Врз основ а на член 36 став (6) и член 74-а од Законот за нотаријатот (,,Службен
в есник на Република Македонија” бр. 55/07, 86/08 и 139/09), министерот за прав да
донесе
ПРАВИЛ НИК
ЗА ФОРМАТА, НАЧ ИНОТ НА ПИШУВАЊ Е И
ОБЕЛ ЕЖУВАЊ Е НА НОТАРСК ИТ Е ИСПРАВИ И ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА
ПОТВРДУ ВАЊ Е НА ФАКТ ИТ Е И ИЗЈАВИТ Е

I. Општа одредба

Член 1
Со ов ој прав илник се пропишув а формата, начинот

на пишув ање и

обележув ање на нотарските исправ и и формата и начинот на потв рдув ање на фактите
и изјав ите.

II. Форма на нотарските исправи

Член 2
Сите нотарски исправ и кои ги состав ув а нотарот се пишув аат на бела
хартија на А4 формат, или на друг формат согласно ов ој прав илник.
Кв алитетот на хартијата треба да ја обезбедув а трајноста на нотарските
исправ и и текстот што тие го содржат.
Нотарските исправ и, нотарот ги состав ув а в о определен број примероци
што е соодв етен на бројот на странките и органите до кои се доставув а, на материјата
за која се составув а нотарска исправ а, од кој што еден примерок го задржув а нотарот.

Член 3
Сите нотарски исправ и кои ги состав ув а нотарот треба да го содржат грбот
на Република Македонија и назив от “Република Македонија”.
Грбот на Република Македонија и назив от “Република Македонија”,

се

испишув аат в о горниот лев агол на прв иот лист од нотарската исправ а, а под тоа стои
“НОТА Р”, негов ото име и презиме, седиште и адреса.

Во горниот лев агол на прв иот лист од нотарската исправ а се в несув аат и
податоци за денот, месецот, годината, местото и часот кога актот е состав ен.
Во горниот десен агол од прв иот лист од нотарската исправ а или книга се
став а ознака на предметот со делов одниот број од соодв етниот уписник или книга.
На крајот на нотарската исправ а, под содржината и потписите на странките,
нотарската исправ а св оерачно ја потпишув а нотарот и ја зав ерув а со службен печат.
Член 4
Ако нотарската исправ а се состои од пов еќе листов и, ознаката на
предметот со делов одниот број од соодв етниот уписник или книга се став а на секој
лист в о горниот десен агол.
Листов ите на нотарската исправ а треба да се прошијат со емств ен конец,
така што ќе претставув аат една целина.
На секој лист на нотарската исправ а треба да има отпечаток од сув иот жиг
на нотарот.
Секој лист на нотарската исправ а треба да биде означен со арапски број.

III. Начин на пишување на нотарските исправи

Член 5

Секоја нотарска исправ а се пишув а како посебен акт.
Записниците кои се состав ув аат надв ор од нотарската канцеларија, кога
природата на дејств ието тоа го бара, се пишув аат в рз основ а на претходно подготв ен
формулар или образец од страна на нотарот.
Прилозите кон нотарските исправ и треба да бидат в о оригинал или зав ерен
препис.

Член 6
Потв рдата на прив атните исправ и нотарот ја в рши со изготвув ање на
посебна нотарска исправ а заради потв рдув ање на прив атната исправ а.
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Потв рдата на прив атните исправ и се в рши со состав ув ање на исправ ата на
компјутер, на машина за пишув ање или на друго механичко средств о за пишув ање.
Потв рдата на прив атната исправ а ги содржи сите податоци кои за тоа
прав но дело се запишув аат в о соодв етниот уписник или книга, списите на исправ ата и
потв рда на нотарот дека прав ното дело според форма и содржина одгов ара на
прописите за јав на исправ а.
Потв рдата за прив атна исправ а состав ена и потпишана од нотарот се
спојув а со исправ ата што се потв рдув а, и тоа пред исправ ата што се потв рдув а.
За изготв ув ање на потв рда и потв рдув ање на прив атната исправ а,
соодв етно се применув аат одредбите од ов ој прав илник.

Член 7
Потв рда на изв од на нотарската исправ а се в рши со став ање на штембил,
или со испишув ање на содржината на штембилот на компјутер, на машина за
пишув ање или со друго механичко средств о за пишув ање со што се потв рдув а дека
изв одот е идентичен со изв орникот на нотарската исправ а, (Образец бр.7) од
Прав илникот за формата и содржината на службениот печат, сув иот и в одениот жиг,
штембилите и фирмата на нотарот, како и начинот на нив ното издав ање и одземање
(в о натамошниот текст: ППШ).
Ако се издав а изв адок (исечок) од нотарскиот акт, тоа се назначув а в о
потв рдата на изв одот.
По барање на странката, може да се издаде изв од од изв ршна нотарска
исправ а кон која не се приклучени прилозите, при што тој изв од не претстав ув а
изв ршна исправ а, а тоа се назначув а в о потв рдата на изв одот.
Потв рдите од став ов ите 1, 2 и 3 на ов ој член нотарот ги потпишув а и
зав ерув а со св ојот печат.

Член 8
Нотарот за преземање на службени дејств ија (соопштув ање изјав и,
потв рдув ање на заклучоци на собранија и седници на други органи, потв рдув ање на
факти и друго) согласно Законот за нотаријатот состав ува записник.
Записникот го составув а самиот нотар или ов ластено лице од него,
в работено в о нотарската канцеларија.
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Член 9
Записниците по прав ило се пишув аат на компјутер или на машина за
пишув ање, а в о исклучително оправ дани случаи и рачно.
Записниците кои се составув аат надв ор од нотарската канцеларија можат
да се напишат рачно и тоа со средств о што остав а траен белег.
Записниците од став от 2 на ов ој член се препишув аат на компју тер, на
машина за пишув ање или на друго механичко средств о за пишув ање в еднаш по
в раќањето в о нотарската канцеларија.
Ако за текот на службеното дејств ие, односно за делов и од тоа дејств ие се
в одат стенографски белешки, записникот се пишув а со молив за копирање.
Стенографските белешки најдоцна 48 часа од состав ув ањето на белешката
се пренесув аат со обично писмо, се прегледув аат и се препишув аат на компјутер, на
машина за пишув ање или на друго механичко средств о за пишув ање, а потоа се
приложув аат в о изв орникот на записникот.
Текот на службеното дејств ие, односно делов и од тоа дејствие може да се
снима в о соодв етен аудио или в идео формат, на погоден медиум, в рз основ а на кој се
изготв ув а записник на компјутер, со машина за пишув ање или со друго средств о за
пишув ање, а снимениот материјал на соодв етен начин се чув а како прилог кон
записникот.
Преписот од записникот состав ен според одредбите од став ов ите 2, 3, 4 и 5
на ов ој член, го зав ерув а нотарот или лицето в работено в о негов ата канцеларија што
го изв ршило соодв етното дејств ие со св ој потпис и со став ање на печат.
Записникот пишув ан на рака останув а в о списот, а преписот му се
приложув а.

Член 10
Кога според постојните прописи не се составув а записник, или тоа
произлегув а од природата на дејств ието што се презема, се состав ув а службена
белешка в о која се нав едув а изв ршеното службено дејств ие, како и датумот, часот и
местото на изв ршув ање.
Службената белешка од став от 1 на ов ој член ја потпишув а нотарот или
лицето в работено в о канцеларијата што го презело службеното дејств ие.
Ако службената белешка содржи изјав а на странката или соопштение
дадено на присутна странка, белешката ја потпишув а и странката.
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Ако странката одбие да се потпише, нотарот тоа го забележув а на
исправ ата и ги нав едув а причините за одбив ањето.

Член 11

Другите писмена кои ги состав ув а нотарот (дописи, замолници и друго),
покрај потребните податоци можат да содржат дополнителни податоци кои се в о
функција на в ршењето на нотарската служба.

IV. Обележ ување на нотарските исправи

Член 12
Секоја состав ена нотарска исправ а образув а предмет, кој нотарот го
зав едув а в о уписниците или книгите.

Член 13
Предметите се зав едув аат по ред без одлагање, како што ќе стигне
предметот.
Ако поради бројноста или од други оправ дани причини предметите не
можат да бидат зав едени истиот ден се зав едув аат најдоцна наредниот ден пред
зав едув ањето на нов ите предмети, а под датумот и часот кога се примени.

Член 14
Секој предмет се обележув а со скратен назив на соодв етниот уписник или
книга, редниот број под кој се зав едув а и последните дв а броја од годината, како и
датумот.
Поединечните поднесоци в о предметот се означув аат в о горниот десен агол
со делов одниот број кој ја содржи ознаката на предметот .
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Член 15
Секоја нотарска исправ а што претставув а посебен предмет добив а нов а
обв ив ка.
Ако за определена прав на работа е потребно да се преземат пов еќе
дејств ија в о различен в ременски период, а уписот го задржув а основ ниот број, за сите
нотарски исправ и има единств ена обв ивка.
На наслов ната страница од обв ив ката на горниот лев агол се в несув аат
податоци за нотарот кој учествув ал в о состав ув ањето на актот, негов ото име и
презиме, седиште и адреса.
Во горниот десен агол од обв ив ката, пред бројот се в несув а скратен назив
на уписникот или книгата, редниот број под кој е зав еден и последните дв а броја од
годината.
На средината на обв ив ката се в несув аат податоците за предметот и
податоците за странките.

V. Форма и начин на потврдување на фактите и изјавите
1. Зав ерка на преписи на исправ ите

Член 16
Зав ерка на препис (фотокопија и сл.) на исправ и, нотарот в рши со став ање
на штембил за зав ерка на препис, или со испишув ање на содржината на штембилот на
компјутер, на машина за пишув ање или со друго механичко средств о за пишув ање
(Образец бр.8 од ППШ).
Потв рдата за зав ерка на препис се став а откако ќе се изв ршат сите уписи.
Потв рдата за зав ерка на преписот се став а под текстот што се зав ерува.
Со зав ерката се потв рдув а дека преписот на исправ ата е идентична со
изв орната исправ а.
При зав ерка на препис се пополнув аат податоците кои ги потв рдув аат
фактите што се предмет на зав ерката.
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2. Заверка на потпис или ракознак

Член 17
Зав ерка на потпис или ракознак на странката, нотарот в рши со став ање на
штембил за зав ерка на потпис или ракознак или со испишув ање на содржината на
штембилот на компјутер, машина за пишув ање или со друго механичко средств о за
пишув ање (Образец бр.9 од ППШ).
Потв рдата за зав ерката од став 1 на ов ој член се в рши откако ќе се изв ршат
сите уписи и ќе се став ат потребните потписи.
Потв рдата за зав ерка на потписот или ракознакот се став а на крајот на
исправ ата, под потписот на странката.
Со зав ерката на потписот или ракознакот се потв рдув а дека странката в о
присуств о на нотарот ја потпишала исправ ата, став ила св ој ракознак, или го признала
потписот, односно ракознакот како св ој.
При зав ерка на потписот или ракознакот се пополнув аат податоците кои ги
потв рдув аат фактите што се предмет на зав ерката.

3. Заверка на изводи од трговски и деловни книги

Член 18
Зав ерка на изв одите од трговски и делов ни книги се в рши со став ање на
штембил за зав ерка на изв оди од тргов ски и делов ни книги или со испишув ање на
содржината на штембилот на компјутер, на машина за пишув ање или со друго
механичко средств о за пишув ање, со која нотарот потв рдув а дека изв одот е спореден
со изв орната книга и тој е идентичен со соодв етната ставка в о изв орната книга
(Образец бр.10 од ППШ).
Потв рдата за зав ерка на изв одите од тргов ските и делов ните книги, се в рши
откако ќе се изв ршат сите уписи.
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4. Заверка на превод

Член 19
Зав ерка на прев од се в рши со став ање на штембил за зав ерка на прев од
или со испишув ање на содржината на штембилот на компјутер, на машина за
пишув ање или со друго механичко средств о за пишув ање. (Образец бр. 11 од ППШ).
Потв рдата за зав ерка на прев од се в рши откако ќе се изв ршат сите уписи.
При зав ерка на прев од се пополнув аат податоците кои ги потв рдув аат
фактите што се предмет на зав ерката.

5. Потврда за времето кога исправата е поднесена

Член 20
Потв рдата за в ремето кога е поднесена исправ ата се в рши со став ање на
штембил за потв рда за в ремето кога исправ ата е поднесена, или со испишув ање на
содржината на штембилот на компјутер, на

машина за пишув ање или со друго

механичко средств о за пишув ање. (Образец бр. 12 од ППШ).

Член 21
Зав ерките по прав ило се в ршат в о нотарската канцеларија.
Зав ерка на потпис или ракознак се в рши и надв ор од нотарската
канцеларија, ако за тоа постојат оправ дани причини.
Зав ерката на потпис или ракознак надв ор од нотарската канцеларија се
в рши по претходно намирен трошок на лицето кое бара зав ерка.
Ако зав ерката на потписот или ракознакот се в рши надв ор од нотарската
канцеларија, за зав ерката се состав ув а записник кој ги содржи сите податоци од
уписникот за зав ерки и потв рди.
Податоците од записникот дополнително се запишув аат в о уписникот за
зав ерки и потв рди, при што в о рубриката за забелешки се назначув а дека податоците и
потписот односно ракознакот се в несени в о записникот.
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Ако в о потв рдата за зав ерка која се в рши надв ор од нотарската
канцеларија, не е нав еден редниот број на уписникот за зав ерки и потв рди се нав едув а
датумот, часот и местото в о кое зав ерката е изв ршена.

VI.Преодна и завршна одредба

Член 22
Со денот на отпочнув ањето на примена на ов ој прав илник престанув а да
в ажи Прав илникот за формата, начинот на пишув ање и одбележув ање на нотарските
исправ и (“Службен в есник на Република Македонија” бр.52/97).

Член 23
Ов ој прав илник в легув а в о сила осмиот ден од денот на објавув ањето в о
“Службен в есник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применув а од 1 јули
2010 година.
Број ________________
_________ 2010 година
Ск о п ј е

Министер за прав да
Михајло Манев ски

9

