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ДИСЦИПЛИНСКИОТ СОВЕТ ПРИ НОТАРСКАТА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА, во совет составен од Весна Дончева, претседател на советот, Александар 

Цацков, Лидија Рибарева, Илир Сулејмани и Ацо Колевски, членови на советот, со записничар 

Тања Илиќ, во дисциплинската постапка против нотар  Л.К.од С, по одржаната расправа во 

согласност со член 18, 21 и 22 став (1) од Правилникот за дисциплинска одговорност и 

дисциплинска постапка на Нотарската комора на Република Северна Македонија, во присуство 

на  нотарот, на ден 25.2.2022 г. го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

Нотарот Л.К.од С, виновен е за сторена дисциплинска повреда од член 139 став (1) 

алинеја 3) од Законот за нотаријатот, поради тоа што Депозитната книга за 2020г., ја води во 

пишана форма, а во Книгата на потписи за 2020г. и за 2021г., не се потпишани учесниците или 

странките кои се запишани во Уписникот за  заверки и потврди за 2020г. и за 2021г., а се 

однесуваат на заверки на препис или на фотокопија на исправите и на заверки на превод, што не 

е во согласност со член 111 став (1) точка ѓ) и точка е) од Законот за нотаријатот и член 24 и 25  

од Правилникот за видот, содржината, формата, начинот на водењето на актите, уписниците, 

книгите и имениците на нотарот, помошните книги, начинот на примање и чување  на нотарските 

исправи и предметите од вредност и нивното издавање и преземање, начинот на чување и 

обновување на нотарските списи и исправи, начинот на архивирање и организирањето на 

архивирањето, како и преземање на други формални дејствија, поради што се казнува со 

дисциплинска мерка – јавна опомена.    

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 

Во предлогот на Министерство за правда за поведување на дисциплинска постапка  бр. 

09-2695/8 од 20.12.2021г., се укажува дека именуваниот нотар постапувајќи на начин опишан во 

диспозитивот на решението сторил дисциплинска повреда по член 139 став (1) алинеја 3) од 

Законот за нотаријатот, со предлог да биде изречена соодветна дисциплинска мерка. 

 Во текот на дисциплинската постапка именуваниот нотар во својата одбрана, изнесена 

со поднесокот доставен до Нотарската комора на ден 31.01.2022г. и усно на расправата, наведе 

дека при извршениот надзор на ден 12.10.2021г., е констатирано дека нотарот при водењето на 

деловните книги постапува во согласност со законот и подзаконските акти. Природата на 

повредата не заслужува висока санкција затоа што истата е отстранета веднаш, и не е причинета  

никаква штета за странките. Во однос на Депозитната книга странките биле одбиени од повеќе 
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нотари, меѓутоа тој  им овозможил да го остварат тоа законско право на кој начин им направил 

услуга. Книгата за потписи не ја води нотарот, туку вработените во нотарската канцеларија, па 

сега произлегува дека нотарот треба да одговара за нивните грешки, меѓутоа забелешките се 

прифатени веднаш. Инаку, се наоѓа 5-6 месеци пред пензионирањето поради што смета дека би 

требало да биде ослободен од дисциплинската одговорност.  

Со одговорот  не се приложени докази;   

Во текот на дисциплинската постапка, врз основа на оцена на наводите од Предлогот за 

поведување на дисциплинска постапка, одбраната на нотарот и на изведените докази,  

Дисциплинскиот совет наоѓа дека именуваниот нотар е виновен за сторена дисциплинска 

повреда од член 139 став (1) алинеја 3) од Законот за нотаријатот – „неуредно водење на 

нотарските деловни книги“.  

Ова поради тоа што при вршењето на нотарската служба Депозитната книга за 2020 г., ја 

води во пишана форма што е спротивно на 111 став (1) точка ѓ) од Законот за нотаријатот и член 

24 став (1) од  Правилникот за видот, содржината, формата, начинот на водењето на актите, 

уписниците, книгите и имениците на нотарот, помошните книги, начинот на примање и чување  на 

нотарските исправи и предметите од вредност и нивното издавање и преземање, начинот на 

чување и обновување на нотарските списи и исправи, начинот на архивирање и организирањето 

на архивирањето, како  и преземање на други формални дејствија („Сл. весник РМ“ бр. 226/16), 

според кој Депозитната книга за преземени и издадени туѓи пари, хартии од вредност и 

скапоцености се води во електронска форма и содржи 9 рубрики. За 2020 г. Депозитната книга, 

која е заклучена на ден 31.12.2020 г., нотарот ја водел во пишана форма и во истата има вкупно 

4 уписи.  Во книгата на потписи за 2020 г. и за 2021 г., не се потпишани учесниците или странките 

кои се запишани во Уписникот за  заверки и потврди за 2020 г. и за 2021 г., а се однесуваат на 

заверки на препис или на фотокопија на исправите и на заверки на превод, што е видно од 

стр.179, 224, 238, 326, 411 и 495, што не е во согласност со член 111 став (1) точка е) од Законот 

за нотаријатот и член 25 став (1) од Правилникот за видот, содржината, формата, начинот на 

водењето на актите, уписниците, книгите и имениците на нотарот, помошните книги, начинот на 

примање и чување на нотарските исправи и предметите од вредност и нивното издавање и 

преземање, начинот на чување и обновување на нотарските списи и исправи, начинот на 

архивирање и организирањето на архивирањето, како и преземање на други формални дејствија. 

Имено, според член 111 став (1) точка е) од Законот за нотаријатот, нотарот е должен да  води и 

Книга на потписи, а нејзината содржина е утврдена со член 25 став (1) од наведениот Правилник 

и содржи 5 рубрики, а според став (2) во истата се потпишуваат сите учесници или странки кои се 

запишани во Општиот деловен уписник и Уписникот за заверки и потврди на кој начин, според 

утврденото, нотарот не постапувал.   
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При ваквото утврдување, Дисциплинскиот совет ја ценеше изнесената одбрана на  

нотарот, меѓутоа оцени дека истата е неоснована поради тоа што во истата се изнесени само 

причините поради кои нотарот постапувал на начин утврден во фактичката состојба по 

предметот. Наводот дека во уписниците се внесени сите податоци од личните карта на странките 

и учесниците, односно дека истите се водени уредно, што е констатирано и во Извештајот на 

Комисијата за извршен надзор на неговото работење од 15.10.2021г.,е без влијание врз  

обврската Книгата за потписи да ја води и да ги содржи сите податоци утврдени во член 25 став 

(2) од наведениот Правилник. 

При одмерување на дисциплинската мерка Дисциплинскиот совет ги ценеше 

околностите од член 23 став (1) од Правилникот за дисциплинска одговорност и дисциплинска 

постапка, кои се од влијание  врз видот и висина на казната. При тоа, Дисциплинскиот совет го 

имаше предвид фактот дека нотарот досега не е дисциплински казнуван, дека нема доказ на 

странките или учесниците во постапката пред нотарот да е причинета штета, дека според 

изјавата на нотарот се прифатени укажувањата на Комисијата за надзор,  поради што е изречена 

дисциплинска мерка – јавна опомена согласно со член 139 став (1) од Законот за нотаријатот.  

Дисциплинскиот совет очекува дека изречената дисциплинска мерка – јавна опомена, 

воспитно ќе влијае врз нотарот во иднина, без оглед на тоа колку уште му трае правото на 

вршење на нотарската служба, да не ја повтори воочената грешка и дека своето работење ќе го 

усогласи со Законот за нотаријатот и подзаконските акти врз основа на кои ја врши нотарската 

служба. 

Поради наведеното е одлучено како во диспозитивот на решението во согласност со 

член 24 став (2) алинеја 3) од Правилникот за дисциплинска одговорност и дисциплинска 

постапка на Нотарската комора на Република Северна Македонија. 

 

     Претседател на советот, 
                                                                 Весна Дончева 

 
 

    

ПРАВНА ПОУКА: против решението може да се изјави жалба до Второстепениот дисциплински совет во рок од  8 дена по приемот на 
истото;    

 
 
ДН:  Нотарот; 
        Архивата; 
        По конечноста до Министерство за правда; 

    


