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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

Врз основа на член 15 став (7) од Законот за нотаријатот („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 72/16 и 142/16), министерот за правда донесе 

ПРАВИЛНИК  
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СЛУЖБЕНИОТ ПЕЧАТ, СУВИОТ ЖИГ, 
ЖИГОТ ЗА ВОСОК И ШТЕМБИЛИТЕ НА НОТАРОТ, КАКО И НАЧИНОТ НА 

НИВНОТО ИЗДАВАЊЕ, ЗАМЕНА, ОДЗЕМАЊЕ И ПОНИШТУВАЊЕ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на службениот печат, 
сувиот жиг, жигот за восок и штембилите на нотарот, како и начинот на 
нивното издавање, замена, одземање и поништување. 

Член 2 

Службениот печат, сувиот жиг и жигот за восок на нотарот имаат тркалезна 
форма и го содржат грбот на Република Македонија и називот „Република 
Македонија”, називот „НОТАР”, името и презимето на нотарот и подрачјето на 
основниот суд за кое е именуван нотарот. 

Член 3 

Службениот печат на заменик-нотарот, помошник-нотарот и нотарот кој 
привремено ја врши службата има правоаголна форма и го содржи грбот на 
Република Македонија, називот „Република Македонија”, називот „заменик-
нотар”, „помошник-нотар” или „нотар кој привремено ја врши службата”, 
името и презимето на лицето и подрачјето на основниот суд за кое е именуван 
нотарот. 

Член 4 

(1) Службениот печат од членот 2 од овој правилник е со пречник од 35 мм и се 
втиснува со црно, темно-сино или виолетово мастило. 

(2) Службениот печат од членот 3 од овој правилник е со димензии 35 мм х 25 
мм и се втиснува со црно, темно-сино или виолетово мастило. 

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

(4) Жигот за восок е изработен од метал во пречник од 35 мм и тој се втиснува 
врз црвен восок. 
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Член 5 

(1) Со службениот печат, сувиот жиг и жигот за восок (во натамошниот текст: 
жигот) ракува само нотарот и лицата во неговата канцеларија, кои за тоа имаат 
посебно писмено овластување. 

(2) Службените печати и жигот, надвор од работното време, нотарот ги чува 
заклучени во нотарската канцеларија. 

(3) Печатот и жигот се нарачуваат, изработуваат и поништуваат согласно со 
одредбите од Законот за нотаријатот и овој правилник. 

Член 6 

(1) Нотарот во вршење на својата работа користи и штембили. 

(2) Нотарот ги користи штембилите предвидени со Законот за нотаријатот и 
правилниците со кои се пропишува неговото работење. 

Член 7 

(1) За потребите на нотарското работење се користат следните штембили:  
1. Штембил за заверка на нотарски деловни книги (Образец бр. 1);  
2. Штембил за означување на нотарската канцеларија (Образец бр. 2);  
3. Штембил за прием на писмено-приемен штембил (Образец бр. 3);  
4. Штембил за заклучување на нотарски деловни книги (Образец бр. 4);  
5. Штембил за одобрено ослободување од плаќање на нотарски трошоци - такси 
(Образец бр. 5);  
6. Штембил за потврда на извршност на нотарска исправа (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 и преписи од регистри, трговски и деловни 
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 потврдување на рокот на чување на списот (Образец бр. 13);  
14. Штембил за пресметка за авансирање на трошоци за излегување надвор од 
канцеларија (Образец бр. 14);  
15. Штембил за архивски број (Образец бр. 15);  
16. Штембил за потврда на правосилност на решение за нотарски платен налог 
(Образец бр. 16);  
17. Штембил за потврда на делумна правосилност на решение за нотарски 
платен налог (Образец бр. 17)  
18. Штембил за потврда на извршност на решение за нотарски платен налог 
(Образец бр. 18);  
19. Штембил за потврда на делумна извршност на решение за нотарски платен 
налог (Образец бр. 19).  
20. Штембил за издавање на решение за нотарски платен налог (Образец бр. 
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20).  
21. Штембил за потврдување на прием на списи (Образец бр. 21). 

(2) 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 членот 7 од овој правилник, нотарот може 
содржината на штембилите да ја напише и на компјутер (електронски). 

Член 9 

Поради запазување на еднообразноста, печатот, сувиот жиг, жигот за восок и 
штембилите по писмено барање на нотарот и на негов трошок се обезбедуваат 
од страна на Нотарската комора на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Нотарската комора). 

Член 10 

(1) Барањето за изработка на печатот, сувиот жиг, жигот за восок и штембилите 
се доставува до Нотарската комора. 

(2) Барањето содржи: број и датум на повелбата за поставување на нотарот, 
решение за именување на заменик-нотарот, помошник-нотарот или на нотар 
кој привремено ја врши службата, името и презимето и место на службеното 
седиште, бројот и видот на печатот, жигот и штембилите. 

Член 11 

(1) Отпечатоците од печатот, сувиот шиг, жигот за восок и штембилите се 
одобруваат и заверуваат од страна на претседателот на Нотарската комора. 
Заверените отпечатоци се депонираат на записник во Нотарската комора. 

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

(3) Содржината и бројот на изработениот печат, сувиот жиг, жигот за восок и 
штембил се потврдува од страна на претседателот на Нотарската комора, кој 
составува записник на кој ги втиснува печатот, жигот и штембилите, а потоа ги 
предава на нотарот. 

(4) Записникот за заверка и предавање го потпишуваат претседателот на 
Нотарската комора, записничарот и нотарот, заменик-нотарот, помошник-
нотарот или нотарот што привремено ја врши службата. 

(5) Примерок од записникот се предава на нотарот, заменик-нотарот, 
помошник-нотарот или на нотарот што привремено ја врши службата, судот на 
чие подрачје е именуван и Министерството за правда. 
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(6) Во записникот се утврдува и бојата на мастилото која ќе ја користи нотарот, 
заменик нотарот, помошник-нотарот или нотарот кој привремено ја врши 
службата. 

Член 12 

(1) По дадената свечена изјава нотарот, односно по писмената изјава заменик-
нотарот, помошник-нотарот или нотарот што привремено ја врши службата, го 
заверуваат својот потпис на записник во Нотарската комора. 

(2) Потписот се заверува од страна на претседателот на Нотарската комора, кој 
составува посебен записник. 

(3) Записникот од ставот (2) на овој член се потпишува од страна на 
претседателот на Нотарската комора, записничарот и нотарот, заменик-
нотарот, помошник-нотарот или нотарот што привремено ја врши службата. 

(4) Примерок од записникот се предава на нотарот, заменик-нотарот, 
помошник-нотарот или на нотарот што привремено ја врши службата, судот на 
чие подрачје е именуван и Министерството за правда. 

Член 13 

Одземањето и поништувањето на печатот, сувиот жиг, жигот за восок и 
штембилите на нотарот, заменик нотарот и нотарот кој привремено ја врши 
службата се врши согласно Законот за нотаријатот. 

Член 14 

Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престанува да 
важи Правилникот за формата и содржината на службениот печат, сувиот и 
водениот жиг, штембилите и фирмата на нотарот, како и начинот на нивното 
издавање и одземање („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/10 и 
99/11), освен одредбите од членот 7 став (1) точки 3, 9 и 10 кои ќе продолжат да 
се применуваат до 15 јануари 2017 година. 

Член 15 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува со 
отпочнување на примената на Законот за нотаријатот („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 72/16 и 142/16), освен одредбите од членот 7 став (1) 
точки 3, 6, 7, 9, 10, 20 и 21 од овој правилник, кои ќе отпочнат да се 
применуваат од 15 јануари 2017 година. 

Бр. 01-4714/1 

29 декември 2016 година  Министер за правда, 

Скопје Валдет Џафери, с.р. 
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