странска валута, во 
пописот се наведува името на државата во која валута-
та е во важност како законско средство на плаќање, но-
миналната вредност на странската валута, името на из-
давачот, серијата и бројот, како и евентуални други по-
датоци. 

 
Член 60 

Штедните и вложните книшки се попишуваат така 
што се наведува името на правното лице кое ги издало, 
името на вложувачот, бројот на штедната или вложната 
книшка и салдото на кое книшката гласи, а евентуално 
и посебен знак. 

Вредноста на штедната или вложната книшка се на-
ведува според салдото кое го покажува состојбата во 
книшката во номинален износ, ако се работи за штедна 
или вложна книшка на домашно правно лице. 

Ако штедната или вложната книшка ја издало 
странско правно лице, а не може да се утврди нејзината 
вистинска вредност се изведува нејзината номинална 
вредност од странска валута. 

 
Член 61 

Примањето на скапоцености во присуство на стран-
ката го попишува нотарот или лице вработено во него-
вата канцеларија овластено за преземање на тие дејс-
твија. 

Примените предмети се попишуваат поединечно со 
ознака и спецификација какви скапоцености се тие, ко-
личина, тежина, обем, форма и слично, така што да се 
исклучи секоја можност на замена.  

Записникот за попис се составува во два примеро-
ци, од кои едниот се остава во соодветниот спис, а дру-
гиот во обвивката со попишаните скапоцености. 

Ако пописот од која било причина не може да се 
изврши, се определува судски вештак кој ќе утврди за 
какви скапоцености се работи. 

По пописот, скапоценостите ги проценува судски 
вештак според пазарната вредност што ја имаат во оној 
ден кога се примени. 

 
Член 62 

Примените хартии од вредност, штедни и вложни 
книшки, исправи и странска валута се запишуваат во 
Контовникот на неготовински депозити (Образец бр. 
27) и  во Дневникот на неготовински депозити (Обра-
зец бр. 28 ). 

 
Член 63 

Готовите пари кога се дадени како депозит, нотарот 
ги чува на своја посебна сметка за други лица во банка 
или друга финансиска организација. 

Нотарот готовите пари  ги чува во својата благајна, 
само ако готовите пари што ги примил непосредно од 
странката или преку пошта треба веднаш да ги исплати. 

Ако преземениот износ не може да биде исплатен 
најдоцна до пет дена од денот на приемот, или ако пре-
земениот износ не може да се задржи во нотарската 
благајна заради пописи за благајничкиот максимум, 
средствата се депонираат на посебна сметка на нотарот 
за други лица во банка. 

Предметите од вредност, готовите пари, хартии од 
вредност и исправите кои се чуваат во нотарската бла-
гајна или во сеф во банка, се ставаат во посебни обви-
вки на кои на надворешната страна се испишува делов-
ниот број на списот, правната работа на која се однесу-
ваат, понатамошна спецификација на содржина на об-
вивката, име и презиме, односно име или фирмата на 
депонентот. 

Заедно со нотарскиот депозит, во обвивката се ста-
ва примерок од записникот за пописот и процената. 

Странската валута нотарот ја чува согласно став 4 
на овој член, или на своја посебна девизна сметка за 
други лица во банка.  

Ако странската валута се чува на девизна сметка во 
банка, примањето, чувањето и издавањето на странска-
та валута се спроведува според прописите за девизно 
работење.  

Евиденцијата за чување и издавање на странска ва-
лута, со посебна девизна сметка од нотарот за странка-
та, се води согласно одредбите на овој правилник и 
прописите за девизното работење. 

 
Член 64 

Депозитите кои заради својот обем и големина не 
можат да се чуваат во сеф или трезор кај нотарот или 
во банка, се доверуваат на чување на лице кое според 
посебни прописи е овластено за чување на такви депо-
зити. 

Пред да го предаде предметот на депозитот на 
одредено лице за чување, нотарот врши попис и проце-
на на депозитот и за тоа составува записник во три 
примероци, од кои еден приложува во соодветниот 
спис, еден предава на странката, а третиот го предадава 
на чуварот заедно со предметот на депозитот.      

Примањето на депозитот на чување според одред-
бите на став 1 и 2 на овој член, се запишува во Евиден-
цијата на депозити даден на чување кај други лица 
(Образец бр. 29). 

 
Член 65 

Готовите пари, хартиите од вредност, предметите 
од вредност и исправите што се чуваат на посебна сме-
тка кај нотарот за други лица во банка или во сеф на 
банка,  му се издаваат на нотарот. 

Готовите пари му се исплатуваат на нотарот на бла-
гајна, по пошта или преку банка.  

Готовите пари кои се наоѓаат на посебна сметка на 
нотарот за други лица во банка му се исплатуваат врз 
основа на соодветен налог на нотарот. 

Хартиите од вредност и предметите од вредност се 
издаваат непосредно на корисникот или лицето овла-
стено од него. 

За издавањето на хартиите од вредност и предмети-
те од вредност непосредно на корисникот или лице ов-
ластено од него се составува посебен записник, кој го 
потпишува  корисникот.  
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Записникот од став 5 на овој член се чува и како 
книговодствена исправа. 

Лицето на кое му е доверено чување на депозит мо-
же депозитот да го издаде само на лицето кое за тоа е 
овластено од нотарот, во согласност со условите и на 
начин кој го одредил нотарот, односно во согласност 
со договорот за депозит. 

Пречките при издавање на нотарскиот депозит или 
за одделни правни работи во врска со нив (забрана на 
оттуѓување или оптоварување, право на уживање, ис-
полнување на налогот по тестамент и сл.) или за оддел-
ни работи на ракување кои се повторуваат, се евиден-
тираат со црвено мастило во забелешка во насловот на 
соодветниот контовник. 

Решението со кое се определува извршување со 
продажба на депозитот се доставува на нотарот, кој во 
насловот на соодветниот контовник забележува дека на 
депозитот е определено извршување.  

 
Член 66 

За водење на деловните книги за материјалното и 
финансиското работење со странките на соодветен на-
чин се применуваат прописите со кои се уредува воде-
њето на деловните книги за материјалното и финанси-
ското работење во судовите.  

 
IV. Преземање на други формални  

дејствија 
 

Член 67 
По потреба, заради успешно вршење на определени 

службени дејствија нотарот ги презема тие дејствија и 
надвор од нотарската канцеларија. 

Нотарот презема дејствија надвор од нотарската 
канцеларија, по правило, надвор од времето определе-
но за прием на странки во канцеларијата, освен ако 
природата на дејствието или посебните околности ба-
раат да се постапи поинаку.  

 
Член 68 

Нотарот, при наплата и поништување на нотарските 
такси, постапува на начин предвиден согласно Законот 
за нотаријатот и други прописи. 

Нотарските такси за заверка (ако за заверката треба 
да се платат такси) се лепат и се поништуваат на при-
мерокот на исправата која останува за архива, во мо-
ментот на заверката. 

Ако таксата е платена во готови пари се назначува 
датумот на уплатата и бројот на сметката во чија ко-
рист е платена таксата.  

Ако заверката е ослободена од плаќање такси се на-
ведува прописот врз основа на кој заверката е ослобо-
дена од плаќање такси.  

Таксите се лепат на страницата каде што завршува 
писменото, под текстот на примерокот кој останува во 
архивата на нотарот, а ако тоа не е можно на позадина-
та на тој примерок.  

По исклучок, од став 5 на овој член, таксите можат 
да се залепат на посебен лист на хартија на кој се наз-
начува бројот на списот и службеното дејствие за кое 
таксата е наплатена. 

При поништувањето се внимава да не се оштети   
текстот на писменото.  

Ако таксите се залепени на посебен лист во списот, 
забелешката за поништување се става на посебниот 
лист и на писменото кое останува во архивата на нота-
рот, со означување на бројот на посебниот лист во спи-
сот.  

Забелешката од став 8 на овој член ја потпишува 
лицето кое ги залепило таксите. 

Ако таксите се наплатени со уплата на одредена 
сметка, на писменото за кое  таксата е платена се забе-
лежува датумот и износот на уплатата, а потврдата за 
уплатата се прилепува со примерок од писменото по 
повод кое таксата е платена. 

Списот не може да се архивира додека нотарот не 
утврди дека сите потребни такси се наплатени и про-
писно поништени, односно дека е покрената постапка 
заради нивна присилна наплата.  

Поништувањето на нотарските такси се врши со 
штембил за поништување на такса (образец бр.13 од 
ППШ). 

 
Член 69 

Ослободувањето од плаќање на такси и други тро-
шоци се назначува на обвивката во списот на левиот 
горен агол, а на писмената во списот на местото одре-
дено за лепење на такси со ставање на штембил за одо-
брено ослободување од плаќање на трошоци-такси 
(Образец бр. 5 од ППШ). 

Ако странката е ослободена од плаќање на трошоци 
за преземање на службени дејствија за кои нотарот мо-
же да бара надомест од судот, во списот се приложува 
попис на трошоците (Образец бр. 30), во кој се запишу-
ваат трошоците.  

Пописот на трошоци, нотарот го приложува на ба-
рање на судот за надоместок  на трошоци. 

 
Член 70 

Ако нотарот во врска со преземање на определени 
службени дејствија е овластен да побара од странката 
полагање на одреден аванс, тој на странката, по  нејзи-
но барање и предадава писмена покана за уплата на 
име и презиме, односно  фирма и адреса, краток опис 
на дејствието што  треба да го преземе, износ кој треба 
да се авансира, како и рокот до кој треба авансот да се 
депонира.  

Откако странката го депонира авансот, нотарот из-
дава потврда, а во списот го става пресметковниот лист 
(Образец бр. 31 ) за депонентот, во кој го запишува де-
понираниот износ. 

 
Член 71 

Откако службеното дејствие по кој повод списот е 
основан е завршено, нотарот  го прегледува списот и 
ако утврди дека во него се наоѓаат сите писмена кои 
треба да се наоѓаат во него, сите доставници и поврат-
ници за извршените достави, како и дека се наплатени 
таксите, односно дека е покрената постапка за нивна 
наплата, го архивира предметот. 

Преписи од списите на оставинските предмети што 
се враќаат на чување во судот можат ба бидат во пиша-
на или електронска форма. 
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Преписот во пишана форма се прави со фотокопи-
рање на сите акти, прилози и доставници содржани во 
предметот, вклучувајќи ја и обвивката на списите кои 
се архивираат во посебни фасцикли во општиот архив 
на нотарот.  

Преписот во електронска форма се прави со скени-
рање на сите акти, прилози и доставници содржани во 
предметот, вклучувајќи ја и обвивката на списите и 
нивното снимање на минумум две копии на компакт 
диск, ДВД или друг соодветен и сигурен медиум за чу-
вање на електронски податоци кои се чуваат во трајна-
та архива на нотарот  на начин и во услови соодветни 
за сигурно чување на таков медиум.  

Списите се архивираат со сложување во посебни 
фасцикли за определени  видови на уписници, според 
редните броеви за одредени години.  

На предната страница на фасциклата се става озна-
ка на уписникот, како и броевите на списот кои во него 
се наоѓаат.  

Нотарот ги архивира и чува списите во општ архив, 
кој може да биде посебна просторија во рамките на 
канцеларијата, со вградени полици, специјално напра-
вени за таа намена, согласно прописите за заштита од 
пожар, оштетување или во соодветен  орман , така што 
да бидат заштитени од влага, пожар, прашина, губење 
и оштетување. 

Во општата архива се чуват уписници, именици, 
други помошни книги, односно евиденции и списи. 

Нотарот води прегледни табели со податоци каде се 
чуваат определени видови на списи. 

Одделни списи од историско, научно, или културно 
значење можат да се чуваат издвоено од другите списи 
во посебна полица, посебен орман, каса или трезор, 
средени по години и по нивното значење во посебни 
фасцикли на кои од надворешната страна се означува 
годината на списот што се наоѓа во фасциклата. 

 Во општата архива на местото на кое би требало да 
се чуваат издвоени списи, се става лист хартија со забе-
лешка за местото каде списот се чува, а во уписникот 
во кој е запишан списот се назначува каде се наоѓа тој. 

Нотарот води посебна евиденција на издадени спи-
си од архивата (Образец бр. 32), во кој се запишуваат 
сите списи издадени од архивата со назначување на да-
тумот кога списот е издаден, каде се наоѓа и рок на 
враќање на списот. 

 
Член 72 

Списите ставени во архивата се средуваат во соод-
ветни ормани на полици и сл., така што да бидат зашти-
тени од влага, пожар, прашина, губење и оштетување. 

Архивскиот материјал (одделни списи, група на 
списи, уписници, именици и други помошни книги) се 
чува и издава според посебни прописи за чување, соби-
рање и повремено издавање на архивскиот материјал, 
како и според одредбите од овој правилник. 

Трајно се чуваат уписниците, книгите и имениците 
кои нотарот ги употребува согласно Законот за нотари-
јатот и одредбите на овој правилник, сите нотарски 
акти и потврдени (солемнизирани) исправи кои се од-
несуваат на недвижности, списите за доверување на из-
јавата на последна волја, други списи кои заради своја-
та содржина или лицата на кои се однесуваат се од по-
себно историско, научно или политичко значење. 

Списите за договорен залог се чуваат пет години по 
доспеаноста на побарувањето.   

Списите за заверка и потврда се чуваат три години. 
Копии од списите за доверени работи како и списи-

те за кои се води постапка пред судот или друг орган се 
чуваат онолку време, колку што се чуваат и истородни-
те списи кај судот или кај друг орган. 

Сите останати  списи се чуваат пет години. 
 

Член 73 
Нотарот ги собира, средува и ги доставува стати-

стичките податоци за својата работа на пропишани отпе-
чатени обрасци (статистички листови, извештаи и сл.).  

Статистичките извештаи се пополнуваат согласно 
прописите врз основа на податоците од одделните 
уписници, списи и на друг начин.  

Пополнетите, статистички листови и извештаи се 
доставуваат на надлежните органи во определени ро-
кови. 

 
Член 74 

За прашањата кои не се уредени со овој правилник, 
се применуваат одредбите од Судскиот деловник 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 71/07). 

 
Член 75 

Обрасците од број 1 до 32 кои се дадени во прилог 
на овој правилник се негов составен дел.  

 
V. Преодни и завршни одредби 

 
Член 76 

Уписниците, книгите и имениците кои се водат 
според Правилникот за видот, содржината, формата и 
начинот на водењето на актите и книгите на нотарот, 
примањето и чувањето на исправите и предметите од 
вредност и нивното издавање и преземање, како и пре-
земање на други формални дејствија („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 52/97), ќе се заклучат на 
30 јуни 2010 година и ќе се стават надвор од употреба, 
иако тие не се целосно исполнети.  

 
Член 77 

Со денот на отпочнување на примена на овој правил-
ник престанува да важи Правилникот за видот, содржи-
ната, формата и начинот на водењето на актите и книги-
те на нотарот, примањето и чувањето на исправите и 
предметите од вредност и нивното издавање и презема-
ње, како и преземање на други формални дејствија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 52/97). 

 
Член 78 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”, освен одредбите за уписниците, книгите 
и имениците кои ќе отпочнат да се применуваат од 1 
јули 2010  година.  

 
Бр. 09-1486/4 

9 април 2010 година                    Министер за правда, 
          Скопје                              Михајло Маневски, с.р.  
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
978. 

Врз основа на член 28 од Закон за ученичкиот 
стандард („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 52/05 и 117/08), министерот за образование и 
наука, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЕМ НА 
УЧЕНИЦИТЕ ВО ЈАВНИТЕ УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ 

 
I. ОПШТА ОДРЕДБА 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредува начинот и постапката 
за прием на учениците во јавните ученички домови. 

 
II. НАЧИН ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО  

ЈАВНИТЕ УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ 
 

Член 2 
За прием во јавните ученички домови (во поната-

мошниот текст: домови) можат да конкурират ученици: 
- кои се запишани како редовни ученици во средно-

то образование;  
- државјани на Република Македонија; 
- кои се запишани на наставен план и програми кои 

не се застапени во општината, односно град Скопје ка-
де ученикот има постојано место на живеење; 

- кои се запишани во средно училиште кое е одда-
лечено најмалку 25 км од постојано место на живеење 
и има организирано јавен превоз; 

- кои се запишани во средно училиште кое е одда-
лечено најмалку 10 км од постојано место на живеење 
и нема организирано јавен превоз. 

 
Член 3 

Приемот во домовите се врши според:  
- остварениот успех од претходните учебни години; 
- оддалеченоста од местото на постојано живеење; 
- поведението на ученикот од претходните учебни 

години и  
- остварените приходи на членовите од семејството 

на ученикот. 
Врз основа на критериумите од став 1 на овој член 

ученикот може да освои најмногу 100 бодови. 
 

Член 4 
По основ на остварениот успех од претходните 

учебни години, бодовите се добиваат врз основа на 
следната формула: 

- За ученици од прва година средно образование:      
У= (Збир од просечниот успех од петто + шесто + 

седмо + осмо оделение основно образование: 5) Х 10; 
- За ученици од втора година средно образование: 
У= (Збир од просечниот успех од прва година сред-

но образование: 5) Х 40; 
- За ученици од трета година средно образование: 
У= (Збир од просечниот успех од прва година + 

втора година средно образование: 10) Х 40; 

- За ученици од четврта година средно образование. 
У= (Збир од просечниот успех од прва година + 

втора + трета година средно образование: 15) Х 40. 
По основ на остварениот успех од претходните 

учебни години ученикот може да добие најмногу 40 
бодови. 

 
Член 5 

По основ на оддалеченоста од местото на постојано 
живеење на ученикот се добиваат следните бодови: 

 
до 50 км со организиран 

јавен превоз 
0 

до 50 км без организиран 
јавен превоз 

10 

Од 50 км до 100 км 10 
Од 100 км до 150 км 15 

над 150 км 25 
 
По основ на оддалеченоста од местото на постојано 

живеење ученикот може да добие најмногу 25 бодови. 
 

Член 6 
По основ на поведението од претходните учебни 

години се добиваат следните бодови: 
 
 

незадоволително поведение 0 
добро поведение 5 

примерно поведение 10 
 
По основ на поведението од претходните учебни 

години ученикот може да добие најмногу 10 бодови. 
 

Член 7 
По основ на остварените приходи на членовите од 

семејството на ученикот (плата, пензија и приходи од 
други основи), бодовите се пресметуваат во однос на 
просечно исплатената нето плата по вработен во Репуб-
лика Македонија исплатена за последните три месеци, а 
утврдена од Државниот завод за статистика и тоа: 

Ако приходите по член на семејството се до 35 % 
од просечно исплатената нето плата по вработен во Ре-
публика Македонија исплатена за последните три ме-
сеци, а утврдена од Државниот завод за статистика, 
кандидатот добива максимално 25 бодови. Ако истите 
се над 100 %, тогаш кандидатот не добива бодови по 
тој основ. 

Со градација кандидатот ги добива следните бо-
дови: 

 
до 35 % 25 

од 35 % до 65 % 15 
од 65 % до 100 % 5 

над 100 % 0 
 
По основ на остварените приходи на членови од се-

мејството на ученикот може да се добие најмногу 25 
бодови. 
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III. ПОСТАПКА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО 
ЈАВНИТЕ УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ 

 
Член 8 

Согласно Конкурсот за прием на ученици во домо-
вите во Република Македонија за тековната учебна го-
дина (во понатамошниот текст: Конкурс), ученикот до 
домот поднесува:  

1. Пријава; 
2. Потврда од училиштето за средно образование 

дека е редовен ученик (за ученици од втора, трета и че-
тврта година средно образование, а учениците кои се 
запишуваат за прв пат во средно образование оваа по-
тврда ќе ја достават по уписот во училиштето); 

3. Копии од свидетелства за завршено образование 
од претходните учебни години (учениците кои се запи-
шуваат за прв пат во средно образование доставуваат 
копии од свидетелства од петто, шесто, седмо и осмо 
одделение); 

4. Изјава од родител-старател на ученикот за бројот 
на членови во семејството; 

5. Потврди за сите остварени приходи на членовите 
во семејството; 

6. Медицинска потврда од матичен лекар за здрав-
ствената состојба на ученикот; 

7. Изјава од родител-старател на ученикот дека во 
целост ќе ги подмири трошоците за евентуално напра-
вените штети од страна на ученикот и 

8. Уверение за државјанство на Република Македо-
нија. 

 
Член 9 

Врз основа на поднесените пријави со документа-
цијата од член 8 од овој правилник, се врши рангирање 
од бодовите на кандидатите. 

Списокот со примените ученици, на кој одобрение 
дава Министерството за образование и наука, се обја-
вува на огласната табла на домот. 

 
III. ОРГАНИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ  

ВО ЈАВНИТЕ УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ 
 

Член 10 
Приемот на ученици во домовите го врши комисија. 
Комисијата од став 1 на овој член, во зависност од 

бројот на вработените, е составена од три или пет чле-
на од редот на вработените во домот. 

 
Член 11 

Комисијата од член 10 од овој правилник ги врши 
следните работи: 

- ја проверува документацијата од член 8 на овој 
правилник; 

- го утврдува списокот на примени ученици во до-
мот; 

- решава по приговори; 
- го утврдува конечниот список на примени учени-

ци во домот по решавање на приговорите; 
- поднесува конечен список до Министерството за 

образование и наука на одобрение; 
- врши и други работи во согласност со овој пра-

вилник.  

Член 12 
Сместувањето на учениците во домовите е од 28 до 

31 август за тековната учебната година. 
 

Член 13 
Ако примениот ученик се откаже од сместување во 

домот, испразнетото место ќе се пополни со наредниот 
ученик од конечниот список. 

Примениот ученик не може да го отстапи местото 
во домот на друг ученик. 
 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот и постап-
ката за прием и сместување на учениците во државните 
ученички домови во Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 52/00). 

 
Член 15 

Овој правилник влегува во сила со денот на негово-
то објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“.                                                                                                             
 

Бр. 16-2818/1 
17 април 2010 година                             Министер,  

   Скопје                                     Никола Тодоров, с.р. 
___________ 

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

979. 
Комисијата за хартии од вредност врз основа на 

член 107 од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), поста-
пувајќи по барањето на брокерската куќа Пеон брокер 
АД Скопје АД Скопје број 08-УП1-12 од 01.02.2010 го-
дина, на седницата одржана на ден 01.04.2010 година,  
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ МЕНУВА точка 2 од Решението за издавање 

дозвола за работење на брокерската куќа Пеон брокер 
АД Скопје бр. 07-308/1 од 21.01.2008 година и гласи: 

"Согласно член 94 од Законот за хартии од вред-
ност, Брокерската куќа Пеон брокер АД Скопје ќе ги 
врши следните видови услуги со хартии од вредност:  

- купување и продавање на хартии од вредност по 
налог и за сметка на клиентот и 

- дејствување како покровител при котација‘‘.  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
Бр. 08-УП1-12          Комисија за хартии од вредност                   

1 април 2010 година                Претседател,  
    Скопје                    Марина Наќева Кавракова, с.р.         
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980. 
Комисијата за хартии од вредност, врз основа на 

член 132 став 1, алинеја a) од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на РМ“ бр. 95/05, 25/07, 7/08), на 
седницата одржана на ден 1.04.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека се исполнети условите за 

отворање на ликвидација на брокерската куќа НЛБ Ту-
тунска Брокер АД Скопје со седиште на ул. „Водњан-
ска“ брoj 1, Скопје, поради трајно одземање на дозво-
лата за вршење на сите работи со хартии од вредност 
издадена од Комисијата за хартии од вредност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 08-20         Комисија за хартии од вредност 

1 април 2010 година                  Претседател, 
  Скопје                  Марина Наќева-Кавракова, с.р.  

___________ 
981. 

Комисијата за хартии од вредност врз основа на 
член 194 став 1 и 5 и член 207 став 1 алинеја ѕ) од Зако-
нот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008), на седницата одржана на 
ден 1.04.2010 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за работа на брокерската 

куќа НЛБ Тутунска Брокер АД Скопје, издадена со Ре-
шение на Комисијата за хартии од вредност број 07-
1507/3 од 27.07.2006 година, за вршење на услуги со 
хартии од вредност.  

2. Одземањето на дозволата од точка 1 од ова реше-
ние се врши поради настанување на променети околно-
сти во работењето на брокерската куќа НЛБ Тутунска 
Брокер АД Скопје, односно поради донесена одлука за 
престанок со работа на брокерската куќа НЛБ Тутун-
ска Брокер АД Скопје од страна на Собранието на ак-
ционери.  

3. СЕ ЗАДОЛЖУВААТ Македонската берза АД 
Скопје и Централниот депозитар за хартии од вредност 
АД  Скопје веднаш по приемот на ова Решение трајно 
да ја исклучат од членство брокерската куќа НЛБ Ту-
тунска Брокер АД Скопје. 

4. Жалбата не го одлага извршувањето на реше-
нието. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето и истото ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 08-20         Комисија за хартии од вредност 

1 април 2010 година                    Претседател, 
  Скопје                  Марина Наќева-Кавракова, с.р.  

982. 
Комисијата за хартии од вредност врз основа на 

член 107 од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 
и 7/2008), постапувајќи по Барањето на НЛБ Тутунска 
Банка АД Скопје број 03-3485 од 08.02.2010 година, на 
седницата одржана на ден 01.04.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава дозвола за вршење на услуги со хартии 

од вредност на НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, Служ-
ба за услуги со хартии од вредност, со седиште на ул. 
„Водњанска“ бр. 1, 1000 Скопје. 

2. НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, Служба за услу-
ги со хартии од вредност, ќе ги врши следниве услуги 
со хартии од вредност  предвидени во член 94, точки 
а), б), г), д), ѓ), е), ж) и з) од Законот за хартии од вред-
ност:  

- купување и продавање на хартии од вредност по 
налог и за сметка на клиентот; 

- купување и продавање на хартии од вредност во 
свое име и за своја сметка; 

- вршење на трансакциите и активностите за сметка 
на издавачот на хартиите од вредност потребни за ус-
пешна јавна понуда на хартии од вредност, без задол-
жителен откуп на непродадените хартии од вредност; 

- вршење на трансакции и активности за сметка на 
издавачот на хартиите од вредност  потребни за успеш-
на јавна понуда на хартии од вредност, со задолжите-
лен откуп на непродадените хартии од вредност; 

- дејствување како покровител при котација; 
- инвестиционо советување; 
- извршување на трансакции и активности за сметка 

на трети лица потребни за преземање на едно акцио-
нерско друштво во согласност со Законот за преземање 
на акционерски друштва и 

- чување на хартии од вредност што вклучува отва-
рање и водење на сметки на хартии од вредност за кли-
енти во депозитар и други услуги со хартии од вред-
ност по налог на клиентот (исплата на дивиденда и/или 
камата, известување за собранија на акционерите и 
слично). 

3. Ова решение влегува во сила со денот на право-
силноста на Решението на Комисијата за хартии од 
вредност број УП1-08-20 од 01-04-2010 година со кое 
се одзема дозволата за работа на брокерската куќа НЛБ 
Тутунска брокер АД Скопје за вршење на услуги со 
хартии од вредност. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 08-21         Комисија за хартии од вредност 

1 април 2010 година                  Претседател, 
  Скопје                 Марина Наќева-Кавракова, с.р.  
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983. 
Комисијата за хартии од вредност врз основа на 

член 101 од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на Република Македонија‘‘ бр. 95/05, 25/07 и 
07/2008) постапувајќи по Барањето на НЛБ Тутунска 
банка АД Скопје од 08.02.2010 година  на седницата 
одржана на ден 06.04.2010 година, донесе  

        
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

  
1. Се дава согласност за именување на Емилија Бр-

љамова, дипломиран економист,  за в.д  директор на 
НЛБ Тутунска банка  АД Скопје, Служба за услуги со 
хартии од вредност.  

2. Согласноста за именување на Емилија Брљамова 
за в.д  директор на НЛБ Тутунска банка  АД Скопје, 
Служба за услуги со хартии од вредност, се дава за 
период до добивање на согласност за директор на 
Службата за услуги со хартии од вредност од КХВ, но 
не подолго од 6 (шест) месеци.   

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Број УП1-08-21         Комисија за хартии од вредност 
6 април 2010 година                   Претседател, 

    Скопје               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
__________ 

984. 
Комисијата за хартии од вредност врз основа на 

член 95 став 2 и 107 од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007 и 
07/2008), постапувајќи по барањето на ТТК Банка АД 
Скопје број 01-423 од 26-02-2010 година, на седницата 
одржана на ден 01.04.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

   
1. СЕ МЕНУВА точка 2 од Решението за издавање 

дозвола за работење со хартии од вредност на ТТК  
Банка АД Скопје,  и гласи: 

"Согласно член 94 од Законот за хартии од вред-
ност, ТТК банка АД Скопје  ќе ги врши следните видо-
ви услуги со хартии од вредност:  

а) купување и продавање на хартии од вредност по 
налог и за сметка на клиентот; 

б) купување и продавање на хартии од вредност во 
свое име и за своја сметка; 

г) вршење на трансакциите и активностите за сме-
тка на издавачот на хартиите од вредност потребни за 
успешна јавна понуда на хартии од вредност, без за-
должителен откуп на непродадените хартии од вред-
ност; 

д) вршење на трансакции и активности за сметка на 
издавачот на хартиите од вредност  потребни за успеш-
на јавна понуда на хартии од вредност, со задолжите-
лен откуп на непродадените хартии од вредност; 

ѓ) дејствување како покровител при котација и 

ж) извршување на трансакции и активности за сме-
тка на трети лица потребни за преземање на едно акци-
онерско друштво во согласност со Законот за презема-
ње на акционерски друштва.‘‘ 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
Бр. УП1-08-24          Комисија за хартии од вредност                   

1 април 2010 година              Претседател,  
    Скопје                    Марина Наќева Кавракова, с.р.         

__________ 
985. 

Комисијата за хартии од вредност врз основа на 
член 95 став 2 и член 107 од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на РМ“ бр.95/2005, 25/2007 и 
07/2008), постапувајќи по барањето на Охридска банка 
АД Охрид-Брокерски оддел број 0306-971/1 од 19-02-
2010 година, на седницата одржана на ден 01.04.2010 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ МЕНУВА точка 2 од Решението за издавање 

дозвола за работење со хартии од вредност на Охрид-
ска банка АД Охрид-Брокерски оддел бр. 08-786/3 од 
23-04-2007 година и гласи: 

“Согласно член 94 од Законот за хартии од вред-
ност, Охридска банка АД Охрид-брокерски оддел ќе ги 
врши следните видови услуги со хартии од вредност: 

- купување и продавање на хартии од вредност по 
налог и за сметка на клиентот и 

- дејствување како покровител при котација“. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
  Број УП1-08-28         Комисија за хартии од вредност 
1 април 2010 година                  Претседател, 

    Скопје               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
__________ 

986. 
Комисијата за хартии од вредност врз основа на 

член 95 став 2 и 107 од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007 и 
07/2008), постапувајќи по барањето на Комерцијална 
Банка АД Скопје АД Скопје од 19.02.2010 година, на 
седницата одржана на ден 01.04.2010 година,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ МЕНУВА точка 2 од Решението за издавање 

дозвола за работење со хартии од вредност на Комер-
цијална банка АД Скопје-Дирекција за вршење на ус-
луги со хартии од вредност со седиште во Скопје бр. 
07-2034/5 од 16.11.2006 година,  и гласи: 

„Согласно член 94 од Законот за хартии од вред-
ност, Комерцијална банка АД Скопје, Дирекција за вр-
шење на услуги со хартии од вредност ќе ги врши 
следните видови услуги со хартии од вредност:  
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а) купување и продавање на хартии од вредност по 
налог и за сметка на клиентот; 

б)  купување и продавање на хартии од вредност во 
свое име и за своја сметка; 

в) управување со портфолио на хартии од вредност 
по налог и за сметка на индивидуален клиент; 

г) вршење на трансакции и активности за сметка на 
издавачот на хартиите од вредност потребни за успеш-
на јавна понуда на хартии од вредност, без задолжите-
лен откуп на непродадените хартии од вредност; 

д) вршење на трансакции и активности за сметка на 
издавачот на хартиите од вредност  потребни за успеш-
на јавна понуда на хартии од вредност, со задолжите-
лен откуп на непродадените хартии од вредност; 

ѓ) дејствување како покровител при котација; 
е) инвестиционо советување; 
ж) извршување на трансакции и активности за сме-

тка на трети лица потребни за преземање на едно акци-
онерско друштво во согласност со Законот за презема-
ње на акционерски друштва и 

з) чување на хартии од вредност што вклучува 
отворање и водење на сметки на хартии од вредност за 
клиенти во депозитар и други услуги со хартии од 
вредност по налог на клиентот (исплата на дивиденда 
и/или камата, известување за собранија на акционерите 
и слично).“ 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
  Број УП1-08-29         Комисија за хартии од вредност 
1 април 2010 година                  Претседател, 

    Скопје               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
__________ 

987. 
Комисијата за хартии од вредност врз основа на член 

107 од Законот за хартии од вредност  („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 95/05, 25/07 и 7/08), по-
стапувајќи по Барањето на Стојан Ѓоргиев за добивање 
дозвола за работење на брокер од 3.03.2010 година на 
седницата одржана на ден 1.04.2010 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР 
 

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Стојан 
Ѓоргиев роден на ден 21.05.1972 година. 

2. Дозволата за работење на брокер на Стојан Ѓор-
гиев се дава за период од пет години од денот на изда-
вањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Стојан Ѓор-
гиев  престанува да важи и пред истекот на рокот утвр-
ден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени 
со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 08-УП1-42         Комисија за хартии од вредност 

1 април 2010 година                    Претседател, 
  Скопје                  Марина Наќева-Кавракова, с.р.  

988. 
Комисијата за хартии од вредност врз основа на 

член 107 од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на РМ“ бр.95/2005, 25/2007 и 07/2008), постапу-
вајќи по барањето на брокерската куќа Иновоброкер 
АД Скопје број 05-09/03 од 19.02.2010 година, на сед-
ницата одржана на ден 01.04.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ МЕНУВА точка 2 од Решението за издавање 

дозвола за работење на брокерската куќа Иново Брокер 
АД Скопје бр. 08-1717/3 од 04.09.2006 година и гласи: 

"Согласно член 94 од Законот за хартии од вред-
ност, Брокерската куќа Иново Брокер АД Скопје ќе ги 
врши следните видови услуги со хартии од вредност:  

- купување и продавање на хартии од вредност по 
налог и за сметка на клиентот". 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
Бр. УП1-08-47          Комисија за хартии од вредност                   

1 април 2010 година                    Претседател,  
    Скопје                    Марина Наќева Кавракова, с.р.         

__________ 
989. 

Комисијата за хартии од вредност врз основа на 
член 150 и член 184 од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
95/2005, 25/2007 и 07/2008) на седницата одржана на 
ден 01.04.2010 година го донесе, следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО 
СОВЕТУВАЊЕ 

 
1. Се одобрува издавање на уверение за инвестици-

оно советување на лицето Драги Тасевски, дипломиран 
економист, роден на ден 12-03-1978 година во Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“.  

 
 

   Број УП1 09-54         Комисија за хартии од вредност 
1 април 2010 година                   Претседател, 

    Скопје               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
__________ 

990. 
Комисијата за хартии од вредност врз основа на 

член 184 став а и в од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007 и 
07/2008) на својата седница одржана на 01.04.2010 го-
дина, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Лицето Тренчев Димитар од Радовиш, го губи пра-

вото на повторно полагање на посебниот стручен испит 
за вршење на работи со хартии од вредност во организа-
ција на Комисијата за хартии од вредност, поради тоа 
што трипати едноподруго не го положи испитот за рабо-
та со хартии од вредност-Модул за Обврзници.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Број УП1 09-55         Комисија за хартии од вредност 
1 април 2010 година                  Претседател, 

    Скопје               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
__________ 

991. 
Комисијата за хартии од вредност, врз основа на 

член 115 став 1 точки а) и в), член 194 став 5 и член 
210 точка а) од Законот за хартии од вредност („Служ-
бен весник на РМ" бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), на 
седницата одржана на ден 01.04.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА НЕПРАВИЛНОСТ во работење-

то на овластениот брокер Татјана Атанасова со шифра 
"ата028", поради постапување спротивно на член 115 
став 1 алинеја а) и в) од Законот за хартии од вредност, 
член 16 став 3 од Правилата за тргување на Македон-
ска берза АД Скопје и член 3 став 3 од Правилата за 
однесување и дисциплина на Македонска берза АД 
Скопје, односно поради непочитување на условот ко-
личина и условот рок на важност на налогот определе-
ни од клиентот при внесот и реализацијата на налогот 
број 21543. 

2. ПРИВРЕМЕНО СЕ ЗАБРАНУВА вршење на ра-
боти со хартии од вредност на овластениот брокер Тат-
јана Атанасова,  за кои има добиено дозвола во време-
траење од 30 работни дена.  

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје 
веднаш по приемот на ова решение, да го суспендира 
овластениот брокер Татјана Атанасова од системот за 
тргување на берзата додека трае забраната. 

4. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за хар-
тии од вредност АД Скопје, да го прекине пристапот 
до компјутерскиот систем на Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје, на овластениот брокер 
Татјана Атанасова додека трае забраната. 

5. Жалбата изјавена против ова Решение, не го од-
лага неговото извршување. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
Бр. 08-УП1-56          Комисија за хартии од вредност                   

1 април 2010 година               Претседател,  
    Скопје                    Марина Наќева Кавракова, с.р.         

992. 
Комисијата за хартии од вредност, врз основа на 

член 197 став 1 точка е) и член 208, а во врска со член 
184 точка е) и з) и член 192 од Законот за хартии од 
вредност („Службен Весник на РМ" број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), на седницата одржана на ден 
01.04.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА НЕПРАВИЛНОСТ И СЕ ИЗРЕ-

КУВА јавна опомена на брокерската куќа Илирика ин-
вестментс АД Скопје и одговорното лице Васко Митев. 

2. Јавната опомена од точка 1 на ова решение се 
изрекува поради непочитување на член 122 став 1 од 
Законот за хартии од вредност и непочитување на член 
16 став 2  и 3 од Правилата за тргување на Македонска-
та берза АД Скопје, односно непридржување и непо-
требно одложување на извршување на налозите со бро-
еви 19505, 19391, 20514 и 21335 во услови на постоење 
на пазарни услови за реализација на налог. 

3. Јавната опомена од точка 1 на ова решение по не-
говата конечност ќе се објави во еден дневен весник 
кој излегува на целата територија на Република Маке-
донија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија". 

 
Бр. 08-УП1-56          Комисија за хартии од вредност                   

1 април 2010 година               Претседател,  
    Скопје                    Марина Наќева Кавракова, с.р.         

__________ 
993. 

Комисијата за хартии од вредност  врз основа на 
член 99 и член 107 од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007 и 
07/2008), постапувајќи по барањето на брокерската 
куќа Битола Брокер АД Битола од 11.02.2010 година, 
на седницата одржана на ден 01.04.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ МЕНУВА точка 2 од Решението за издавање 

дозвола за работење на брокерската куќа Битола Бро-
кер АД Битола бр. 07-2551/4 од 26.12.2006 година и 
гласи: 

„Согласно член 94 од Законот за хартии од вред-
ност, Брокерската куќа Битола Брокер АД Битола  ќе ги 
врши следните видови услуги со хартии од вредност:  

- купување и продавање на хартии од вредност по 
налог и за сметка на клиентот и 

- дејствување како покровител при котација.‘‘ 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
Бр. УП1-08-58          Комисија за хартии од вредност                   

1 април 2010 година              Претседател,  
    Скопје                    Марина Наќева Кавракова, с.р.         
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994. 
Комисијата за хартии од вредност врз основа на 

член 95 став 2 и член 107 од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007 и 
07/2008), постапувајќи по барањето на Статер Банка 
АД Куманово, број 03-106 од 10.02.2010 година, на 
седницата одржана на ден 01.04.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ МЕНУВА точка 2 од Решението за давање 

дозвола за работење на овластениот учесник на пазарот 
на хартии од вредност Статер  банка АД Куманово - 
Сектор за инвестиционо банкарство со седиште во 
Скопје бр. 07-2283/8 од 20.08.2006 година и гласи: 

"Согласно член 94 од Законот за хартии од вред-
ност, Статер банка АД Куманово, Сектор за инвестици-
оно банкарство со седиште во Скопје ќе ги врши след-
ните видови услуги со хартии од вредност:  

- купување и продавање на хартии од вредност по 
налог и за сметка на клиентот; 

- купување и продавање на хартии од вредност во 
свое име и за своја сметка; 

- вршење на трансакции и активности за сметка на 
издавачот на хартиите од вредност потребни за успеш-
на јавна понуда на хартии од вредност, без задолжите-
лен откуп на непродадените хартии од вредност; 

- вршење на трансакции и активности за сметка на 
издавачот на хартиите од вредност  потребни за успеш-
на јавна понуда на хартии од вредност, со задолжите-
лен откуп на непродадените хартии од вредност; 

- дејствување како покровител при котација и 
- извршување на трансакции и активности за сметка 

на трети лица потребни за преземање на едно акцио-
нерско друштво во согласност со Законот за преземање 
на акционерски друштва.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
Бр. 08-379/5              Комисија за хартии од вредност                   

1 април 2010 година               Претседател,  
    Скопје                    Марина Наќева Кавракова, с.р.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

995. 
Комисијата за хартии од вредност  врз основа на 

член 232 од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 
25/2007 и 7/2008) и член 134 од Законот за општата 
управна постапка („Службен  весник на Република 
Македонија” број 38/2005 и број 110/2008), постапу-
вајќи по Барањето на брокерската куќа НЛБ Тутунска 
брокер АД Скопје  за менување на Решението за дава-
ње дозвола за работа со хартии од вредност, на своја-
та седница одржана на ден 01.04.2010 година, го до-
несе, следниот   

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Постапката поведена пред Комисијата за хартии 

од вредност по Барањето евидентирано во Комисијата 
под број 398/1 од 12.02.2010 година на Брокерската ку-
ќа НЛБ Тутунска брокер АД Скопје  за менување на 
Решението за давање дозвола за работа број 07-1507/4 
од 27.07.2006 година, издадена од Комисијата за хар-
тии од вредност, а во врска со усогласувањето на рабо-
тењето на брокерската куќа со Правилникот за измену-
вање и дополнување на Правилникот за кадровска, тех-
ничка и организациона оспособеност за основање и ра-
бота на овластено правно лице за вршење услуги со 
хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 7/2010) на барање на странката СЕ 
ЗАПИРА. 

2. Овој заклучок влегува во сила со денот на доне-
сувањето, a ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 08-403/6             Комисија за хартии од вредност 

1 април 2010 година                    Претседател, 
  Скопје                  Марина Наќева-Кавракова, с.р.  
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