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ПОтПИШАН ДОГОВОР 
ЗА меЃуНАРОДНА СОРАБОткА меЃу 

ФеДеРАлНАтА кОмОРА НА НОтАРИте НА 
РеПуБлИкА ГеРмАНИЈА И НОтАРСкАтА кОмОРА 

НА РеПуБлИкА СеВеРНА мАкеДОНИЈА

23 август 2019 година во Берлин 

На иницијатива на Федералната комора на нотарите на Републи-
ка Германија, на ден 23 август 2019 година во Берлин, Германија, е 
склучен и свечено е потпишан Договор за меѓународна соработка 
меѓу Федералната комора на нотарите на Република Германија, прет-
ставувана од правниот советник г. Ричард Бок, главен претставник на 
Федералната германска нотарска комора за меѓународни прашања и 
Нотарската комора на Република Северна Македонија, претставувана 
од претседателот, г. Васил Кузманоски. 

Станува збор за прв ваков договор од меѓународен карактер, кој Но-
тарската комора на Република Северна Македонија во досегашното 
20-годишно постоење го потпиша со држава, земја-членка на Европ-
ската унија. 

Договорот е потпишан во просториите на Федералната комора на 
нотарите на Република Германија, а на чинот на потпишувањето, по-
крај делегацијата од Нотарската комора на Република Северна Маке-
донија, составена од претседателот, г. Васил Кузманоски и членот на 
Управниот одбор, г-ѓа Анита Адамческа, присуствуваше и претстав-
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ник од Министерството за правда на Република Северна Македонија, 
државниот советник г-ѓа Љубица Караманди Попчевски, амбасадорот 
на Република Северна Македонија во Берлин, г. Рамадан Назифи и г. 
Драган Петковски – министер-советник во Амбасадата на Република 
Северна Македонија во Берлин, како и г. Ловро Томашиќ, претставник 
за меѓународни односи на Федералната комора на нотарите на Репу-
блика Германија и г-ѓа Надја Данингер – кандидат за нотар во Герма-
нија.

Нотарската комора на Република Северна Македонија и Федерал-
ната комора на нотарите на Република Германија веќе со години со-
работуваат за унапредување на квалитетот во полето на превентивна-
та правда во Република Северна Македонија и во целиот регион преку 
одржување и присуство на настани и состаноци, со посебен фокус на 
правните случувања, професионалните тренинзи, половата еднаквост 
и на предизвиците на дигитализацијата во нотаријатот, организира-
ни преку проектите  од страна на Германскиот отворен фонд за Југо-
источна Европа (ГИЗ) и преку Германската фондација за меѓународна 
правна соработка (ИРЗ).

Токму оваа соработка беше поттик и цел за склучување на Догово-
рот, со кој се покажува дека германскиот и македонскиот нотаријат 
имаат заеднички интерес, односно поставување  основа за идна раз-
мена меѓу двете институции, со обврска за споделување информации 
и организирање заеднички проекти, особено оние коишто се однесува-
ат на професионалниот тренинг, правните случувања и на дигитали-
зацијата. Македонскиот нотаријат, кој е широко отворен за соработка 
во секое поле, особено кога станува збор за германскиот нотаријат, кој 
изминативе години активно се залагаше за постигнување  исти цели - 
во смисла на обезбедување на правната заштита, ќе ги вложи сите ре-
сурси и можности за остварување на овие интереси. 
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Овој чин е јасна поддршка на Федералната комора на нотарите на 
Република Германија,  не само за нотаријатот, туку и за целокупни-
от правен систем во Република Северна Македонија. Со тоа Германија 
сака да ја покаже својата поддршка на Република Северна Македонија 
на патот кон евроатлантските интеграции.  Потпишувањето на овој до-
говор е уште една потврда за напорите на германската комора во на-
сока на зајакнување на улогата и на капацитетот на македонскиот но-
таријат, унапредување на владеењето на правото и приближување до 
стандардите за работа и до резултатите на земјите-членки на Европ-
ската унија. 

Најсилна потврда дека успешната соработка меѓу Република Гер-
манија и Република Северна Македонија (претставени преку сопстве-
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ните нотаријати) продолжува и во следниот период е токму овој на-
стан, кој заслужува особено внимание и почит. 

Овој настан се искористи и за размена на информации и искуства 
меѓу двата нотаријата, со посебен акцент на дигитализацијата на но-
тарското работење. 
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СРеДБА НА ДелеГАЦИЈАтА 
НА НОтАРСкАтА кОмОРА СО  
ФРАНЦуСкИОт АмБАСАДОР, 

Г. кРИСтИАН тИмОНИе

На 17 јуни 2019 година во француската амбасада во Скопје, претсе-
дателот на Нотарската комора, г. Васил Кузманоски и членот на Уп-
равниот одбор на Нотарската комора, г. Сашо Ѓурчиноски, остварија 
средба со францускиот амбасадор, г. Кристиан Тимоние.

Делегацијата на Нотарската комора го информираше францускиот 
амбасадор за одржувањето на 115.  конгрес на нотарите во Франција, 
кој се одржа во Брисел, Белгија, во периодот од 2 до 5 јуни 2019 година, 
на кој на покана на претседателот на Нотарската комора на Франција, 
г.- Marc CAGNIART присуствуваше делегација на Нотарската комора 
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на Република Северна Македонија, составена од претседателот на Ко-
мората, г. Васил Кузманоски и од членот на Управниот одбор, г-ѓа Ани-
та Адамческа. Исто така, од страна на претседателот на Нотарската 
комора, Васил Кузманоски, е дадена информација дека во периодот 
од 20 до 21 јуни 2019 година во Св. Мало, Франција, тој ќе присуствува 
на Генералното собрание на Советот на нотаријати во Европска унија 
(CNUE) каде Нотарската комора на Република Северна Македонија е и 
официјално членка-набљудувач. Советот на нотаријати во Европска-
та унија (CNUE) е официјално тело кое ја претставува нотарската про-
фесија во односите со европските институции и ги изразува заеднич-
ките одлуки на своите членови во институциите на Европската унија. 

На крајот од средбата беше разговарано за придонесот на нотарија-
тот во зајакнувањето на правната сигурност и на вкупниот општесте-
вен и економски развој на државата и на македонското законодавство, 
како и за огромниот придонес за подобрување на билатералните одно-
си со нотаријатите на земјите-членки на Европската унија, за добли-
жување и прилагодување кон европските правила и прописи, како и 
давање иницијативи за подобрување и моделирање во областа на пра-
вдата, слободата и безбедноста на граѓаните и правото на Европската 
унија. 
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НАСтАП НА ПРетСеДАтелОт НА НОтАРСкАтА 
кОмОРА НА РеПуБлИкА СеВеРНА мАкеДОНИЈА, 

Г. ВАСИл куЗмАНОСкИ НА 46. СеДНИЦА 
НА ЈАВНА РАСПРАВА ПО ПРеДлОГ-ЗАкОНОт ЗА 
ИЗмеНуВАње И ДОПОлНуВАње НА ЗАкОНОт 

ЗА НОтАРИЈАт НА СОБРАНИетО НА РеПуБлИкА 
мАкеДОНИЈА,

 
ОДРЖАНА НА 7 НОемВРИ 2018 ГОДИНА.

Почитуван претседателе на Комисијата, почитувана министерке, 
почитувани нотари, адвокати, почитувани претставници на невлади-
ни организации и на бизнис- заедницата, 

Најпрвин, дозволете ми во име на Комората да се заблагодарам за 
организирањето на денешната јавна расправа за предлог-законот за 
изменување и дополнување на Законот за нотаријатот од 2016 година 
и за упатената покана за учество на Нотарската комора која, во кон-
кретниов случај, реално е и најзасегната страна бидејќи станува збор 
за предлог-измени кои, позитивно или негативно, ќе се одразат на 
функционирањето на нотаријатот, а со тоа непосредно и на правниот 
живот и промет во државата. 

Воведувањето на нотаријатот во правниот систем на една држава е 
дел од една стратешка реформа на правосудниот систем за растовару-
вање на правосудството, чија примарна цел е изградба на еден функ-
ционален и ефикасен правосуден систем, заснован на европски от 
пра вен стандард. Овој правен стандард го прифати и Република Ма-
кедонија и, следејќи ја традицијата на граѓанското право и на големо-
то мнозинство од земјите-членки на Европската унија, во 1996 година, 
при конципирањето на системот на нотаријатот, се определи за та-
канаречен латински тип нотаријат и го воведе како институција која 
обез бедува правна сигурност и стабилност во онаа област каде што 
тоа е најпотребно, а особено во прометот и располагањето со недвиж-
ностите. Овој тип нотаријат доминира во 87 земји во светот на 5 конти-
ненти, од кои 22 се од 28 земји-членки на Европската унија, а 15 се од 19 
земји, членки на групацијата Г-20. 

Концептот на нотаријатот што постои во нашата држава (ЛАТИН-
СКИОТ ТИП) подразбира одвоеност и самостојност на работите кои-
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што ги врши нотарот од работите што ги врши адвокатот, а соста ву
вањето нотарски акти за правни работи е примарна, а воедно и 
најзначајна функција којашто ја вршат нотарите. 

Но, овој концепт се наруши со донесувањето на актуелниот Закон 
за нотаријатот и за релативно кратко време по неговата примена, од-
редени законски решенија кои не ги познава ниеден правен систем во 
светот предизвикаа негативен ефект кој, пак, и директно се одразува 
не само на граѓаните и на правните субјекти, туку и на целокупниот 
правен промет и живот во државата. Овој закон содржи одредби кои 
длабоко навлегуваат во суштината на функционирањето на нотарија-
тот како јавна служба, а кои, како такви, не постојат во ниедна земја 
која го прифатила латинскиот тип нотаријат, а тоа се: одредбите за 
задолжително присуство на адвокат и задолжителна употреба на ад-
вокатски печат во сите постапки пред нотар. Од сите закони што ги 
имаме во областа на правосудниот систем, овој закон е единствен што 
предвидува вакви новини, што досега, за нас, како правна држава, не 
беа познати. Основните негативни ефекти кои се одразуваат во досе-
гашната примена сакам ние како Комора да ги кажеме. Тоа се следни-
ве:

1. Повредено е со Уставот загарантираното право на слободна 
диспозиција на граѓаните.

2. Постапките пред нотар се значително отежнати и временски 
обременети.

3. Зголемени и непотребни финансиски апликации на товар на 
граѓаните и на правните субјекти.

4. Доведена е во прашање правната сигурност, како еден од те
мелите за владеење на правото. 

5. Разнишана е довербата и егзистенцијата на јавна служба која 
деј ствува во име и за сметка на државата. 

По донесувањето на овој закон, веќе двајца нотари, еден во Кумано-
во и еден во Делчево, прекинаа со својата работа така што можеме да 
заклучиме дека нотарската служба не е толку привлечна каква што 
беше порано. Недостатоците од нефункционалноста и нерационал-
носта на посочените законски решенија и нивното штетно влијание 
врз граѓаните и врз правниот промет, беа констатирани од страна на 
Министерство за правда, како предлагач за донесувањето на овој за-
кон и од Владата на Република Македонија, за што Нотарската комо-
ра изразува посебна благодарност. Тие ги воочија овие слаби страни и 
овие проблеми коишто ги имаат граѓаните и правните субјекти, а во-
едно и согласно забелешките и препораките на Европската комисија 
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од Брисел во Извештајот за 2016 година и во утврдената Стратегија за 
реформи во правосудниот сектор за периодот 2017-2022 година презе-
доа активности, и кон крајот на 2017 година започна еден процес на 
многу итно изменување и дополнување. По тој повод беше формирана 
работна група за изготвување предлог-текст на Законот, во која рам-
ноправно учествуваа претставници на Министерството за правда, су-
дии, нотари, адвокати, извршители, стопанските комори и еминентни 
професори. Оваа работна група одржа повеќе состаноци, чиј производ 
беше предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за но-
таријатот, кој беше објавен на веб-страницата на ЕНЕР заради запоз-
навање на пошироката јавност и можност за јавна расправа преку да-
вање коментари, а коментарите беа, во суштина такви, што граѓаните 
застанаа зад нотаријатот. Веднаш потоа, на отворена седница на Вла-
дата на Република Македонија, во присуство на повеќе заинтересира-
ни страни во процесот и на повеќе министри, беше сумирана целокуп-
ната јавна расправа во предлог-законот за изменување и дополнување 
на Законот за нотаријатот, при што Министерството за правда утврди 
конечен предлог-текст за измена и дополнувања и го достави до Вла-
дата и истиот требаше да се стави како точка на дневен ред во пар-
ламентот. Затоа, ние го поздравуваме овој процес што сега го презеде 
Министерството за правда иако тогаш сегашниот министер не беше 
министер за правда и што презема чекори за измени на овој пред-
лог-закон. Јас само сакам да напоменам дека во овој предлог-закон 
беа изменети сите законски решенија кои наметнуваа задолжително 
учество на адвокат, без притоа да се почитува волјата на граѓаните. 

По разгледувањето на целиот текст на предлог-законот, што е пред-
мет на денешната расправа, Нотарската комора на Република Маке-
донија се согласува со преземениот чекор од Министерството и од 
Владата, и смета дека во најголемиот дел од направените измени на 
важечките законски одредби, во суштина, се врши едно номотехничко 
усогласување и прецизирање одредби кои се покажаа како нејасни и 
неприменливи, а за кое Нотарската комора укажуваше уште на поче-
токот, пред да се донесе Законот. Исто така, ние ги поздравивме и мер-
ките што се презедоа за намалување на трошоците за социјално загро-
зената категорија и Нотарската комора секогаш ги поддржувала тие 
мерки на власта. Но, колку што можеме да забележиме, во овој пред-
лог-закон не се опфатени измените на оние законски решенија за кои, 
всушност, беше инициран и започнат процесот на измена на Законот и 
кои го променија концептот на вршењето на нотарската служба, спро-
тивно на принципите на латинскиот нотаријат. Главно, тоа се реше-
нијата кое пропишуваат задолжителност од ангажирање адвокат во 
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постапките пред нотар и задолжителност од адвокатски печат. 
Исто така, иако во продолжението на предлог-законот се вели дека 

со промената на член 52 став 1 со кој се прецизираат само три случаи 
на задолжителност на нотарскиот акт, практично, нотарскиот акт се 
враќа во правниот промет, сепак, тоа не значи реално враќање на но-
тарскиот акт во полн капацитет кога тоа ќе го побараат граѓаните. Но-
тарскиот акт ќе се врати во правниот промет доколку се предвиди за-
конска одредба дека нотарот ќе состави нотарски акт секогаш кога тоа 
ќе го побараат граѓаните, кое како решение беше предложено и при-
фатено во предлог-законот кој беше предмет на јавна расправа. Но, во 
сегашниот предлог тоа не е случај, што значи дека ситуациите на сос-
тавување нотарски акт се речиси безначајни, иако тој како форма со 
највисоко правно дејство постоеше 18 години во нашиот правен про-
мет и се изготвуваше за секо правно дело секогаш кога граѓаните ќе 
се одлучеа за него. Доколку се имаат предвид искуствата како од до-
машното, така и од спогодбеното право од најголемиот број земји, се-
кој обид за укинување или за намалување на важноста на нотарскиот 
акт како една од формите на јавни исправи во Република Македонија 
кој постеше изминативе 18 години, ќе биде спротивно на Уставот и на 
европскиот стандард, како и на директивите на ЕУ. 

Од образложените причини, како Комора сметаме дека пробле-
мите кои постојат во досегашното работење нема да се решат и ќе про-
должат и во иднина доколку се застане само на оние главно номотех-
нички измени, бидејќи граѓаните повторно ќе бидат оптоварени со 
зголемени трошоци и со отежнато остварување на нивните права пре-
ку задолжително учество на адвокатите во постапките кои што се во-
дат пред нотарите, а се од сферата на граѓанското право и се не спор-
ни. 

Нашата дражва исполни услов и го воведе едношалтерскиот систем 
кој има за цел ефикасно, експедитивно, едноставно и евтино завршу-
вање на постапките пред државните органи, па и пред нотарите. Но, со 
Законот за нотаријатот се скрати правото на слободен избор на граѓа-
нинот - дали правната работа ќе ја заврши директно кај нотар или за 
тоа ќе ангажира адвокат и, место во еден чекор, ние се вративме некол-
ку чекори наназад. Ова значи дека граѓанинот место со едно доаѓање 
пред нотар да ја заврши својата правна работа, сега е принуден тоа да 
го прави во повеќе од три до четири чекори, со претходно и задолжи-
телно ангажирање адвокат, што предизвикува ангажирање дополни-
телни ресурси (време, парични средства, трпение и правна сигурност). 

Во секој правен систем каде што постои нотаријат, нотарскиот акт 
се смета за највисока форма во хиерархијата на правната сигурност на 
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граѓаните. Како и во сите европски држави така и во нашата, граѓани-
те треба да ја имаат можноста да договорат и да побараат формата на 
нивниот договор да биде во форма на нотарски акт, кој е главно обе-
лежје на секој нотаријат. Она за што Нотарската комора на Републи-
ка Македонија се залага и го бара е: почитување на слободната дис
позиција на волјата на граѓаните, дали ќе ангажираат адвокат или 
ќе се застапуваат сами во сите постапки пред нотар, што сметаме 
дека е едно фер решение за сите засегнати страни во овој процес и 
враќање на нотарскиот акт како основна форма на нотарска испра
ва и обележје на нотарската дејност, која ќе се составува секогаш 
кога тоа ќе го побараат граѓаните, а кое, впрочем, е констатирано во 
забелешките и во препораките од Европската комисија од Брисел во 
Извештајот за 2016 година, а воедно и во утврдената Стратегија за ре-
форма во правосудниот сектор за период од 2017 до 2022 година. 

Бидејќи Република Македонија активно се залага за исполнување 
на условите за влез во Европската унија апелираме при ова, и при се-
која идна измена на Законот за нотаријатот, да се имаат предвид иску-
ствата и законските решенија на сите земји во светот коишто го имаат 
прифатено латинскиот нотаријат, како и констатираните забелешки 
од страна на Европската комисија во Извештајот за 2016 година; ста-
вот на латинскиот нотаријат за состојбата на нотаријатот во Републи-
ка Македонија, како и експертското мислење од Федералната гер-
манска нотарска комора доставено до Министерството за правда и до 
Владата на Република Македонија, во кои се укажува на потребата за 
задолжителни измени и за враќање на нотаријатот согласно принци-
пите коишто ги познава континенталниот тип нотаријат, прифатен и 
во нашиот правен систем. Посебно треба да се имаат предвид анали-
зите и споредбите на разликите во цените за промет на недвижности и 
разликите во бројот на спорови во земји со англосаксонски и во земји 
со континентален тип нотаријат, а посебно што земјите со латински 
тип нотаријат се за околу 4 до 5 пати поевтини од оној систем што се 
нуди во англосаксонското право. 

Исто така, од аспект на уставноста, законодавецот треба да ја има 
предвид одлуката на Уставниот суд на Република Македонија од 2003 
година, со која се укинаа членовите од Законот за адвокатура, со кој 
адвокатурата беше прогласена за единствена и исклучително надлеж-
на за давање правна помош и фактот дека идентични одредби за за-
должителност од адвокат содржеше и Законот за извршување од 2016 
година, а кои, пак, се укинаа со одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија од 24. 1. 2018 година бидејќи не се во согласност со Уставот 
и не наоѓаат уставна оправданост од аспект на принципот на еднак-
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вост на граѓаните пред Уставот и пред законите.
На крајот, не треба да се заборави дека современиот правен систем, 

како најпогодна институција за вршење определени видови јавни ов-
ластувања гледа во нотаријатот, во кој се вршат нотарските работи. 
Имајќи предвид дека Република Македонија согласно Уставот е кон-
ституирана како суверена, самостојна, граѓанска и демократска држа-
ва чијашто појдовна основа и цел се да се воспостави и да се изгради 
владеење на правото, како темелен систем на власта што ќе ги гаран-
тира човековите права и граѓанските слободи, досега, во речиси 20-го-
дишното постоење на нотаријатот, е оценето дека остварувањето на 
правниот промет во оваа област преку вршење јавни овластувања од 
страна на самостојна и независна јавна служба во лицето на нотарија-
тот кое е строго контролирана од Министерството за правда и од др-
жавата и вршењето на нотарските работи, преставува значајна гаран-
ција за правата на граѓаните. Нашата држава која цели и се залага да 
стане член на Европската унија, која отвори скрининг-процес, мора да 
се подготвува на начин што законодавството и правниот систем ќе би-
дат усогласени со европскиот критериум, чиешто исполнување е еден 
од гарантите за влегување во европското семејство.

Ви благодарам на вниманието..
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ПОСтАПкА ЗА ДОНеСуВАње РеШеНИе 
ЗА НОтАРСкИ ПлАтеН НАлОГ И ЗА ДОСтАВА 

ВО СОГлАСНОСт СО ЗАкОНОт ЗА 
ИЗмеНуВАње И ДОПОлНуВАње НА ЗАкОНОт ЗА 

НОтАРИЈАтОт 

(Сл. весник на РМ бр. 233/18)
практична примена, проблеми и дилеми

Судија Наталија Донева

Oд 2011 година нотарите постапуваа по платни налози во соглас-
ност со Законот за извршување, донесуваа решение за дозвола за из-
вршување врз основа на веродостојна исправа - УПДР, потоа во соглас-
ност со Законот за нотаријатот (Сл. весник на РМ бр.72/16) нотарите 
донесуваа решение за издавање нотарски платен налог - НПН со фор-
ма на штембил, со Законот за изменување и дополнување на Законот 
за нотаријатот (Сл. весник на РМ бр.233/18) повторно нотарите донесу-
ваат решенија за издавање нотарски платен налог, но сега со целосна 
содржина затоа што со измените и со дополнувањата на Законот е на-
пуштена формата штембил на решението.

Голем број прашања од аспект на постапувањето на нотарите се 
веќе разјаснети, но, сепак, сѐ уште се провлекуваат пропусти и се јаву-
ваат дилеми и невоедначено постапување на нотарите. Со последни-
те измени на Законот се воведени новини со цел да се отстранат забе-
лежаните слабости, но, од друга страна, пак, се отворија нови дилеми, 
кои ќе се разрешуваат тековно и на кои одговор ќе даде судската прак-
тика.

Предмет на ова излагање е постапувањето на нотарот по прием на 
предлогот и дејствата што треба да се преземат, што треба да се напра-
ви и на кој начин постапува нотарот, што е предмет на негова оцена до 
издавање на решението затоа што, откако ќе се издаде решението, по-
тоа не можат да се отстранат одредени пропусти, а тие, пак, создава-
ат проблем во судската постапка подоцна кога судот донесува одлука 
по приговор на должникот. Работата на нотарот и на судот е поврзана 
и претставува една целина, која треба да заврши со донесување пра-
восилна одлука – решение за издавање нотарски платен налог или 
правосилна судска одлука (доколку е поднесен приговор), како изврш-
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на исправа што е основа за поведување постапка за извршување и за 
наплата на побарувањето на доверителот.

Целта е да се обезбеди воедначено постапување на нотарите, да се 
елиминира можноста за грешки или барем да се сведе на минимум и 
со тоа да се зголеми довербата во работата и во постапувањето на но-
тарите и, секако, да се поедностави судската постапка и судските од-
луки да не се обременуваат со дополнителни образложенија по приго-
вори од формален карактер, кои се однесуваат на работата на нотарот, 
а кои, во одредени случаи, може да доведат до одговорност на нотарот, 
до укинување на судските одлуки и до зголемување на трошоците што 
паѓаат на товар на граѓаните и на правните лица со што се предизви-
кува незадоволство од нашата работа и од правосудниот систем во це-
лина.

Според постојното законско решение, останува неизменет чл. 68, ст. 
1 од ЗН -предлогот се поднесува до нотарот на чиешто подрачје е живе-
алиштето, односно престојувалиштето на должникот - физичко лице, 
односно седиштето на должникот - правно лице. Ова е исклучителна 
надлежност и нотарот не се занимава со прашањето дали странките 
имаат договорена надлежност. Не е изменет ниту чл. 68, ст. 2 од ЗН, 
според кој предлогот и приговорите и жалбата против решението на 
судот задолжително ги составува адвокат и содржат адвокатски пот-
пис и печат, освен доколку доверител е Република Македонија. Изме-
нет е ст. 3 во кој се предвидени исклучоците од чл. 68, ст. 2 од ЗН и тоа: 

- зголемен е вредносниот лимит за побарувања од комунални услу-
ги (вода, смет и одржување заеднички простории, кој беше определен 
до 2.000,00 денари, сега со најновите измени овој лимит е до 6.000,00 
денари, додека за електрична и за топлинска енергија лимитот што 
изнесуваше до 2.000,00 денари, сега е зголемен на износ до 15.000,00 
денари, а за телефонија, мобилни оператори или кабелски оператори 
лимитот, кој беше до 2.000,00 денари, сега е определен до 6.000,00 де-
нари), во овие случаи предлогот се поднесува непосредно до нотарот;

– за овие предлози не важи правилото дека треба да се задолжител-
но составени од адвокат и да содржат адвокатски печат и потпис; 

- отстранета е дилемата дали побарувањето треба да е од една или 
од повеќе веродостојни исправи затоа што со ЗИД на ЗН е јасно проп-
ишано дека станува збор за „побарување од веродостојни исправи во 
вкупен износ“ што значи од повеќе веродостојни исправи; 

- новина е дека предлозите за овие побарувања, кои произлегуваат 
од комунални услуги, со определен вредносен лимит, се поднесуваат 
без плаќање на обврската за судска такса.
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За нотарот да оцени дали станува збор за побарување што влегу-
ва во кругот на исклучоците потребно е да го оцени побарувањето од 
веродостојната исправа: дали станува збор за комунална услуга (вода, 
смет, одржување заеднички простории, електрична и топлинска енер-
гија, телефонија, мобилни и кабелски оператори). За оваа оцена ире-
левантна е дејноста на доверителот, која како приоритетна дејност - 
главна приходна шифра, е регистрирана во трговскиот регистар. 

Чл. 68, ст. 4 од ЗН не е изменет затоа што останува исклучокот дека 
предлогот од страна на доверител - банка, штедилница, финансиско 
друштво, давател на финансиски лизинг, осигурително друштво, не 
мора да биде составен од адвокат и да содржи адвокатски потпис и пе-
чат доколку вредноста на побарувањето од веродостојната исправа е 
помало од 10.000 евра.

*
Во чл. 69 од основниот текст на ЗН е пропишано што треба да содр-

жи предлогот за издавање решение за нотарски платен налог, а со ЗИД 
на ЗН е дополнето дека предлогот треба да содржи и попис на трошо-
ците, кои доверителот бара да му бидат надоместени од должникот. 
Меѓу другото е наведено дека предлогот треба да содржи податоци за 
доверителот и за должникот. Со оглед на супсидијарната примена на 
ЗПП – чл. 81 од ЗН, тоа се податоците пропишани со чл. 98, ст. 3, 4 и 5 
од ЗПП. Тоа значи, за физички лица: име и презиме поткрепено со до-
каз за лична идентификација - лична карта и ЕМБГ, а за правни лица 
целосен назив според податоците од трговскиот регистар со тековна 
состојба и за доверителот и за должникот, за двајцата ЕМБС, податоци 
за нивните законски застапници, полномошници, предмет, вредност 
на побарувањето, потпис, е-адреса и телефон за контакт, а предлозите 
од државен орган, орган на државната управа, единици на локалната 
самоуправа, правни лица и лица што вршат јавни овластувања треба 
да содржат и податоци за електронското сандаче за достава на реше-
нијата за НПН регистрирано во согласност со закон. Ова се податоците 
што треба да бидат содржани во воведниот дел на предлогот. Меѓутоа, 
се забележува дека доверителите и нивните ополномоштени адвока-
ти не постапуваат во согласност со законската одредба и не ги наведу-
ваат сите потребни податоци и не ги доставуваат потребните исправи, 
а нотарите не ги користат законските овластувања што им стојат на 
располагање во таквите случаи и, и покрај тоа, донесуваат решение за 
издавање нотарски платен налог.

1. Називите на доверителот и на должникот не се наведуваат целос-
но според тековната состојба. Има најразлични кратенки и додатоци, 
кои предлогот го прават нејасен и не се знае кој е доверител или долж-
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ник, а во одредени случаи не е јасно ниту дали должникот е правно 
или физичко лице. 

Доколку доверител е странско правно лице неговиот назив треба да 
биде напишан во оригинал и со превод според тоа како е преведен во 
доказот што е приложен за упис во трговскиот регистар во земјата од 
која потекнува.

2. Често воопшто нема ЕМБС за правните лица, а се јавуваат долж-
ници со многу сличен назив и дури во судската постапка се утврдува 
дека должникот не е должник, за што се води судска постапка и се соз-
даваат трошоци.

3. Се случува да не се доставени тековни состојби, најчесто за до-
верителите што вршат комунални услуги. Тие во ЗПП не се приви-
легирани и задолжително е и тие да достават тековна состојба. Не-
доставување тековна состојба за должниците што се правни лица и 
ненаведување ЕМБС за овие должници најчесто предизвикува ситуа-
ција во судската постапка да се утврди дека должникот не е должник.

4. Кога доверител или должник е државен орган, орган на државна 
управа, министерство, агенција и сл., односно сите странки што ги за-
стапува Државното правобранителство, пред нивниот назив задолжи-
телно треба да стои Република Македонија – Република Северна Ма-
кедонија. Точно е дека тоа го нема во тековната состојба, но станува 
збор за постулациона способност и тоа значи дека тој доверител или 
должник нема самостоен правен субјективитет и е застапуван од Др-
жавното правобранителство.

5. Пописот на трошоци е составен дел на предлогот и тоа значи дека 
за состав на трошковник не следува награда за адвокатот, туку нота-
рот ќе пресмета само награда за составување на предлогот. За предло-
зите со вредност повисока од 10.001,00 денари следува 70 проценти од 
наградата пропишана со чл. 8, т. 2 од Тарифата за награда и за надо-
мест на трошоците за работата на адвокатите. Само за предлозите со 
вредност до 10.000,00 денари наградата за составување предлог спо-
ред Тарифата изнесува 1.300,00 денари со 18 проценти ДДВ, 234,00 де-
нари, или вкупно 1.534,00 денари, а за сите други наградата е намале-
на. Доколку адвокатот за составување на предлогот бара и плаќање 
ДДВ, задолжително треба да приложи решение дека е регистриран 
како ДДВ обврзник во согласност со дел V, т. 5 од Тарифата затоа што 
статусот на ДДВ обврзник адвокатот го докажува со соодветен доку-
мент издаден од надлежен орган.

Иако чл. 69, ст. 2 од ЗН не е изменет и според него ако од веродостој-
ната исправа не се гледа кога достасува побарувањето, доверителот 
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треба заедно со предлогот да приложи и писмена изјава дека достаса-
ло побарувањето и да го означи денот на достасување на побарување-
то, често недостига ваква изјава. Должниците приговараат на оваа 
околност дека нема изјава за достасаност и судот се соочува со приго-
вор од формален карактер на кој мора да одговори. Законодавецот не 
случајно ја предвидел оваа одредба. Прво затоа што предлог може да 
се поднесе само за достасано побарување, а потоа затоа што момен-
тот на достасување е од значење за почетниот датум од кој тече кама-
тата. Во нотарското решение нотарот ќе определи камата од датумот 
што доверителот го навел во предлогот. Во судската постапка се ут-
врдува и достасаноста. Многу често судот утврдува друг датум на до-
стасаност. Поради тоа дел од решението на нотарот останува на сила, 
дел се укинува и тоа е едно обемно изрекување на судската одлука 
што предизвикува и дополнително образложение и обременување на 
судската одлука. Од овие причини, нотарот не треба само да внима-
ва на висината на главниот долг, туку треба правилно и соодветно да 
ја определи и достасаноста на побарувањето, како датум од кој тече 
каматата, затоа што и тоа е парично побарување што се наплатува од 
должникот. Несомнено е дека должникот треба да плати камата за за-
доцнетото плаќање, но не треба да му плати камата на доверителот 
што не му следува.

Во случај кога предмет на побарување е долг од пресметана кама-
та во капитализиран износ, која доверителот ја побарува како главен 
долг по каматна листа како веродостојна исправа, во тој случај кама-
та тече од денот на поднесување на предлогот кај нотарот и тоа, ако е 
непосредно доставен кај нотарот, од денот на прием, а ако е предлогот 
испратен по пошта препорачано, од денот на прием во поштата. Ова е 
во согласност со чл. 268, ст. 2 од ЗОО, според кој на износот на неиспла-
тената камата може да се бара затезна камата само од денот кога до 
судот е поднесено барање за нејзина исплата.

Во случаите кога банката доверител побарува плаќање долг по извр-
шен пресек на побарувањето, така што е определена висината на глав-
ниот долг-главнината од кредитот што не е платен до денот на пре-
сек и е пресметана каматата до денот на пресек, на главнината тече 
каматата од денот на пресек до исплатата, а на пресметаната камата 
не тече камата и таа се досудува без камата. Ова е во согласност со чл. 
268, ст. 1 од ЗОО, на стасаната, а неисплатена договорна или затезна 
камата, како и на други стасани повремени парични давања не тече за-
тезна камата, освен кога е тоа определено со закон. Имено, банката на 
главнината пресметала камата од стасаноста до пресекот во опреде-
лен износ, па на главнината може да бара камата од пресек до исплата.
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Според начелен став на седницата на највисоките судови во СФРЈ од 
4 и 5 ноември 1987 година: не може да се бара процесна камата на неис-
платена стасана затезна камата сѐ додека не престане главното па-
рично барање од кое произлегува, па и кога е пресметана и тужена во ап-
солутен износ со главното барање.

Во првиот случај процесна камата се досудува на долг од пресмета-
на камата затоа што побарувањето од кое произлегува е платено, а во 
вториот случај кај банката побарувањето - главнината не е платено.

Значи должникот што го платил долгот по фактури, но со задоцну-
вање, должи камата за задоцнетото плаќање од денот на достасанос-
та на секоја од фактурите до денот на извршеното плаќање. Со камат-
на листа ќе се пресмета тој износ по секоја фактура и во вкупен износ, 
кој ќе претставува главен долг од пресметана камата во капитализи-
ран апсолутен износ на кој следува камата од денот на поднесување на 
предлогот кај нотарот.

Ако главнината не е платена, како што е случајот со банката, таа 
има право да пресмета камата од достасаноста на кредитот до пресек, 
но нема право да бара камата на тој износ. Камата тече на главнината 
од денот на пресек. Во спротивно, доколку на вака пресметаната кама-
та се досуди камата, тоа е пресметка на камата на камата – анатоци-
зам, што е забрането.

Во одлука на ВРСМ Рев бр. 836/94 од 13 септември 1994 година е изра-
зен став дека при одлучувањето во врска со пресметувањето затезна 
камата, судот е должен по службена должност да внимава дали се пра-
вилно применети одредбите од ЗОО со кои е пропишано дека не може да 
се пресметува камата на камата.

*
Со ЗИД на ЗН е изменет чл. 70, ст. 1. Предлогот се поднесува во дово-

лен број примероци и прилози. Тоа значи дека ако има еден доверител 
и еден должник треба да има по еден примерок за секоја од странките 
и еден за списите на предметот. Новина е дека веродостојната исправа 
се доставува кон предлогот во оригинал или во препис заверен кај но-
тар само за примерокот на нотарот. Значи само во списите на нотарот, 
кои по приговор се доставуваат во судот, треба да има оригинален или 
нотарски заверен препис од веродостојната исправа. 

Тука е битно да се укаже дека примерокот од предлогот и оригинал-
ната или нотарски заверена веродостојна исправа како иницијален акт 
со кој почнува постапката пред нотар треба да биде уредно споена во 
списите и списите да се хронолошки наредени во обвивката така што 
почнуваат со предлогот, тековните состојби, па веродостојната испра-
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ва, други докази, изјавата за достасаност ако ја има, полномоштво од 
адвокатот, решение за ДДВ на адвокатот. На приемниот печат, кој но-
тарот е должен целосно да го пополни, со сите податоци, задолжител-
но треба да се напише датумот на прием, начинот на прием: непосред-
но или препорачано по пошта, при што треба да се наведе и датумот 
на предавање во пошта, што е од исклучително значење при оцена на 
евентуален приговор за застареност, како и бројот на примените пред-
лози и прилози. Доколку предлогот е поднесен по пошта препорача-
но, во списите задолжително треба да е содржан и пликот на кој има 
потврда за пратка испратена по пошта препорачано, што е значајно за 
оцена на приговор за застареност.

ЗИД на ЗН во чл. 70, ст. 2 прецизно наведува што се смета за веро-
достојна исправа во смисла на законот: 

Фактурата како веродостојна исправа и нејзината содржина не соз-
дава дилеми.

Со оглед на формулацијата дека веродостојна исправа се „меница 
и чек со протест“ укажува дека меницата треба да е протестирана. До-
колку станува збор за меница „без протест“, очигледно е дека законот 
не ја предвидел како веродостојна исправа како основа за издавање 
решение за нотарски платен налог.

Јавна исправа според чл. 215, ст. 1 од ЗПП е исправа што во пропиша-
на форма ја издал државен орган или орган на државната управа во 
границите на својата надлежност, како и исправа што во таква фор-
ма ја издала организација или друга институција при вршење јавно 
овластување што ѝ е доверено со закон или со одлука на општината 
заснована врз закон (јавна исправа), која ја докажува вистинитоста на 
тоа што се потврдува или определува во неа.

Според чл. 55, ст. 5 од Законот за нотаријатот, приватната испра-
ва, која е потврдена (солемнизирана) во согласност со овој закон, има 
својство на јавна исправа.

Извод од заверена деловна книга нема законска дефиниција, но за да 
биде веродостојна исправа треба да содржи податоци за доверителот, 
должникот, видот и обемот на побарувањето и за неговата достасаност.

Приватна исправа на која потписот од должникот го заверил нотар. 
Тоа е договор што не е солемнизиран, туку е заверен само потписот на 
должникот.

Исправа, која, според посебни прописи, има значење на јавна испра-
ва: Одговорот ќе треба да се бара во посебните закони, во зависност од 
тоа од каде потекнува и на што се однесува исправата.

Градежна ситуација: привремена, завршна, конечна. Најчесто тука 
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нема достасаност и потребно е да има изјава за достасаност од чл. 69, 
ст. 2 од ЗН.

Пресметка на камата. Не е нужно да е од банка. Има компании што 
имаат систем за пресметка на камата, тоа може да се прифати.

Веродостојна исправа не е:
- изјава за компензација
- договор за гаранција на кој потписот на должникот – гарант / пла-

тец не е заверен на нотар
- договор за цесија
- полиса и зелен картон
- градежен дневник и градежна книга
Спротивно е на законот овие исправи да се прифатат како веродос-

тојни исправи како основа за издавање нотарски платен налог. Нота-
рите особено треба да внимаваат дали побарувањето потекнува од 
веродостојна исправа затоа што нотарите се надлежни да донесат ре-
шение само за побарувања од веродостојна исправа и немаат законско 
овластување да издаваат решенија за издавање нотарски платен на-
лог од исправи што не се веродостојни исправи. 

*
Целосно е изменет и чл. 71 со кој е детално уредено постапувањето 

на нотарот.
1. Ако не е платена судска такса за предлогот во рок од осум дена од 

поднесувањето, нотарот ќе донесе решение со кое предлогот за изда-
вање нотарски платен налог ќе го смета за повлечен поради неплатена 
судска такса. Тоа не се однесува на исклучоците од чл. 68, ст. 3 од ЗИД 
на ЗН. Ако не се платени нотарската награда и трошоците, тоа не е ос-
нова предлогот да се смета за повлечен, ниту да се отфрли како неуре-
ден. Доверителот само нема право да бара постапување од нотарот сѐ 
додека не ги плати нотарската награда и трошоците. Според чл. 26 од 
Нотарската тарифа (Сл. весник на РМ 226/16), во постапката за изда-
вање решение за нотарски платен налог, доверителот не може да бара 
од нотарот постапување по неговиот предлог сè додека не ги намири 
нотарската награда и трошоците. Со измените на Нотарската тарифа 
од 8 февруари 2019 година (Сл. весник на РМ бр.33/2019), точката на 
крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите 
„а предлогот се смета за неуреден“. Уредноста на поднесокот, вклучи-
телно и на предлогот, првенствено е предвидена и пропишана со ЗПП 
како lex generalis, кој има супсидијарна примена. Тоа е чл. 98 од ЗПП. 
Во ЗПП се предвидени и последиците од неуредност и постапувањето 
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на нотарот во таков случај, а одредби за тоа содржи и чл. 21, ст. 3 и 4 од 
ЗИД на ЗН со кој е изменет чл. 71 од ЗН. Прво, неплатената нотарска на-
града и трошоците не се предвидени со закон како услов за уреднос-
та. Второ, нема рок во кој доверителот треба да ги плати нотарската 
награда и трошоците, како што има рок за плаќање на судската такса 
за предлог - осум дена од денот на поднесување на предлогот според 
чл. 71, ст. 1 од ЗН. Тоа значи дека доверителот е должен да ги плати 
нотарската награда и трошоците при поднесувањето на предлогот и 
да приложи доказ дека се платени. Недозволено е со подзаконски акт, 
како што е Нотарската тарифа, да се пропишуваат последици што не 
се предвидени со закон. Нотарска тарифа во чл. 26 според актуелни-
от текст пропишува: „Во постапката за издавање решение за нотарски 
платен налог доверителот не може да бара од нотарот постапување по 
неговиот предлог сè додека не ги намири нотарската награда и трошо-
ците, а предлогот се смета за неуреден“. Оваа одредба треба да се сфа-
ти и да се толкува дека доверителот не може да бара постапување од 
нотарот, не може да бара нотарот да издаде решение, да го достави 
до должникот итн. Тоа значи дека не тече рокот од три дена во кој но-
тарот е должен да донесе решение и нема да има одговорност за тоа. 
Според чл. 71, ст. 6 од ЗН, овој рок тече откако нотарот ќе оцени дека е 
месно надлежен, предлогот е уреден, допуштен и основан. 

2. Ако нотарот оцени дека не е месно надлежен. Значи, веднаш по 
прием на предлогот, ако нотарот од податоците во предлогот утвр-
ди дека не е месно надлежен „ќе го повика доверителот или негови-
от полномошник во рок од осум дена од приемот на известувањето да 
определи месно надлежен нотар, кому ќе му се достават списите на 
предметот“. Овој повик е во форма на известување - писмо. Ако дове-
рителот постапи и определи месно надлежен нотар, ненадлежниот но-
тар ќе ги достави списите, заедно со известувањето до доверителот и 
поднесокот со изјаснување на доверителот, до определениот месно на-
длежен нотар. Во овој случај, нотарот не донесува решение со кое се 
огласува за ненадлежен. Доверителот определил месно надлежен но-
тар, па нема потреба да се изработува решение со право на приговор 
и да се создаваат трошоци за изработување на решението и за негово 
доставување до доверителот. Очигледно, тоа ќе бидат ситуации кога 
доверителот по грешка доставил предлог до нотар што не е надлежен 
за постапување и за издавање решение и нема потреба од трошоци за 
доставување и за изработување решение и да се чека истекување на 
рок за приговор за ова решение. 

Доколку доверителот е пасивен и не достави известување во рокот 
од осум дена и не определи месно надлежен нотар за да му се достават 
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списите, во тој случај нотарот со решение ќе се огласи за месно ненад-
лежен и по свој избор ќе определи на кој месно надлежен нотар ќе му 
ги достави списите по правосилноста на решението со кое се огласил за 
месно ненадлежен. Значи, нотарот мора да обезбеди прво уредно дос-
тавување на известувањето до доверителот дека нотарот до кој е под-
несен предлогот не е надлежен. Да измине рок од осум дена. Препорака 
е да се почека уште два-три дена за да не пристигне известување по по-
шта и ако нема произнесување тогаш нотарот донесува решение со кое 
се огласува за месно ненадлежен да постапува и да издава решение за 
нотарски платен налог и по свој избор определува месно надлежен но-
тар. Ова решение нотарот ќе го достави само до доверителот со поука 
за право на приговор во рок од осум дена. По правосилноста (ако нема 
приговор или по донесена одлука на судот по приговорот), на ова реше-
ние нотарот ќе стави потврда на правосилност и ќе ги достави списите 
до надлежниот нотар што го определил во решението и тој нотар како 
месно надлежен ќе донесе решение за издавање нотарски платен налог.

Друга е ситуацијата ако нотарот по донесување решение за изда-
вање нотарски платен налог утврди дека е месно ненадлежен. Во тој 
случај, кој не е регулиран со ЗН, се применува чл. 426, ст. 2 од ЗПП, со 
кој е предвидено дека нотарот нема да го укине платниот налог, туку 
по правосилноста на решението со кое се огласил како ненадлежен ќе 
му го отстапи предметот на надлежниот нотар. Според чл. 20, ст. 2 од 
ЗПП, судот на кој му е отстапен предметот како надлежен ќе ја про-
должи постапката како да била поведена кај него, а во согласност со 
ст. 4, дејствата што ги спровел, како и одлуките што ги донел ненадле-
жен суд, не се без важност само поради тоа што ги презел ненадлежен 
суд. Значи, надлежниот нотар на кој му е отстапен предметот (најчесто 
тоа е во фаза на доставување до должникот), ќе го достави решението 
што е веќе донесено од ненадлежниот нотар до должникот. Ако долж-
никот поднесе приговор, надлежниот нотар ќе го достави до неговиот 
надлежен основен суд. Ако не е поднесен приговор, надлежниот нотар 
ќе стави потврди на правосилност и на извршност на решението за из-
давање нотарски платен налог донесено од ненадлежниот нотар.

3. Во случај на неуредност на предлогот постапувањето е целосно 
според ЗПП. Значи станува збор за предлог поднесен непосредно од 
доверителот – кој нема полномошник. Нотарот е должен во известу-
вањето со кое го враќа предлогот да означи точно во што се состои не-
уредноста и точно да наведе што бара од доверителот да уреди. Не е 
доволно само да наведе дека го враќа поради тоа што смета дека пред-
логот не е уреден. Ако доверителот постапи во определениот рок и го 
уреди предлогот според насоките на нотарот, нотарот продолжува и 
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донесува решение. Меѓутоа, во списите треба да е содржан неуредни-
от предлог, писмото - известувањето од нотарот и поднесокот со кој 
доверителот го уредил предлогот, односно уредениот предлог и од 
списите јасно да се гледа хронологијата на постапувањето. Се случува 
во списите да го нема првичниот предлог, го нема ниту известување-
то на нотарот за неуредност, туку, ако ги погледнете списите, предме-
тот е како редовен предмет по кој немало уредување. Меѓутоа, прием-
ниот печат на уредениот - нов предлог е подоцна, а побарувањето или 
дел од него во тоа меѓувреме застарело. Затоа е неопходно од списите 
јасно да се гледа целата хронологија. Од овие причини законодавецот 
пропишал дека ако предлогот биде уреден и предаден на нотарот во 
определениот рок, ќе се смета дека е поднесен тој ден кога првпат бил 
поднесен до нотарот. Значи застареноста се прекинала на денот на по-
днесување на неуредниот предлог, кој подоцна бил уреден.

Доколу предлогот не му биде вратен на нотарот во определениот 
рок – нотарот донесува решение со кое се смета дека предлогот е по-
влечен или ако биде вратен без уредување, со решение ќе се отфрли. 
Двете решенија се доставуваат до доверителот со право на приговор. 
Тука треба да се внимава какво решение ќе се донесе: се смета за по-
влечен или се отфрла. Последиците се различни. Предлогот што се 
смета за повлечен се смета како да не е ниту поднесен и доверителот 
може повторно да поднесе нов предлог, но застареноста не е прекина-
та со поднесување на првиот предлог. Ако предлогот е отфрлен, а до-
верителот поднесе предлог во рок од три месеци од денот на правосил-
носта на решението со кое предлогот е отфрлен, во согласност со чл. 
379, ст. 1 од ЗОО, се смета дека застарувањето е прекинато со првиот 
предлог.

4. Има разлика во постапувањето доколку предлогот е поднесен од 
полномошникот. Доколку е неразбирлив или не ги содржи податоци-
те од чл. 98, ст. 3, 4 и 5 од ЗПП или не е поднесен во доволен број при-
мероци заедно со прилозите и со веродостојната исправа во оригинал 
или заверен препис за примерокот на нотарот кога тие се поднесени 
во писмена форма, нотарот ќе го отфрли со решение. Последицата е 
иста како и за поднесена тужба во суд. Тука се гледа и значењето на 
уредноста на предлогот и оцената на неговата уредност затоа што е 
пропишана последица. Во практика не сме сретнале ваков случај, но-
тарот да отфрли предлог по оваа законска одредба. 

5. Против сите решенија на нотарот е дозволен приговор во рок од 
осум дена од приемот на решението преку нотарот до надлежниот ос-
новен суд на чиешто подрачје се наоѓа седиштето на нотарот што по-
стапува по предлогот. Против решението на судот е дозволена жалба 
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во рок од осум дена од приемот на решението до надлежниот Апела-
ционен суд.

6. Ако е надлежен, а предлогот е уреден, допуштен и основан, нота-
рот веднаш, а најдоцна во рок од три дена од приемот на предлогот, ќе 
донесе решение со кое го издава предложениот нотарски платен на-
лог. Рокот од три дена, објективно, е доволен за да се донесе решение-
то затоа што станува збор за едноставна одлука. Должината на рокот 
е земена во корелација со рокот за изработување судска одлука, кој е 
осум дена или 15 дена за сложен предмет. Потребата од пропишување 
рок се должи на околноста што се забележи енормно долго непоста-
пување на нотарите во случаите на поднесен уреден предлог, со пла-
тена такса, нотарска награда и трошоци, а нема издадено решение, на 
штета на должникот, кој за целиот тој период треба да плати камата. 
Впрочем, надлежноста за платните налози од судот е пренесена, од-
носно доделена на нотарите токму за да се надмине ваквата состојба, 
со оглед на тоа што судот немаше капацитет да постапува по платни-
те налози и не треба да се дозволи повторно да се случи истата работа.

7. Решението веднаш се доставува до доверителот или до неговиот 
полномошник и до должникот. Значи се експедира и се испраќа вед-
наш. Нотарот нема причина да го чува издаденото решение и треба да 
го достави веднаш. 

Законот пропишал во кои случаи решението се доставува до Држав-
ниот правобранител и строго пропишал дека со решението до должни-
кот се доставува и примерок од предлогот, заедно со прилозите. Меѓу-
тоа, и покрај конкретната законска одредба, која е преземена од ЗПП, 
многу често се случува до должникот да биде доставено само реше-
нието, а должникот приговара дека не го примил предлогот со прило-
зи, па дури откако предметот ќе дојде во судот, судот му ги доставу-
ва предлогот и прилозите. Исто така, нотарите во голем број неуредно 
ја пополнуваат и доставницата до должникот. Во графата што се дос-
тавува се наведува само бројот на НПН на предметот и ништо повеќе. 
Во доставницата треба јасно да стои дека се доставени решение, пред-
лог и прилози, само тоа е уредна доставница. Кога должникот приго-
вара дека примил само решение без прилози и не знае за што се одне-
сува барањето за плаќање, па судот му врши достава, тоа ја одолжува 
судската постапка и укажува на неуредно и неажурно постапување на 
нотарот. 

8. Нема промени во постапувањето на нотарот ако оцени дека пред-
логот не е допуштен или не е основан. Во согласност со чл. 71, ст. 8 од 
ЗН, во тој случај ќе го препрати предметот до надлежниот суд за ната-
мошно постапување и одлучување како да е поднесена тужба.
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*
Со чл. 72, ст. 1 од ЗИД на ЗИ приговор против решението со кое е 

издаден нотарски платен налог, како и против одлуката за трошоци-
те можат да изјават доверителот и должникот. Ова право сега е пред-
видено и за доверителот. Навидум изгледа дека доверителот речи-
си никогаш нема да го користи ова право, освен за трошоците. Сепак, 
се случува, најверојатно поради пропуст, во решението на нотарот да 
нема задолжение за плаќање на износот од 3.000,00 денари според чл. 
8 од Законот за финансиска дисциплина, кој доверителот го побарал 
со предлогот. Треба да се внимава и во тој дел да не се прават вакви 
пропусти. Доколку се случи ваков пропуст, може да се санира со до-
полнително решение, но само под условите од чл. 328, ст. 1 од ЗПП: до-
колку странката - доверителот го побара тоа во рок од 15 дена од при-
емот на нотарското решение. Ненавремениот предлог за донесување 
нотарот дополнително ќе го отфрли во согласност со чл. 328, ст. 2 од 
ЗПП. Ваквиот пропуст, односно доколку нотарот пропуштил да одлучи 
за сите барања за кои мора да одлучи или доколку пропуштил да одлу-
чи за дел од барањето, не може да се надмине со донесување решение 
за поправање. Причина за тоа е што со решението за поправање, во со-
гласност со чл. 331 од ЗПП, се поправаат грешките во имињата и во бро-
евите, како и други очигледни грешки во пишувањето и во сметањето. 
Поправањето се врши со посебно решение, кое се внесува на крајот од 
оригиналот, а до странките се доставува препис од решението. Попра-
вањето се врши само на тоа што е погрешено од страна на нотарот. Не 
се поправаат грешките на странките. Во решението за поправање не 
се внесува целата содржина на текстот во кој е содржана грешката. Со 
оглед на тоа што за поправање се донесува посебно решение со право 
на жалба, соодветно на ова решение се ставаат и потврди на правосил-
ност и за извршност со датуми кога решението за поправање стана-
ло правосилно и извршно по истек на законските рокови. Овие потвр-
ди се ставаат независно од потврдите ставени на основното решение. 
Имајќи предвид дека поправање може да се изврши во секое време, 
па дури и по правосилноста на решението за издавање нотарски пла-
тен налог, сосема е можно, односно редовно се случува основното ре-
шение да има потврди за правосилност и за извршност со еден датум, 
а решението за поправање да има потврди со друг датум.

Чл. 72, ст. 2 од ЗН е јасен каде се поднесува приговорот и ст. 3 во кој 
суд нотарот ќе ги достави списите. Нотарот секогаш и без исклучок по 
приговор ги доставува списите до надлежниот основен суд на чиешто 
подрачје е седиштето на нотарот што постапувал по предлогот. Нота-
рот не го засега приговорот за месна ненадлежност истакнат од долж-
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никот во приговорот и дали постоела или не договорена надлежност. 
За тоа ќе одлучи судот. Нотарот комуницира само со судот за чиешто 
подрачје е именуван и нема исклучок од тоа правило.

*
Чл. 73, ст. 1 од ЗН е коригиран. Нотарот не донесува решение по при-

говорот и не може да го отфрли приговорот како ненавремен или не-
дозволен. Тоа е надлежност на судот, во согласност со чл. 428 - а од ЗПП. 
Потврда на правосилност и на извршност става нотарот по службена 
должност. Нема повеќе писмено барање од доверителот или адвока-
тот за ставање потврда за правосилност и за извршност и за трошо-
ци за составување на ова барање со цел намалување на сите трошоци, 
кои можеа да се намалат и избегнат. Нотарите не ја користат можнос-
та за ставање делумна правосилност и извршност. Имено, иако соли-
дарноста на страна на должникот е по исклучок и поретки се таквите 
случаи, сепак ја има. Ако еден од должниците го примил решението и 
не изјавил приговор, исполнети се условите кон тој должник да се ста-
ви потврда за делумна правосилност и извршност. Во практика ни се 
појавуваат случаи кога има два солидарни должника нотарот да ја из-
врши доставата само до еден должник, тој да изјави приговор и спи-
сите се доставуваат во судот без воопшто да биде извршена уредна 
достава со вториот должник. Судот ќе одлучува само по приговорот 
на должникот што изјавил приговор и ќе донесе пресуда. Во случаи-
те кога има солидарни должници не треба веднаш по првиот приговор 
нотарот да ги достави списите до суд. Нотарот е должен уредно да го 
достави решението, предлогот и прилозите до сите солидарни долж-
ници, па за тие што не изјавиле приговор да стави потврда за делумна 
правосилност и извршност, а во судот да ги достави списите само по 
изјавените приговори.

*
Чл. 74 од ЗН го регулира укинувањето на потврдите на правосилност 

и на извршност. Од практика се случува во судот нотарот да достави 
предмет по навремен приговор, а на решението веќе ставил потврди 
за правосилност и за извршност. Тоа се случаите кога приговорот до-
цнел со поштата и нотарот го примил по истек на рокот за приговор 
иако во пошта препорачано бил примен навремено. Во чл. 105, ст. 2 од 
ЗПП е предвидено: ако поднесокот е упатен по пошта со препорачана 
пратка, денот на предавањето во поштата да се смета како ден на пре-
давање на судот до кој е упатен. Во согласност со чл. 12, ст. 3 од ЗИ, не-
основаната потврда за извршноста со решение ќе ја укине истиот суд, 
односно орган што ја ставил по предлог или по службена должност. Во 
таква ситуација нотарот по службена должност ќе ги укине потврди-
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те за правосилност и за извршност. Меѓутоа, нотарот пропушта да го 
стори тоа, па во судот доставува правосилно и извршно решение, су-
дот да одлучи по приговорот. Овие предмети судот административно 
ги враќа до нотарот. Се предизвикува дополнително постапување на 
судот и на нотарот и беспотребно администрирање.

На ова место мора да се спомене дека потврдите на правосилност и 
на извршност се укинуваат со решение со право на приговор. Не е доз-
волено во случај на неосновано - избрзано ставени потврди, кога судот 
ќе ги врати списите, нотарот над потврдите да стави печат „пониште-
но“ и да ги врати списите во судот за да одлучува по приговорот.

Исто така, должниците често место предлог за укинување на потвр-
дите на правосилност и на извршност поднесуваат предлог за повто-
рување на постапката со забелешка дека не го примиле решението. Во 
тој случај нотарот ќе го смета предлогот за повторување на постапката 
за предлог за укинување на потврдите на правосилност и на извршност 
и ќе донесе одлука. Нема потреба нотарот да ги достави списите во су-
дот за судот да одлучи за повторување на постапката пред нотарот. Во 
судот се формира предмет, се распределува и судот административ-
но го враќа и повторно се предизвикува непотребно администрирање.

Трошоци вв со предлог за укинување на потврдите за правосил
ност и за извршност. Ако должникот успее и потврдите се укинат, 
значи по правосилност на решението со кое потврдите се укинати, 
предлогот, решението и прилозите се доставуваат до должникот за да 
поднесе приговор. Со тоа решение не се завршува постапката, туку ќе 
продолжи по приговор. Според чл. 158, ст. 4 од ЗПП, за барањето за на-
домест на трошоците судот ќе одлучи во пресудата или решението со 
кое се завршува постапката пред тој суд. Од овие причини, со решение-
то со кое се укинуваат потврдите за правосилност и за извршност но-
тарот не одлучува и за трошоците на должникот затоа што постапката 
не се завршува со тоа решение. 

*
Во чл. 75 од ЗН додаден е нов ст. 2, кој е, всушност, истиот од чл. 68, 

ст. 3 од ЗИД на ЗН дека нотарот не наплаќа судска такса за издавање 
нотарски платен налог за услуги што произлегуваат од комунални 
дејности, телефонија, мобилни и кабелски оператори, одржување за-
еднички простории, но додадено е и наводнување и одводнување на 
земјоделско земјиште.

Иако не е наведено дека ставовите 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5, 
а не е наведено ниту дека се бришат, најверојатно е техничка грешка и 
овие ставови остануваат.
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*
Во чл. 76 од ЗН, поедноставено е постапувањето при повлекување 

на предлогот кога доверителот не бара формално решение. Значи ако 
е повлечен предлогот пред да биде поднесен приговор, а доверителот 
не бара формално решение, нотарот ќе постапи на наведениот начин 
и ќе ги архивира списите. Ако е поднесен приговор, за повлекувањето 
на предлогот е потребна согласност на должникот. 

*
Според чл. 77 од ЗИД на ЗН произлегува дека за сите случаи се 

плаќа такса за предлог, решение и за приговор, намалена според За-
конот за нотаријат, освен за исклучоците од чл. 68, ст. 3 од ЗН, кога не 
се плаќа такса за приговор, но во ова одредба не се внесени услугите 
што произлегуваат од наводнување и од одводнување на земјоделско 
земјиште. Според чл. 75, ст.2 од ЗИД на ЗН нотарот не наплаќа судска 
такса за издавање нотарски платен налог за услуги што произлегу-
ваат од комунални дејности, телефонија, мобилни и кабелски опера-
тори, одржување заеднички простории... и наводнување и одводну
вање земјоделско земјиште, а тие не се содржани во чл. 77, што значи 
должниците за побарување од наводнување и од одводнување земјо-
делско земјиште ќе плаќаат такса за приговор. 

*
Во согласност со правното мислење на одделот за граѓански дела 

при Врховниот суд на Република Македонија од 23 февруари.2015 го-
дина, таксата за приговор ја наплатува нотарот. Нотарот е должен со-
весно да ја исполни оваа обврска и да преземе дејства за присилна на-
плата на таксата за приговор, доколку не е платена со приговорот, а 
потоа да ги достави списите до судот. Не е спорно дека законот пропи-
шува рок од три дена за достава на приговорот до судот, но, исто така, 
не треба да се занемари и обврската за наплата на судската такса за 
приговор, која, според наведеното правно мислење, е обврска на нота-
рот.

Износот од по 3.000,00 денари по фактура што го побаруваат дове-
рителите по чл. 8 од Законот за финансиска дисциплина не треба да 
биде пресметан во вредноста на предметот на спорот како основица 
за плаќање на судската такса затоа што, во согласност со чл. 28, ст. 1 од 
ЗПП, кога за утврдување на составот на судот, правото на изјавување 
ревизија и во други случаи предвидени со овој закон е меродавна вред-
носта на предметот на спорот, како вредност на предметот на спорот 
се зема предвид само вредноста на главното барање. Според чл. 28, ст. 
2 од ЗПП, каматите, парничните трошоци, договорената казна и дру-
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гите споредни барања не се земаат предвид ако не го сочинуваат глав-
ното барање. Надоместот за доцнење во исполнувањето на паричната 
обврскa претставува еднократен паричен надомест, кој должникот го 
плаќа на доверителот во случај кога паричната обврска не е исполне-
та во роковите утврдени со Законот за финансиска дисциплина и има 
третман на споредно барање. Според чл. 23, ст. 2 од Нотарската тари-
фа, при определувањето на вредноста на побарувањето во предлогот 
за издавање решение за нотарски платен налог, трошоците на постап-
ката и споредните побарувања се земаат предвид само ако се предмет 
на главното побарување наведено во барањето.

ДОСтАВА НА ПИСмеНА 

Доставата на решенијата за издавање нотарски платен налог по 
стапување на сила на ЗИД на ЗН се врши според правилата за достава 
уредени со ЗПП. Не постојат посебни – специјални одредби за достава 
на решенијата за НПН, кои беа пропишани до стапување на сила на из-
мените, а тоа, пак, ја отвори дилемата кои одредби ќе се применуваат 
за достава на решенијата за НПН што се донесени пред измените, а сѐ 
уште не се уредно доставени, по стапување на сила на ЗИД на ЗН.

Во чл. 79 од ЗН (Сл. весник на РМ бр.72/16) беше пропишан начинот 
на достава, а во чл. 80 доставата со јавна објава.

Со ЗИД на ЗН (Сл. весник на РМ бр.233/18) чл. 79 и 80 се менуваат.
Во согласност со чл. 54 од ЗИД на ЗН, овој закон влегува во сила ос-

миот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република 
Македонија. Објавен е во Сл. весник бр. 233 од 20 декември 2018 година 
и влезе во сила на 28 декември 2018 година.

Според чл. 81 од ЗН, во постапката за издавање нотарски платен на-
лог, во недостиг од одредби од овој закон и за изземање, соодветно се 
применуваат одредбите од Законот за парничната постапка.

Во согласност со чл. 50, ст. 1 од ЗИД на ЗПП (Сл. весник на РМ бр.124/ 
2015 од 23 јули 2015 година), постапките пред судовите за кои туж
бата е поднесена пред денот на почнување на примената на овој 
закон, ќе се спроведат според прописите што важеле пред денот 
на почнување на примената на овој закон. Според ст. 2, постапките 
пред првостепените судови за кои тужбата е поднесена по денот на 
почнување на примената на овој закон, ќе се водат според одред
бите од овој закон.

Според временското важење на одредбите на ЗПП, кои имаат суп-
сидијарна примена, доведени во корелација со изменетите правила за 
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достава во Законот за нотаријатот, јасно произлегува дека по предло-
зите што се поднесени пред 28 декември 2019 година нотарите треба 
да постапуваат во согласност со Законот за нотаријатот (Сл. весник на 
РМ бр. 72/16 и 142/16) и доставата да ја вршат според правилата за дос-
тава пропишани со законот, кои важеле пред денот на стапување на 
сила на ЗИД на ЗН (Сл. весник на РМ бр. 233/2018).

Дополнителен аргумент е околноста дека чл. 79 и 80 се менуваат, 
што укажува дека се менува начинот на достава на кој се доставува-
ле писмената што произлегуваат од работата на нотарот, кои биле во 
примена до влегувањето во сила на ЗИД на ЗН. 

Значи, како што се менува формата и содржината на решението за 
НПН, се менува и начинот на нивна достава.

Во согласност со чл. 52 од Уставот на РМ: 
Законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила.
Законите и другите прописи се објавуваат во „Службен весник на 

Република Македонија“ најдоцна во рок од седум дена од денот на 
нивното донесување.

Законите влегуваат во сила најрано осмиот ден од денот на објаву-
вањето, а по исклучок, што го утврдува Собранието, со денот на објаву-
вањето.

Законите и другите прописи не можат да имаат повратно дејство, 
освен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните.

Според Уставот, законите не можат да имаат ретроактивно дејство 
и тоа е правилото, исклучокот е предвиден за случаите кога тоа е по-
поволно за граѓаните. 

Доставата на решенијата за издавање НПН според ЗИД на ЗН се 
врши во целост во согласност со глава 10 од ЗПП од чл. 125-143 од ЗПП.

Достава до физички лица: 
Во согласност со чл. 137, ст. 1 од ЗПП, платен налог се доставува лич-

но до странката што е физичко лице, односно до нејзиниот законски 
застапник, односно полномошник така што му се предава непосредно 
на лицето на кое му е испратено.

Првата достава на должникот се врши на адресата наведена во 
предлогот.

Ако првата достава не е уредна, писменото ќе му се испрати на 
должникот препорачано по пошта. Ако не биде подигнато во рок од 
осум дена од денот на известувањето дека треба да се подигне, ќе се 
смета дека доставата е уредно извршена.
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Меѓутоа, во согласност со чл. 128, ст. 4 од ЗПП, доставата на физич-
ко лице се врши на адресата наведена во тужбата. Ако доставата на 
таа адреса не успее, тогаш доставата се врши на адресата запишана во 
личната карта.

Тоа значи дека ако првата достава на адресата наведена во предло-
гот не успее или е неуредна, пред да се пристапи кон втора достава и 
да се биде сигурен дека доставата се врши на адресата на должникот 
што е запишана во неговата лична карта, потребно е нотарот да обез-
беди податок од МВР за адресата на должникот запишана во лична 
карта и ако добие податок дека е тоа истата адреса наведена во пред-
логот, втората достава ја врши препорачано по пошта. Ако должникот 
во рок од осум дена не ја подигне пратката се смета дека доставата е 
уредно извршена.

Доколку од МВР се добие податок дека во лична карта должникот 
има запишано друга адреса, различна од таа што е наведена во пред-
логот на која била вршена првата достава, тогаш нотарот врши доста-
ва на таа адреса и тоа е прва достава, а ако не е успешна, врши втора 
достава препорачано по пошта и ако должникот во рок од осум дена не 
ја подигне пратката се смета дека доставата е извршена уредно.

Доколку нотарот добие известување од МВР дека со исто име и пре-
зиме има повеќе лица, во тој случај нотарот треба да се обрати до дове-
рителот и од него да бара податоци за идентификација на должникот 
(татково име, место на раѓање, датум на раѓање, број на лична карта). 
Нотарот не може да бара од доверителот матичен број, кој е личен по-
даток.

Во случај доколку нотарот добие од МВР податок дека должникот 
нема живеалиште во РМ, дека е во странство и нема запишана адреса 
на живеалиште и престојувалиште во РМ, во тој случај нема законска 
пречка нотарот од страна на Центарот за социјална работа да побара 
да му назначи привремен застапник на должникот во согласност со чл. 
76 од ЗПП. Во ваквата состојба постојат законски услови на должникот 
да му се постави привремен застапник и нотарот треба да го извести 
доверителот затоа што трошоците за привремениот застапник паѓаат 
на товар на доверителот, кој ќе треба да му ги надомести на привреме-
ниот застапник, па доколку станува збор за помал долг, доверителот 
да има можност да процени дали има интерес да ја продолжи постап-
ката. Откако нотарот ќе добие решение од Центарот за социјална ра-
бота, предлогот, прилозите и решението ги доставува до назначениот 
привремен застапник на должникот, кому му го доставува и решение-
то од Центарот во случај, евентуално, да не го примил од Центарот.
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Со чл. 128, ст. 4 од ЗПП е пропишано дека ако доставата на физич-
ко лице не успее на адресата наведена во тужбата, тогаш се врши на 
адресата запишана во личната карта, а според ст. 5, ако доставата со 
препорачана пратка на адресата запишана во личната карта не ус-
пее, се врши со објава на писменото на огласната табла во судот и на 
веб-страницата на судот. Се смета дека доставата е извршена по исте-
кот на осум дена од денот на објавувањето на писменото на огласна-
та табла на судот или на веб-страницата на судот. Меѓутоа ЗПП за дос-
тава на платен налог во чл. 137 предвидел специјална одредба според 
која се врши лична достава до должникот што е физичко лице. Судска-
та практика има неподелен став за ова прашање дека платен налог на 
должник што е физичко лице не може да му се достави со објава на ог-
ласната табла во судот.

Достава до правни лица:
Доставата се врши на адресата наведена во предлогот. По правило, 

тоа е адресата наведена во тековната состојба на должникот, која до-
верителот е должен да ја поднесе уште со поднесување на предлогот. 
Поради ова, во согласност со чл. 128, ст. 1 од ЗПП, доставата на прав-
но лице што е запишано во трговскиот или друг регистар се врши на 
адреса запишана во трговскиот или друг регистар. Според ст. 2, до-
колку доставата не успее на таа адреса, се врши со објава на писме-
ното на огласна табла на судот и на веб-страницата на судот. Се сме-
та дека доставата е извршена уредно по истекот на осум дена од денот 
на објавувањето на писменото на огласната табла во судот или на 
веб-страницата на судот. Во согласност со ст. 3, овие одредби се приме-
нуваат и на физичките лица што вршат определена дејност запишана 
во трговскиот или друг регистар, кога на тие лица им се врши достава 
во врска со дејноста што ја вршат.

Иако од законската формулација од чл. 128, ст. 1 и 2 од ЗПП, произле-
гува дека ако првата достава не успее на адресата запишана во теков-
на состојба, доставата веднаш се врши со објавување на огласна табла, 
судската практика не го прифаќа ваквото постапување повикувајќи 
се на примена на чл. 125, ст. 2 од ЗПП, според кој судот е должен во пе-
риодот од 15 дена, сметано од денот кога ќе се утврди потребата од дос-
тавување, да направи два обида едноподруго да се изврши уредно дос-
тавување. Доколку доставата не успее, тогаш писменото се објавува на 
огласната табла на судот и со истекот на осум дена од денот на негово-
то објавување се смета дека доставата е извршена.

Објавата на огласната табла во судот ја врши нотарот. Тоа значи 
дека нотарот не ги доставува писмената до судот со барање судот да 
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ги објави на огласната табла и да го извести нотарот за денот на обја-
вата затоа што судот не врши сервисни услуги на нотарот. Со објава-
та на огласната табла, покрај решението за издавање нотарски платен 
налог се објавува и предлогот со прилози и тоа треба јасно да е содр-
жано во објавата.

 Судија Наталија Донева,

 Заменик-претседател на 
 Основен граѓански суд Скопје
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РеШеНИе ЗА ИЗДАВАње 
НОтАРСкИ ПлАтеН НАлОГ И ПРИГОВОР 
ПРОтИВ РеШеНИетО СО кОе е ИЗДАДеН 

НОтАРСкИ ПлАтеН НАлОГ

д-р Арсен Јаневски,

редовен професор на Правен Факултет „Јустинијан Први“ 
Скопје, во пензија

ВОВеД.

Одредбите за трансферот на судската надлежност во доменот на 
пос тапката за издавање платен налог беа уредени во Законот за изме-
нување и за дополнување на Законот за извршување од 2009 година 
(ЗИД на ЗИ)1, со кој нотарите во Република Македонија добија нова 
изворна надлежност да донесуваат решенија со кои се дозволува 
извршување врз основа на веродостојна исправа. Решението на но-
та  рот со кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна 
исправа беше извршна исправа. Со Законот за нотаријатот (ЗН)2, со де-
нот на почнување на неговата примена, (во согласност со членот 177 
од ЗН) престанаа да важат одредбите (од членот 16 - а до 16 - ж) од ЗИД 
на ЗИ и за првпат се воведува терминот нотарски платен налог и е 
уредена постапката за издавање нотарски платен налог. Предмет на 
излагањата во овој труд се одредбите од ЗН и одредбите од Законот за 
изменување и за дополнување на Законот за нотаријатот (ЗИД на ЗН)3, 
кои се однесуваат на решението за издавање нотарски платен налог и на 
приговорот против решението со кое е издаден нотарски платен налог.

РеШеНИе ЗА ИЗДАВАње НОтАРСкИ ПлАтеН НАлОГ

Решението за издавање нотарски платен налог по својата суштина е 
мериторна одлука со која нотарот го усвојува барањето на доверителот. 
Решението го издава нотарот. На донесувањето на решението со кое но-
1 Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување е објавен во „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 83/2009, во натамошниот текст ќе биде употребуван скратено ЗИД на ЗИ.
2 Законот за нотаријатот е објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16  и 142/16, во 
натамошниот текст ќе биде употребуван скратено ЗН. 
3 Законот за изменување и дополнување на Законот за нотаријатот е објавен во „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 233/18, во натамошниот текст ќе биде употребуван скратено ЗИД на ЗН. 
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тарот го издава предложениот нотарски платен налог не му претходи 
усна расправа за претпоставките за негово издавање или за неговата 
основаност. Дали се исполнети претпоставките за издавање на предло-
жениот нотарски платен налог и за неговата основаност, нотарот ут-
врдува од предлогот за издавање решение за нотарски платен налог 
поднесен од доверителот и од прилозите приложени кон предлогот.

Предлогот за издавање решение за нотарски платен налог врз ос-
нова на веродостојна исправа задолжително го составува адвокат и 
содржи адвокатски печат и потпис, освен ако доверител е Република 
Македонија (членот 68 став 2 од ЗН).4 Предлогот за издавање нотарски 
платен налог врз основа на веродостојна исправа треба да содржи: 1) 
барање за издавање платен налог со кој се задолжува должникот, под 
страв на присилно извршување, да го плати паричното побарување 
што произлегува од исправата во одреден рок; 2) податоци за нотарот 
што треба да постапува по предлогот; 3) податоци за доверителот и за 
должникот, за физички лица нивните имиња и презимиња со нивни-
те адреси (за доверителот и ЕМБГ), а за правните лица, фирма, адре-
са, ЕМБС, нивната сметка во банка, како и сето тоа што е потребно за 
идентификација и за пронаоѓање на странката (податоци што треба 
да ги содржи секој поднесок); 4) видот и обемот на побарувањето; 5) 
времето на исполнување на обврската и нејзината достасаност; 6) пис-
мена изјава од доверителот дека побарувањето достасало и да го оз-
начи денот на достасаноста на побарувањето, ако од веродостојната 
исправа не се гледа кога достасува побарувањето; 7) доказ дека е пла-
тена судската такса (ако не е во прашање побарување што е предвиде-
но во членот 18 и во членот 25 од измените на ЗИД на ЗН, за кои не се 
плаќа судска такса); 8) попис на трошоците што ги бара доверителот да 
му бидат надоместени од должникот (ова е дополнување на членот 69 
став 1 од ЗН предвидено во членот 19 од ЗИД на ЗН) и 9) други наводи, 
кои би биле значајни за да може нотарот да постапува по предлогот и 
потпис на подносителот на предлогот.5

Ако нотарот оцени дека е месно надлежен, а предлогот за издавање 
решение за нотарски платен налог врз основа на веродостојна испра-
ва е уреден, допуштен и основан, нотарот веднаш, а најдоцна во рок од 
4 По исклучок од ставот 2 од член 68 од ЗН, предлогот за издавање решение за нотарски платен налог од страна 
на доверител за побарување што произлегува од комунални услуги и тоа: - за вода, смет и за одржување 
заеднички простории за парично побарување од веродостојни исправи во вкупен износ до 6.000,00 денари, 
- за електрична или топлинска енергија за парично побарување од веродостојни исправи во вкупен износ 
до 15.000,00 денари, - за телефонија, мобилни оператори или кабелски оператори за парично побарување од 
веродостојни исправи во вкупен износ до 6.000,00 денари, се поднесува непосредно до нотарот, без плаќање на 
обврската за судска такса (членот 18 од ЗИД на ЗН). 
5 Некои од наведените податоци што треба да ги содржи предлогот за издавање решение за нотарски платен 
налог се конкретно наведени  во членот 69 од ЗН, а некои се наведени врз основа на членот 81 од ЗН, кој не 
е изменет со ЗИД на ЗН, а кој предвидува во постапката за издавање нотарски платен налог во недостиг на 
одредби во ЗН и за изземање, соодветно да се применуваат одредбите од Законот за парничната постапка.
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три дена од приемот на предлогот, ќе донесе решение со кое го изда-
ва предложениот нотарски платен налог (членот 21 став 6 од ЗИД на 
ЗН)6. Се поставува прашањето што ако нотарот не го донесе решението 
за издавање нотарски платен налог во рокот од три дена. Рокот од три 
дена не е преклузивен. Иако рокот не е преклузивен, повреда има, но 
таа е релативна суштествена повреда.7

Во постапката пред нотар за издавање решение за нотарски платен 
налог, со исклучок на случаите предвидени со членот 68 став 3, а во вр-
ска со членот 75 став 2 од ЗИД на ЗН, за предлог, решение и за приго-
вор се плаќа судска такса во согласност со Законот за судските такси, 
намалена според Законот за нотаријатот (член 77 од ЗН и член 27 од 
ЗИД на ЗН).

Ако нотарот оцени дека предлогот за издавање решение за нотар-
ски платен налог не е допуштен или не е основан, ќе го препрати пред-
метот до надлежниот суд за натамошно постапување и одлучување 
како да е поднесена тужба (член 21 став 8 од ЗИД на ЗН).

СОДРЖИНА НА РеШеНИетО ЗА НОтАРСкИ ПлАтеН НАлОГ

До донесувањето на ЗИД на ЗН, решението со кое нотарот го издава-
ше нотарскиот платен налог имаше форма на штембил со точно опре-
делена содржина според ЗН (членот 78 од ЗН). Со ЗИД на ЗН со членот 
28 е изменет членот 78 од ЗН. Со членот 28 од ЗИД на ЗН се укинати од-
редбите за штембилот. Според членот 28 од ЗИД на ЗН нотарот го из-
дава платниот налог со решение.

Решението со кое нотарот издава нотарски платен налог ја има 
следнава содржина: 

 податоци за нотарот што го издава платниот налог,
 назначување дека е решение со кое се издава нотарски платен 

налог,
 назначување дека се усвојува предложениот нотарски платен 

налог и се задолжува должникот да му го плати на доверителот 
пристигнатото парично побарување според веродостојната испра
ва, видот и обемот на побарувањето, како и трошоците на постап
ката, во рок од осум дена од приемот на решението,

6 Со членот 21 од ЗИД на ЗН се менува членот 71 од ЗН.
7 Непочитувањето на рокот за издавање решение за нотарски платен налог, ако нема оправдани причини за 
тоа, може да биде причина за поведување дисциплинска постапка против нотарот. Во согласност со членот 
138 став 1, алинеја 8 од ЗН, непочитувањето на рокот може да се третира како повреда со која се одложува 
или несовесно се исполнува обврска определена со законот, подазаконските акти и актите на Комората, за 
што  може да се изрече дисциплинска мерка писмена опомена или парична казна од 500 евра во денарска 
противвредност според член 138 од ЗН и членот 42 од ЗИД на ЗН.
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 правна поука за правото на приговор во рок од осум дена од денот 
на приемот на решението со кое е издаден нотарскиот платен налог и 

 датум на донесување на решението, потпис и печат на нотарот. 
Наведената содржина на решението е задолжителна. Бидејќи со ре-

шението со кое е издаден нотарскиот платен налог се усвојува барањето 
за паричното побарување на доверителот наведено во предлогот за до-
несување решение за издавање нотарски платен налог, кое произлегува 
од приложената веродостојна исправа кон предлогот, износот на парич-
ното побарување наведен во предлогот треба да биде еднаков со изно-
сот што е усвоен во решението со кое е издаден нотарскиот платен налог. 

Од наведеното јасно и недвосмислено произлегува дека првиот ус-
лов за да може нотарот да издаде решение за нотарски платен налог 
врз основа на веродостојна исправа е да постои парично побарување. 
Паричното побарување да е достасано. Ако од веродостојната исправа 
не се гледа кога достасува побарувањето, нотарот ќе издаде решение за 
нотарски платен налог ако доверителот поднесе писмена изјава дека 
достасало побарувањето и ако го означи денот на достасаноста на поба-
рувањето. Писмената изјава за достасаност на побарувањето се прило-
жува заедно со предлогот за издавање решение за нотарски платен налог.

Платниот налог може да се издаде само за целиот износ на парич-
ното побарување, а не и за еден негов дел. Кога е истакнато барање 
за камата по повисока стапка од пропишаната, нотарот ќе издаде ре-
шение за платен налог за камата според пропишаната стапка. Во по-
глед на надоместот на трошоците настанати по повод поднесување на 
предлогот за издавање решение за нотарски платен налог (трошоците 
на постапката), нотарот ќе одлучи само ако доверителот во предлогот 
за издавање решение за нотарски платен налог бара трошоци, но нота-
рот може да одлучи да не му ги признае во целост. 

Вториот услов за издавање решение за нотарски платен налог е до-
верителот да приложи веродостојна исправа со која се докажува до-
стасаното парично побарување. Веродостојната исправа треба да биде 
приложена во оригинал или во препис заверен кај нотар само за при-
мерокот на нотарот. Во поглед на веродостојната исправа што се дос-
тавува кон предлогот, ЗН и ЗИД на ЗН се децидни и нема можност за 
поинакво толкување. Таа мора да биде доставена во оригинал или во 
препис заверен од нотар.8

8 Имајќи ја предвид одредбата од членот 20 од ЗИД на ЗН, според која веродостојната исправа со која се 
докажува паричното побарување треба да биде приложена во оригинал или во препис заверен од нотар, не 
би можело врз основа на членот 81 од ЗН, кој дава можност за супсидијарна примена на ЗПП, да се примени 
одредбата од членот 472 став 2 од ЗПП во која е наведено: „Исправата врз основа на која се издава платниот 
налог според членот 418 од ЗПП не мора да биде приложена  во оригинал или во заверен препис. Доволно е ако 
преписот на таквата исправа го заверил овластен орган на правното лице“.



НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE DU NORD

 48 НОТАРИУС • Брoj 35

Од одредбите содржани во членот 28 од ЗИД на ЗН, со кои е уредена 
содржината на решението со кое се издава нотарскиот платен налог, 
според алинеја 3, во решението треба задолжително да биде наведе-
на веродостојната исправа врз основа на која се усвојува предложени-
от нотарски платен налог и се задолжува должникот да му го плати на 
доверителот пристигнатото парично побарување по вид и обем како 
што е наведено во предлогот, како и трошоците на постапката, во рок 
од осум дена од приемот на решението.

Во членот 20 став 2 од ЗИД на ЗН таксативно се наброени исправите 
што се сметаат за веродостојни според овој закон. За разлика од одред-
бата од член 70 став 2 од ЗН, која со член 20 од ЗИД на ЗН е изменета 
во целост, листата на веродостојни исправи, според членот 20 став 2 од 
ЗИД на ЗН е проширена, но и набројувањето во оваа листа е таксатив-
но. Ни ЗН, ни ЗИД на ЗН не го дефинираат поимот веродостојна испра-
ва. Би требало поимот веродостојна исправа за потребите на ЗН да се 
прифати само како ознака за одредени исправи врз основа на кои но-
тарот може да издаде решение за нотарски платен налог.9

Според членот 20 став 2 од ЗИД на ЗН веродостојни исправи се: 1) 
фактура; 2) меница и чек со протест и со повратна сметка, кога е тоа по-
требно за засновање побарување; 3) јавна исправа; 4) извод од завере-
на деловна книга; 5) приватна исправа на која потписот од должникот 
го заверил нотар; 6) исправа, која, според посебни прописи, има зна-
чење на јавна исправа; 7) градежна ситуација и 8) пресметка на камата.

Во поглед на тоа што се смета за веродостојна исправа ЗН ја следи но-
велата на ЗПП од 2015 година, во која бројот на наведените веродостој-
ни исправи е редуциран и лимитиран. ЗИД на ЗН ја прошири листата на 
веродостојни исправи, но и тој го прифати таксативното набројување.

За веродостојната исправа да биде подобна за нотарот да издаде ре-
шение за нотарски платен налог, треба во неа да се наведени довери-
телот, должникот, видот и обемот на побарувањето и времето на ис-
полнување на обврската.

Решението со кое се издава нотарски платен налог треба да содр-
жи поука за правото на приговор во рок од осум дена од денот на при-
емот на решението со кое е издаден нотарскиот платен налог. Долж-
никот или доверителот можат да дадат приговор против решението со 
кое е издаден нотарски платен налог, како и за одлуката за трошоци-
те, (член 72 став 1 од ЗН и член 22 став 1 од ЗИД на ЗН).

Решението за издавање нотарски платен налог веднаш се доставу-
ва до доверителот, а ако доверителот има  полномошник, до него и до 
9 Така и А. Јаневски, Т. Зороска - Камиловска, Измените во Законот за парничната постапка и во Законот за 
извршување и нивното влијание на работата на нотарите, Нотариус, бр.19/2011, стр. 42-43.
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должникот10. За должникот што е државен орган основан со закон ре-
шението за издавање нотарски платен налог се доставува до Држав-
ниот правобранител на Република Македонија. Бидејќи решението за 
издавање нотарски платен налог не е посебно образложено, должни-
кот мора да биде запознаен со основата на барањето што е наведена во 
предлогот на доверителот и затоа мора, покрај предлогот, да му бидат 
доставени и сите прилози (член 21 став 7 од ЗИД на ЗН). Во спротивно, 
доставувањето на решението ќе се смета дека не е уредно. Новина во 
ЗИД на ЗН во однос на ЗН е тоа што веродостојната исправа врз осно-
ва на која се издава решението за нотарски платен налог е во оригинал 
или препис заверен кај нотар само за примерокот на нотарот. На долж-
никот му се доставува решението за усвоениот платен налог, заедно со 
предлогот за издавање решение за нотарски платен налог, со сите при-
лози што му ги доставил доверителот на нотарот. 

Доставувањето писмена кои што произлегуваат од работата на нота-
рот во постапката за нотарски платен налог се врши според одредбите 
од Законот за парничната постапка (член 29 од ЗИД на ЗН)11. Одредбите 
за судски доставувачи соодветно се применуваат за овластени лица за 
достава, вработени во нотарската канцеларија (член 30 од ЗИД на ЗН).12 

Решението треба да содржи датум кога го донел нотарот, негов пот-
пис и печат.

Решението со кое се издава нотарски платен налог е од кондемна-
торна природа. Рокот за исполнување на паричната обврска се совпаѓа 
со рокот за давање приговор. Рокот почнува да тече од доставувањето 
на решението на должникот.

ДРуГИ РеШеНИЈА ШтО мОЖе ДА ГИ ДОНеСе НОтАРОт ПО 
ПОВОД ИЗДАВАњетО РеШеНИе ЗА НОтАРСкИ ПлАтеН 
НАлОГ И ВО текОт НА ПОСтАПкАтА ЗА ИЗДАВАње 
РеШеНИе ЗА НОтАРСкИ ПлАтеН НАлОГ 

Нотарот во постапката за издавање решение за нотарски платен 
налог постапувајќи по предлогот на доверителот, покрај решението 
за издавање нотарски платен налог со кое го усвојува предложениот 
10 Првата реченица од ставот 7 од членот 21 од ЗИД на ЗН со кој е изменет членот 71 од ЗН, не е добро фор-
му лирана и може да предизвика забуна при нејзината примена. Имено: „Решението за издавање нотарски 
платен налог веднаш се доставува до доверителот или до неговиот полномошник и до должникот“. Се добива 
впечаток дека е оставено на нотарот да избере кому ќе му го достави решението, дали на доверителот или на 
неговиот полномошник. Ако се имаат предвид одредбите за супсидијарна примена на ЗПП, станува јасно дека 
кога странката има полномошник, доставата се врши на него. Нејаснотијата ја прави сврзникот „или“. Затоа 
би било добро при идни измени во законот сврзникот „или“ да се замени со зборовите: „а ако доверителот има 
полномошникдо него“.
11 Со членот 29 од ЗИД на ЗН е изменет членот 79 од ЗН.
12 Со членот 30 од ЗИД на ЗН е изменет членот 80 од ЗН.
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нотарски платен налог на доверителот (со кое мериторно одлучува), 
може да донесе и други решенија, кои во најголем број се од процес-
но-правна природа.

1. Решение на нотарот со кое предлогот за издавање нотарски 
платен налог се смета за повлечен поради неплатена судска так
са. Во постапката пред нотар за издавање решение за нотарски пла-
тен налог, со исклучок на случаите предвидени со членот 68 став 3, а 
во врска со членот 75 став 2 од ЗИД на ЗН, за предлог, решение и за 
приговор се плаќа судска такса во согласност со Законот за судските 
такси, намалена според Законот за нотаријатот (членот 77 од ЗН и чле-
нот 27 од ЗИД на ЗН). Ако доверителот, освен во ситуација на подне-
сен предлог за издавање решение за нотарски платен налог од членот 
18 од ЗИД на ЗН, со кој е изменет членот 68 став 3 од ЗН13, не ја плати 
судската такса во рок од осум дена од денот на поднесување на пред-
логот за издавање решение за нотарски платен налог, нотарот ќе до-
несе решение со кое предлогот за издавање нотарски платен налог ќе 
се смета за повлечен поради неплатена судска такса (член 21 став 1 од 
ЗИД на ЗН). Со решението нотарот ќе го задолжи доверителот да му 
плати материјални трошоци и нотарска награда. Решението на нота-
рот со кое предлогот за издавање решение за нотарски платен налог 
на доверителот, поради неплатена судска такса, се смета за повлечен 
е процесно решение. Ова решение има вовед, изрека и образложение. 
Решението содржи и правна поука дека е дозволен приговор во рок од 
осум дена од приемот на решението преку нотарот до надлежниот ос-
новен суд на чиешто подрачје се наоѓа седиштето на нотарот што по-
стапувал по предлогот. Против решението на судот е дозволена жалба 
во рок од осум дена од приемот на решението до надлежниот Апела-
ционен суд (член 21 став 5 од ЗИД на ЗН). Ако доверителот во предви-
дениот рок не даде приговор, решението станува правосилно и постап-
ката е завршена.

2. Решение на нотарот со кое се огласува дека не е месно надлежен. 
Ако нотарот оцени дека не е месно надлежен за постапување и за из-
давање решение за нотарски платен налог, нотарот може да ги донесе 
следниве решенија: 1) Решение со кое нотарот се огласува за месно не-
надлежен и списите на предметот му ги доставува на месно надлежен 
нотар по избор на доверителот и 2) Решение со кое нотарот се огласу-

13 Со членот 18 од ЗИД на ЗН е изменет членот 68 став 3 од ЗН. Според членот 18 од ЗИД на ЗН, кога предлогот на 
доверителот за издавање решение за нотарски платен налог за побарување од комунални услуги се однесува 
за вода, смет и за одржување заеднички простории за парично побарување од веродостојни исправи во вкупен 
износ до 6.000,00 денари, за електрична или топлинска енергија за парично побарување од веродостојни 
исправи во вкупен износ до 15.000,00 денари, за телефонија, мобилни оператори или кабелски оператори за 
парично побарување од веродостојни исправи во вкупен износ до 6.000,00 днари, се поднесува непосредно до 
нотарот, без плаќање на обврската за судска такса.
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ва за месно ненадлежен и по свој избор определува на кој месно надле-
жен нотар ќе му ги достави списите по правосилноста на решението со 
кое се огласил за месно ненадлежен.

Решение со кое нотарот се огласува за месно ненадлежен и списи-
те на предметот му ги доставува на месно надлежен нотар по избор 
на доверителот или по избор на нотарот. Кога нотарот ќе оцени дека 
не е месно надлежен за постапување и за издавање решение за нотар-
ски платен налог пред да донесе решение за издавање нотарски пла-
тен налог, затоа што адресата на должникот што е физичко лице, од-
носно седиштето на правното лице не се наоѓа на службеното подрачје 
на нотарот, тогаш нотарот ќе го повика доверителот или неговиот пол-
номошник во рок од осум дена од денот на приемот на известувањето 
за да определи месно надлежен нотар за да му се достават списите на 
предметот. 

Ако во определениот рок доверителот или неговиот полномошник 
достави известување со кое определува месно надлежен нотар, нота-
рот донесува решение со кое се огласува за месно ненадлежен и спи-
сите на предметот му ги доставува на месно надлежниот нотар што го 
определил доверителот, односно неговиот полномошник .

Ако во определениот рок нотарот не добие известување на кој мес-
но надлежен нотар да му ги достави списите на предметот, нотарот со 
решение ќе се огласи за месно ненадлежен и ќе определи по свој избор 
на кој месно надлежен нотар ќе му ги достави списите по правосил-
носта на решението со кое се огласил за месно ненадлежен. Ваквото 
постапување на нотарот е уредено во членот 21 став 2 од ЗИД на ЗН.

Ако нотарот по донесувањето на решението за нотарски платен на-
лог утврди дека е месно ненадлежен, нема да го укине издаденото ре-
шение за нотарски платен налог, туку по правосилноста на решението 
со кое се огласил за месно ненадлежен ќе му го отстапи предметот на 
надлежниот нотар (член 426 став 2 од ЗПП). И во овој случај нотарот ќе 
побара од доверителот или од неговиот полномошник да определи на 
кој месно надлежен нотар да  му го достави предметот.

Ако во определениот рок од осум дена доверителот или неговиот 
полномошник го извести нотарот на кој месно надлежен нотар да му 
го достави предметот, нотарот правосилното решение со кое се огла-
сил за месно ненадлежен со предметот ќе му го достави на месно на-
длежниот нотар што го определил доверителот, односно неговиот пол-
номошник.

Ако во определениот рок од осум дена доверителот или неговиот 
полномошник не го известат нотарот на кој месно надлежен нотар да 
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му биде доставен предметот, нотарот ќе определи по свој избор на кој 
месно надлежен нотар ќе му ги достави списите по правосилноста на 
решението со кое се огласил за месно ненадлежен.

Нотарот на кој му е отстапен предметот, по добивањето на предме-
тот со сите списи го заведува предметот во негов уписник со забелеш-
ка дека му е отстапен од месно ненадлежен нотар по донесено пра-
восилно решение за прогласување на месно ненадлежен, а потоа ја 
продолжува постапката така што на странките (должникот и довери-
телот) ќе им го достави решението за издадениот нотарски платен на-
лог, без оглед што тоа решение го донел месно ненадлежен нотар со 
забелешка дека доколку дадат приговор, приговорот треба да го дадат 
преку нотарот што им го доставил решението за нотарски платен на-
лог до основниот суд на чиешто подрачје се наоѓа седиштето на нота-
рот што им го доставил нотарскиот платен налог. Исто така, нотарот 
на кој му е отстапен предметот ќе ги преземе и сите други натамошни 
дејства, ставање потврда за правосилност и за извршност, нивно уки-
нување, архивирање на предметот и сл. 

Решението со кое нотарот се огласил за месно ненадлежен содржи 
вовед, изрека и образложение. Против ова решение е дозволен при-
говор во рок од осум дена од денот на приемот на решението преку 
нотарот до надлежниот основен суд на чиешто подрачје се наоѓа се-
диштето на нотарот што постапувал по предлогот. Против решението 
на судот е дозволена жалба во рок од осум дена од приемот на реше-
нието до надлежниот Апелационен  суд (член 21 став 5 од ЗИД на ЗН).

3. Решение на нотарот со кое предлогот на доверителот за изда
вање нотарски платен налог се смета за повлечен затоа што не е 
уреден. Предлогот на доверителот за издавање решение за платен на-
лог врз основа на веродостојна исправа треба да биде уреден. Ако но-
тарот оцени дека предлогот за издавање нотарски платен налог врз 
основа на веродостојна исправа не е уреден, ќе му го врати на довери-
телот, кој нема полномошник, да го уреди според дадените насоки во 
рок од осум дена од денот на приемот на известувањето. Ако предло-
гот биде уреден и предаден на нотарот во определениот рок, ќе се сме-
та дека е поднесен тој ден кога бил првпат поднесен до нотарот. Ако 
предлогот не му биде вратен на нотарот во определениот рок, нотарот 
ќе донесе решение со кое ќе се смета дека предлогот е повлечен (член 
21 став 3 од ЗИД на ЗН). Решението содржи вовед, изрека и образложе-
ние. Решението содржи и правна поука дека е дозволен приговор во 
рок од осум дена од приемот на решението преку нотарот до надлеж-
ниот основен суд на чиешто подрачје се наоѓа седиштето на нотарот 
што постапувал по предлогот. Против решението на судот е дозволе-
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на жалба во рок од осум дена од приемот на решението до надлежни-
от Апелационен суд (член 21 став 5 од ЗИД на ЗН).

4. Решение на нотарот со кое предлогот на доверителот се отфр
ла како неуреден. Ако нотарот оцени дека предлогот за издавање но-
тарски платен налог врз основа на веродостојна исправа не е уреден, 
ќе го врати на доверителот, кој нема полномошник, за да го уреди спо-
ред дадените насоки во рок од осум дена од денот на приемот на извес-
тувањето. Ако предлогот му биде вратен на нотарот без да биде уре-
ден, нотарот ќе донесе решение со кое ќе го отфрли предлогот (член 
21 став 3 од ЗИД на ЗН). Решението содржи вовед, изрека и образложе-
ние. Решението содржи и правна поука дека е дозволен приговор во 
рок од осум дена од приемот на решението преку нотарот до надлеж-
ниот основен суд на чиешто подрачје се наоѓа седиштето на  нотарот 
што постапувал по предлогот. Против решението на судот е дозволе-
на жалба во рок од осум дена од приемот на решението до надлежни-
от Апелационен суд (член 21 став 5 од ЗИД на ЗН).

5. Решение со кое се отфрла предлогот на доверителот за изда
вање нотарски платен налог поднесен од полномошник. Предлогот 
поднесен од полномошник, кој е неразбирлив или не ги содржи пода-
тоците од членот 98 ставови 3, 4 и 5 од ЗПП14 или не е поднесен во дово-
лен број примероци заедно со прилозите и со веродостојната исправа 
во оригинал или заверен препис за примерокот на нотарот, кога тие се 
поднесени во писмена форма, нотарот ќе го отфрли (член 21 став 4 од 
ЗИД на ЗН). Решението со кое се отфрла предлогот содржи вовед, изре-
ка и образложение. Решението содржи и правна поука дека е дозволен 
приговор во рок од осум дена од приемот на решението преку нотарот 
до надлежниот основен суд на чиешто подрачје се наоѓа седиштето на 
нотарот што постапувал по предлогот. Против решението на судот е 
дозволена жалба во рок од осум дена од приемот на решението до на-
длежниот Апелационен суд (членот 21, став 5 од ЗИД на ЗН).

6. Решение со кое се прекинува постапката по предлогот за из
давање нотарски платен налог на доверителот. Ако нотарот во те-
кот на постапката за издавање нотарски платен налог е известен дека 
14 Членот 98 ставови 3, 4 и 5 од ЗПП гласат: (3) Поднесоците мораат да бидат разбирливи и мораат да го содр-
жат сето тоа што е потребно за да може да се постапи по нив. Тие треба да содржат: означување на судот, 
име и презиме поткрепено со доказ за лична идентификација, живеалиште, односно престојувалиште на 
странките, односно фирмата и седиштето на правното лице запишани во Централниот регистар на Република 
Македонија или друг регистар, поткрепени со доказ од соодветниот регистар, нивните законски застапници 
иполномошници, ако ги имаат, предмет на спорот, вредноста на спорот, содржината на изјавата и потпис 
на подносителот, односно електронски потпис, е-адреса и телефон за контакт. (4) Поднесоците поднесени 
од адвокати, државен орган, односно орган на државна управа, единици на локалната самоуправа, правни 
лица и лица што вршат јавни овластувања, покрај податоците од  ставот (3) на овој член, треба да содржат  и 
податоци за електронско сандаче за достава на писмената регистрирано во согласност со закон. (5) Странката 
во поднесокот е должна да го наведе својот единствен матичен број на граѓанинот, односно единствен матичен 
број на субјектот на уписот (ЕМБС) за правните лица.
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физичко лице доверител или должник починало, за што му е доста-
вен извод од матичната книга на умрените (член 200 став 1, точка 1 од 
ЗПП); или кога е известен дека странката што е правно лице преста-
нала да постои, односно кога надлежниот орган правосилно ќе одлу-
чи за забрана на работата (член 200 став 1, точка 4 од ЗПП); или кога 
ќе настапат правните последици од отварање стечајна постапка (член 
200  став 1, точка 5 од ЗПП), нотарот донесува решение со кое ја преки-
нува постапката (во согласност со членот 81 од ЗН, одредба што упату-
ва на супсидијарна примена на ЗПП). Решението со кое се прекинува 
постапката содржи вовед, изрека и образложение. Решението содржи 
и правна поука дека е дозволен приговор во рок од осум  дена од при-
емот на решението преку нотарот до надлежниот основен суд на чи-
ешто подрачје се наоѓа седиштето на нотарот што постапувал по пред-
логот (член 81 од ЗН в. в. со членот 204 од ЗПП). Постапката ќе продолжи 
кога наследникот или старателот на оставината, новиот законски за-
стапник, стечајниот управник или правните следбеници на правното 
лице ќе ја преземат постапката или кога нотарот, по предлог од про-
тивничката странка, ќе ги повика да го направат тоа (член 203 став 1 
од ЗПП). 

7. Решение со кое се укинува решението за издавање нотарски 
платен налог и се отфрла предлогот на доверителот. Ако по донесу-
вање на решението за нотарски платен налог, во текот на доставата на 
решението нотарот дознае (биде известен врз основа на соодветен до-
каз) дека должникот што е физичко лице починал пред поднесување 
на предлогот за издавање решение за нотарски платен налог, односно 
должникот што е правно лице е избришан од Централниот регистар 
(поради ликвидација или стечај), нотарот ќе донесе решение со кое го 
укинува издаденото решение за нотарски платен налог и ќе го отфр-
ли предлогот на доверителот за издавање решение за нотарски платен 
налог. Решението содржи вовед, изрека и образложение. Решението 
содржи и правна поука дека е дозволен приговор во рок од осум дена 
од приемот на решението преку нотарот до надлежниот основен суд 
на чиешто подрачје се наоѓа седиштето на нотарот што постапувал по 
предлогот.

8. Решение со кое се укинува решението за издавање нотарски 
платен налог кон еден од должниците и предлогот на доверителот 
кон тој должник се отфрла како недозволен. Ако по донесување на 
решението за нотарски платен налог, во текот на доставувањето на ре-
шението, кога со решението се опфатени повеќе должници, нотарот 
дознае (биде известен врз основа на соодветен доказ) дека некој од тие 
должници - физичко лице, починал пред поднесување на предлогот за 
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издавање решение за нотарски платен налог, нотарот ќе донесе реше-
ние со кое го укинува издаденото решение за нотарски платен налог за 
тоа лице и ќе го отфрли предлогот на доверителот за издавање реше-
ние за нотарски платен налог за тоа лице како недозволен. Решение-
то содржи вовед, изрека и образложение. Решението содржи и прав-
на поука дека е дозволен приговор во рок од осум дена од приемот на 
решението преку нотарот до надлежниот основен суд на чиешто под-
рачје се наоѓа седиштето на  нотарот што постапувал по предлогот.

9. Решение со кое нотарот го одбива како неоснован предлогот 
на должникот за укинување на потврдата за правосилност и за из
вршност. Нотарот по службена должност ќе стави потврда за пра-
восилност на решението со кое е издаден нотарски платен налог, ако 
во рокот од осум дена, сметано од денот на приемот на решението, од 
должникот или од доверителот не прими приговор, односно доколку 
со правосилно решение на судот приговорот е отфрлен како ненавре-
мен, нецелосен или недозволен (член 73 став 1 од ЗН и член 23 став 1 
од ЗИД на ЗН). Нотарот ќе стави потврда за извршност на решение-
то со кое е издаден нотарски платен налог доколку истекол рокот за 
доброволно исполнување на обврската определен со решението (член 
73 став 2 од ЗН). Ако нотарот постапувајќи по службена должност ста-
вил потврда за правосилност и за извршност на решението со кое е 
издаден нотарски платен налог (затоа што не добил приговор, а исте-
кол и рокот за доброволно исполнување на обврската) постапувајќи по 
предлогот на должникот за укинување на потврдата за правосилност 
и за извршност ќе донесе решение со кое го одбива предлогот на долж-
никот за укинување на потврдата за правосилност и за извршност. Ре-
шението содржи вовед, изрека и образложение. Решението содржи и 
правна поука дека е дозволен приговор во рок од осум дена од при-
емот на решението преку нотарот до надлежниот основен суд на чи-
ешто подрачје се наоѓа седиштето на нотарот што постапувал по пред-
логот (член 74 став 3 од ЗН). Нотарот го доставува приговорот заедно со 
сите списи до надлежниот суд во рок од седум дена од денот на прие-
мот на приговорот (член 24 став 2 од ЗИД на ЗН).

10. Решение со кое нотарот ја укинува потврдата за правосил
ност и за извршност. По писмен предлог на странката или по служ-
бена должност нотарот со решение ќе ја укине потврдата за правосил-
ност и за извршност откако ќе утврди дека потврдите се неосновано 
ставени и тоа во рок од осум дена по приемот на писмениот предлог 
на странката или откако, по службена должност, констатирал дека по-
тврдите се неосновано ставени. Против решението со кое нотарот од-
лучувал за укинување на потврдата за правосилност и за извршност 
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дозволен е приговор во рок од осум дена од денот на приемот на реше-
нието, преку нотарот, до основниот суд на чиешто подрачје е седиште-
то на нотарот што одлучувал по предлогот. Нотарот го доставува при-
говорот заедно со сите списи до надлежниот суд во рок од седум дена 
од денот на приемот на приговорот (член 24 став 2 од ЗИД на ЗН).

11. Решение на нотарот за отфрлање на предлогот на должни
кот за укинување на потврдата за извршност. Постапувајќи по пов-
торно поднесен предлог на должникот за укинување на потврдата за 
извршност, ако нотарот утврди дека веќе еднаш предлогот на долж-
никот бил одбиен како неоснован, а и приговорот на должникот  под-
несен на решението на нотарот со кое предлогот за укинување на по-
тврдата за правосилност и за извршност бил одбиен од основниот суд 
како неоснован, а решението на нотарот било потврдено, нотарот ќе 
донесе решение со кое се отфрла предлогот на должникот за укину-
вање на потврдата за извршност. Нотарот ќе постапи вака затоа што 
станува збор за пресудена работа. Решението има вовед, изрека и об-
разложение. Против решението на нотарот донесено по предлогот на 
должникот за укинување на потврдата за извршност, може да се под-
несе приговор во рок од осум дена од денот на приемот на решението 
преку нотарот до основниот суд на чиешто подрачје е седиштето на но-
тарот што одлучувал по предлогот. Нотарот го доставува приговорот 
заедно со сите списи до надлежниот суд во рок од седум дена од денот 
на приемот на приговорот (член 24 став 2 од ЗИД на ЗН).

12. Решение за повлекување на предлогот за издавање нотар
ски платен налог. Доверителот или адвокатот како полномошник на 
доверителот може да побара повлекување на предлогот за издавање 
нотарски платен налог без согласност на должникот само до подне-
сување на приговорот. Ако предлогот за издавање платен налог биде 
повлечен, нотарот со решение ќе констатира повлекување на предло-
гот и ќе го укине донесеното решение. Ако доверителот или адвокатот 
како полномошник на доверителот не бара изработување формално 
решение, нотарот ќе ги архивира списите на предметот (член 76 од ЗН 
и член 26 од ЗИД на ЗН). Ако доверителот бара изработување формал-
но решение, тоа решение има вовед, изрека и образложение.

13. Решение за поправање на решението за издавање нотарски 
платен налог. Грешките во имињата и во броевите, како и други очиг-
ледни грешки во пишувањето и во сметањето, ќе ги поправи нотарот 
во секое време. Поправањето се врши со посебно решение што се вне-
сува на крајот на оригиналот, а до странките се доставува препис на 
решението. Рокот за изјавување правен лек – приговор во поглед на 
поправениот дел на решението тече од денот на доставувањето на по-
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правениот препис на решението (член 81 од ЗН в. в. со членовите 331 и 
336 од ЗПП). Против решението на нотарот за поправање на решение-
то за издавање нотарски платен налог е дозволен приговор во рок од 
осум дена од приемот, преку нотарот, до основниот суд на чиешто под-
рачје е седиштето на нотарот што го донел решението.

ПРИГОВОР ПРОтИВ РеШеНИетО 
ЗА ИЗДАВАње НОтАРСкИ ПлАтеН НАлОГ

Решението со кое е издаден нотарски платен налог може да се по-
бива со приговор. Приговор може да се даде и против одлуката за тро-
шоците (член 72 став 1 од ЗН и член 22 став 1 од ЗИД на ЗН)15. Според 
член 72 став 1 од ЗН, приговорот против решението за издавање но-
тарски платен налог можеше да го даде само должникот. Со донесу-
вањето на ЗИД на ЗН приговор против решението за издавање нотар-
ски платен налог може да даде и доверителот (член 22 став 1 од ЗИД 
на ЗН). Приговорот против решението за издавање нотарски платен 
налог е редовен, деволутивен, суспензивен, неограничен, двостран и 
преклузивен правен лек.

Според член 68 став 2 од ЗН, кој со ЗИД на ЗН не е изменет, приго-
ворот против решението со кое е издаден нотарски платен налог или 
на одлуката за трошоците, приговорот против решението на нотарот 
со кое се отфрла предлогот како неуреден, предлогот за укинување 
на потврдата за правосилност и за извршност, приговорот против ре-
шението на нотарот за укинување на потврдата за правосилност и за 
извршност, приговорот против одлуката на нотарот со која се одбива 
предлогот за укинување на потврдата за правосилност и за извршност 
и жалбата против решението на судот, задолжително ги составува ад-
вокат и содржат адвокатски печат и потпис, освен доколку доверител 
е Република Македонија.16 Наведените приговори не мора да бидат 
15 Во парнична постапка ако судскиот платен налог се побива единствено во поглед на одлуката за трошоците, 
оваа одлука може да се побива само со жалба против решение (член 422 став 1 од ЗПП).
16 Задолжително составување поднесоци од адвокат (барање за поведување извршување извршна исправа, 
чијашто вредност на главното побарување е повисока од 10.000 евра, поднесување приговор и поднесување 
жалба) во постапката за извршување предидуваше и Законот за извршување од 2016 година (освен во случаите 
кога доверител при извршувањето е Република Македонија, банка, штедилница, финансиско друштво, 
давател на финансиски лизинг или друштво за осигурување како правно лице). Види: член 28 став 1; член 86 
став 1 и членот 87 став 1 од Законот за извршување од 2016 година. Законот за извршување од 2016 година 
е објавен во „Службен весник на Република Македонија“, бр. 72/16 и 142/16, во натамошниот текст ќе биде 
употребуван скратено ЗИ. Поопширно за ова види: A. Janevski, Zakon o izvršenju iz 2005 godine i  novi Zakon 
o izvršenju Republike Makedonije iz 2016 godine, Zbornik radova sa II Međunarodnog savjetovanja ,,Aktualnosti 
građanskog procesnog prava-nacionalna i usporedna pravnoteoriska i praktična dostignuća,, Split, 2016, str.48 i sled. 
Со Одлука на Уставниот суд  У. број 135/2016 од 24 јануари 2018 година, објавена во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 26/2018 година, на 8.2.2018 година, одредбите за  задолжителното составување 
поднесоци од адвокат во постапката за извршување од Законот за извршување од 2016 година, содржани 
во член 28 став 1, член 86 став 1 и член 87 став 1 во делот за задолжителното составување од адвокат, се укинати. 
И покрај ваквото решение на Уставниот суд во поглед на одредбите за задолжителното составување на 
наведените поднесоци од адвокат во извршувањето, кои беа укинати, Уставниот суд на Република Македонија, 
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составени од адвокат и да содржат адвокатски печат и потпис докол-
ку вредноста на побарувањето во веродостојната исправа е под 10.000 
евра, кога доверител е банка, штедилница, финансиско друштво, да-
вател на финансиски лизинг или осигурително друштво (член 68 став 
4 од ЗН), како и кога се во прашање комунални услуги предвидени во 
членот 18 од ЗИД на ЗН (со кој е изменет член 68 став 3 од ЗН). 

Со членот 68 став 2 од ЗН не се опфатени сите решенија што ги доне-
сува нотарот во постапката за издавање нотарски платен налог и по-
днесоците на странките во таа постапка. Така, не е предвидено дека 
мора адвокат да состави и поднесе приговор од доверителот против ре-
шението со кое предлогот за издавање нотарски платен налог се смета 
за повлечен поради неплатена судска такса (член 21 од ЗИД на ЗН со кој 
е изменет членот 71 од  ЗН), предлог со кој се повлекува приговорот да-
ден против решението за повлекување на издадениот нотарски платен 
налог (член 76 од ЗН), приговор против решението со кое се бара испра-
вање на решението што го донел нотар во текот на постапката и др.

Приговорот против решението за издаден нотарски платен налог 
се поднесува против издадено решение, кое сѐ уште не станало пра-
восилно. Навремено поднесениот приговор го одложува настапување-
то на правосилноста и на извршноста на решението со кое е издаден 
нотарскиот платен налог. Во делот во кој решението за издавање но-
тарски платен налог не е оспорено со приговор, станува правосилно 
(член 422 став 2 од ЗПП)17.

Приговорот се поднесува до надлежниот основен суд на чиешто 
подрачје се наоѓа седиштето на нотарот што постапувал по предлогот, 
преку нотарот што го донел решението со кое е издаден нотарскиот 
платен налог, во рок од осум дена сметано од денот на приемот на ре-
шението (член 72 став 2 од ЗН)18. Нотарот кај кој е поднесен приговор 
против нотарскиот платен налог, односно против решението во делот 
на трошоците, во рок од три дена од денот на поднесениот приговор ќе 
ги достави списите до надлежниот основен суд на чиешто подрачје е 
седиштето на нотарот што постапувал по предлогот (член 72 став 3 од 
ЗН)19. Нотарот нема законско овластување да оценува дали пригово-
не ги укина одредбите за задолжително составување поднесоци за поведување постапка по нотарски платен 
налог, и давање приговор и жалба во таа постапка, содржани во ЗН. Уставниот суд  на Република Македонија 
со решение у. број 141/2016 од 5. 7. 2017 година не поведе постапка за оценување на уставноста на членот 
68 ставови 2, 3 и 4 од Законот за нотаријатот „Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16 и 142/16, 
а со решение у. број 134/2016 од 12. 7. 2017 година, ја отфрли иницијативата за поведување постапка 
за оценување на уставноста на член 68 ставови 2, 3 и 4 од Законот за нотаријатот „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 72/16 и 142/16. 
17 Во постапката за издавање нотарски платен налог, во недостиг на одредби од овој закон (ЗН) и за изземање, 
соодветно се применуваат одредбите од Законот за парничната постапка (член 81 од ЗН).
18 Бидејќи рокот е одреден во денови, треба да се имаат предвид одредбите од ЗПП што се однесуваат на 
сметање на рокот.
19 Нотарот кога го доставува предметот со списите до судот што треба да одлучува по приговорот, треба да 
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рот е даден во рокот, дали е дозволен и дали е целосен. Тоа го оценува 
судот откако ќе го добие приговорот со списите во предметот. По при-
говорот на решението за издавање нотарски платен налог надлежни-
от основен суд одлучува во согласност со одредбите на ЗПП (член 428-
а став 1 од ЗИД на ЗПП)20.

Во поглед на причините поради кои може да се даде приговор против 
решението со кое е издаден нотарски платен налог во ЗН нема одредба. 
Приговорот против решението со кое е издаден нотарски платен налог 
може да се даде од истите причини поради кои може да се даде жалба 
против пресуда - неограниченост на платниот налог.21 Во ЗН нема одред-
ба дали приговорот треба да биде образложен. Би било добро странка-
та што го дава приговорот да го образложи. Судот не може да го отфрли 
необразложениот приговор, тој е должен во контрадикторна постап-
ка да ја оцени основаноста на барањето наведено во предлогот за изда-
вање решение за нотарски платен налог, но судот е овластен да го отфр-
ли приговорот што е даден од лице против кое не е издадено решението 
за нотарски платен налог.22  Иако во ЗН не се наведени причините пора-
ди кои странките можат да дадат приговор, причините можат да бидат 
различни: должникот го намирил побарувањето, побарувањето е заста-
рено, должникот не му должи на доверителот, побарувањето не е до-
стасано, за истото побарување е правосилно пресудено, нотарот што го 
донел решението со кое е издаден нотарски платен налог не е месно на-
длежен, станува збор за побарување за кое има услов што не е испол-
нет и др.23 

Приговорот против решението со кое е издаден нотарски платен на-
лог судот ѝ го доставува на противничката странка за одговор.

Приговорот против решението со кое е издаден нотарскиот платен 
налог се дава во рок од осум дена по приемот на решението24. Рокот од 
внимава на стварната надлежност на судот што треба да одлучува по приговорот затоа што од вредноста на 
паричното побарување зависи дали по приговорот ќе биде надлежен да постапува основен суд или основен суд 
со проширена надлежност.
20 Со Законот за изменување и дополнување на Законот за парничната постапка (ЗИД на ЗПП) објавен во 
„Службен весник на Република Македонија“ број 124/2015 година, со членот 42 од ЗИД на ЗПП, по членот  428 е 
додаден нов наслов: „2. Постапка по приговор по нотарски платен налог“ и три члена 428-а, 428-б и 428-в.  
21 Така и А. Јаневски, Т. Зороска - Камиловска, Граѓанско-процесно право, книга прва, Парнично право, второ 
изменето и дополнето издание, Скопје, 2012, стр. 514.
22 Така: S.Triva, M.Dika, Građansko parnično procesno pravo, VII. Izmijenjeno i dopunjeno iydanje, Narodne novine 
d.d. Zagreb, str.816.
23 Така и А. Јаневски, Т. Зороска - Камиловска, Измените во Законот за парничната постапка и во Законот за 
извршување и нивното влијание на работењето на нотарите, Нотариус, бр. 19/2011, стр. 48; К. Чавдар, К. Чавдар, 
Закон за извршување со коментари, судска практика, обрасци за практична примена и предметен регистар, 
Академик, 2011, стр. 103.
24 Рокот од осум дена за приговор против решението за издавање платен налог е предвиден во член 72 став 2 
од ЗН и во член 28 став 1, алинеја 4, од ЗИД на ЗН. Членот 28 од ЗИД на ЗН со кој се менува членот 78 од ЗН ја 
уредува содржината на решението за издавање нотарски платен налог. Во член 28 став 1, алинеја 4 од ЗИД на 
ЗН конкретно е наведено дека решението со кое нотарот издава нотарски платен налог содржи - правна поука 
за правото на приговор во рок од осум дена од денот на приемот на решението со кое е издаден нотарскиот 
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осум дена е преклузивен.
Бидејќи на донесувањето на решението со кое нотарот го издава 

предложениот нотарски платен налог не му претходи усна расправа 
за претпоставките за негово издавање или за неговата основаност и 
на должникот не му е дадена можност да се изјасни за предлогот на 
доверителот, приговорот против решението со кое е издаден нотарски 
платен налог има карактер и на одговор на тужба25. Должникот во при-
говорот треба да наведе дали го побива решението со кое е издаден но-
тарскиот платен налог во целост или само во одреден дел. Ако во при-
говорот не е наведено во кој дел се побива платниот налог, се смета 
дека платниот налог се побива за целиот износ на паричното побару-
вање на кое гласи. Кога платниот налог е оспорен во целост, таквиот 
приговор се однесува и на висината на каматата. Со приговорот со кој 
не е оспорен одреден дел од главнината, се смета дека не е оспорена и 
каматата за тој дел, освен ако конкретно не е оспорена каматата за тој 
дел од главнината. Должникот е должен во приговорот на решението 
со кое е издаден нотарскиот платен налог да ги наведе фактите и дока-
зите во поглед на побиваниот дел од нотарскиот платен налог. Ваква 
обврска има и доверителот ако тој дал приговор на решението со кое е 
издаден нотарски платен налог. Само како исклучок странките можат 
да изнесуваат нови факти и докази во поглед на побиваниот дел на ре-
шението со кое е издаден нотарскиот платен налог и на подготвително 
рочиште, а ако тоа не е одржано, на првото рочиште за главна распра-
ва, под услов да е веројатно дека без своја вина не биле во можност да 
ги изнесат во приговорот (член 423 ставови 3 и 4 од ЗПП). 

Приговор за месна ненадлежност на нотарот за издавање решение 
за нотарски платен налог, должникот може да даде најдоцна со подне-
сување на приговорот до судот.26

платен налог. Истата одредба ја содржеше и член 78 став 1, алинеја 3 од ЗН. Бидејќи ни ЗН, ни ЗИД на ЗН не 
предвидуваат друг рок за давање приговор против решението за издавање нотарски платен налог, освен рокот 
од осум дена, и не прават разлика дали нотарскиот платен налог е издаден врз основа на веродостојна исправа 
- меница или чек, со нотарски платен налог издаден врз друга веродостојна исправа, како што прави разлика 
ЗПП кога судскиот платен налог е издаден врз основа на меница и чек и предвидува рок за приговор од три дена 
од приемот на платниот налог, а за другите судски платни налози издадени врз основа на други веродостојни 
исправи е предвиден рок за давање приговор од осум дена, ЗН и ЗИД на ЗН предвидуваат единствен рок за 
приговор против решението со кое е издаден нотарски платен налог од осум дена. На предлог на Стручниот 
совет, а во согласност со член 28 став 1, алинеја 23 од Статутот на Нотарската комора на Република Македонија, 
Управниот одбор и Стручниот совет на Нотарската комора на Република Македонија на заедничка седница 
одржана на 26. 11. 2011 година усвоиле заклучок со кој: „Рокот за приговор на решението е единствен и изнесува 
осум дена, во сите случаи, без исклучок“.
25 Така i B.Poznić, Komentar zakona o parničnom postupku, Prema tekstu Zakona iz 1976 godine sa docnijim izmenama 
i dopunama, Službeni glasnik, Beograd, 2009, str.1060; A. Јаневски, Т. Зороска - Камиловска, цит. дело стр. 514. 
26 Во теоријата постои мислење дека приговор за месна ненадлежност може да се даде и со посебен поднесок, 
но само во рокот пропишан за побивање на платниот налог. Во прилог на ова мислење има и судска одлука (SS, 
Grs 306/75, Zb.II br.1633). Постои и спротивна одлука според која месната надлежност може да се оспори само 
со поднесок во кој се изнесуваат приговорите против платниот налог (VS.Srb. Zvg 27/79, Zb.II. br.1632).  Види: B. 
Poznić, cit. Delo, str.1061.
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ПОСтАПкА ПО ПРИГОВОРОт ПРОтИВ РеШеНИетО 
СО кОе е ИЗДАДеН НОтАРСкИ ПлАтеН НАлОГ

По добивањето на приговорот судот го испитува приговорот против 
решението со кое е издаден нотарскиот платен налог од формален ас-
пект, дали приговорот е навремен, целосен и дозволен. Ненавремени-
те, нецелосните и недозволените приговори ги отфрла судијата поеди-
нец, односно претседателот на советот, без одржување рочиште.

Се поставува прашањето како ќе постапи судот откако ќе прими 
приговор против решение со кое е издаден нотарски платен налог што 
не е составен од адвокат и нема потпис и печат од адвокат, кој, спо-
ред член 68 став 2 од ЗН, задолжително треба да биде составен од ад-
вокат? Во ваков случај приговорот не е уреден. Во согласност со ЗПП, 
судот ќе му укаже на подносителот, кој нема полномошник, дека при-
говорот мора да биде составен од адвокат и дека мора да има потпис 
и печат од адвокат, ќе му го врати приговорот и ќе му определи рок за 
повторно поднесување, кој не може да биде подолг од осум дена. Ако 
приговорот биде исправен (составен од адвокат и содржи потпис и пе-
чат) и предаден во судот во рокот определен за дополнување или ис-
правка, ќе се смета дека му е поднесен на судот тој ден кога првпат бил 
поднесен. Ќе се смета дека приговорот е повлечен ако не му биде вра-
тен на судот во определениот рок, а ако биде вратен без исправка, од-
носно дополнение, ќе се отфрли (член 101 ставовите 2, 3, 4 и 5 од ЗПП). 

Ако приговорот или прилозите не бидат поднесени во доволен број 
примероци, судот ќе го повика подносителот (странката што нема пол-
номошник адвокат) да ги поднесе во рок од три дена, а во спротивно ќе 
го отфрли приговорот (член 101 став 6 од ЗПП). 

Приговорот што е поднесен од полномошник, а е неуреден, судот ќе 
го отфрли (член 101 став 1 од ЗПП).

Ако приговорот против решението со кое е издаден нотарски пла-
тен налог е поднесен во рок - навремено, судијата поединец, односно 
претседателот на советот ќе оцени дали е потребно да закаже подгот-
вително рочиште или може веднаш да закаже рочиште за главна рас-
права. Предмет на расправање е законитоста и правилноста на реше-
нието со кое е издаден нотарскиот платен налог. Ако должникот во 
приговорот против решението со кое е издаден нотарскиот платен 
налог истакнал приговор за месна ненадлежност на нотарот, судот е 
должен да одлучи за овој приговор. Ако судот утврди дека нотарот што 
го донел решението со кое е издаден нотарскиот платен налог бил мес-
но ненадлежен, нема да го укине решението со кое е издаден платниот 
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налог, туку по правосилноста на решението со кое се огласил за ненад-
лежен ќе му го отстапи предметот на месно надлежниот нотар (член 
426 став 2 од ЗПП).

Ако должникот приговорил дека не постоела законска основа но-
тарот да донесе  решение со кое е издаден нотарски платен налог или 
дека постоеле пречки за натамошниот тек на постапката, судот прво 
ќе одлучи за тој приговор. Ако најде дека таквиот приговор е основан, 
ќе донесе решение со кое ќе го укине решението на нотарот со кое е из-
даден нотарскиот платен налог и по правосилноста на решението ќе 
почне расправа за главната работа, кога има место за такво расправа. 
Ако постојат процесни пречки за натамошна расправа, судот ќе доне-
се решение со кое ќе го укине решението со кое е издаден нотарскиот 
платен налог и ќе го отфрли предлогот на доверителот. 

Ако судот не го усвои приговорот дека има законски пречки нота-
рот да донесе решение за издавање нотарски платен налог, ќе преми-
не на расправање за главната работа, а во одлуката за главната работа 
судот ќе одлучи дали решението со кое е издаден нотарскиот платен 
налог во целост или делумно останува во сила или се укинува (член 423 
став 5 и член 424 став 2 од ЗПП).

Ако во приговорот должникот приговара дека паричното побару-
вање на доверителот не било достасано во време кога нотарот го донел 
решението со кое го издал нотарскиот платен налог и судот најде дека 
барањето на доверителот истакнато во предлогот за издавање нотар-
ски платен налог достасало по донесувањето на решението на нота-
рот со кое е издаден нотарскиот платен налог, но пред заклучувањето 
на главната расправа, судот со пресуда ќе го укине решението на но-
тарот со кое е издаден нотарски платен налог и ќе одлучи за барањето 
на доверителот истакнато во предлогот за донесување решение за из-
давање нотарски платен налог (член 424 став 3 од ЗПП).

Одлучувањето за основаноста на приговорот против решението со 
кое е издаден нотарски платен налог, всушност, значи одлучување за 
тоа дали решението за издадениот нотарски платен налог треба да ос-
тане во сила или да се укине. Одлучувајќи мериторно за приговорот 
против решението со кое е издаден нотарскиот платен налог, судот 
може: 1) да го одбие приговорот на должникот како неоснован и да до-
несе пресуда со која се утврдува дека барањето на доверителот за изда-
вање решение за нотарски платен налог е основано и решението на но-
тарот со кое е издаден нотарски платен налог останува во сила; 2) да го 
уважи приговорот на должникот како основан и да донесе пресуда со 
која се утврдува дека барањето на доверителот за издавање решение 
за нотарски платен налог е неосновано и се одбива, а решението на но-
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тарот со кое е издаден нотарскиот платен налог се укинува; и 3) делум-
но да го уважи приговорот на должникот и да донесе пресуда со која се 
утврдува дека барањето на доверителот за издавање нотарски платен 
налог е делумно основано, а решението на нотарот со кое е издаден но-
тарскиот платен налог делумно се укинува, а делумно останува во сила. 

Против одлуката на судот е дозволена жалба во рок од осум дена од 
денот на приемот на одлуката до надлежниот Апелационен суд (член 
72 став 4 од ЗН и член 22 став 2 од ЗИД на ЗН). Се поставува прашање-
то дали има потреба од оваа одредба во ЗН. Сметаме дека нема потре-
ба и дека ова прашање не може да се уредува со ЗН. Ако се има пред-
вид дека правото на жалба против пресуда и рокот за нејзино давање 
е уреден со членот 337 од ЗПП и дека ЗПП е донесен со двотретинско 
мнозинство, станува јасно дека не ќе може да се примени одредбата  
од член 72 став 4 од ЗН и од член 22 став 2 од ЗИД на ЗН. Против пресу-
дата на судот донесена во постапката по повод приговор против реше-
ние со кое е издаден нотарски платен налог странките можат да дадат 
жалба според правилата на општата парнична постапка.

Во текот на постапката по повод приговорот против решението со 
кое е издаден нотарски платен налог, должникот може да располага 
со истакнатите приговори. Ако должникот до заклучување на главна-
та расправа се откаже од сите поднесени приговори, решението со кое 
е издаден нотарскиот платен налог останува во сила (член 428 став 2 
од ЗПП)27.

Постапката по приговор на решението за издавање нотарски пла-
тен налог пред првостепениот суд мора да заврши во рок од шест ме-
сеци од денот на приемот на предметот во судот. Второстепениот суд е 
должен да донесе одлука по жалба  поднесена против одлуката на пр-
востепениот суд во рок од 30 дена (член 428-в од ЗИД на ЗПП). Со про-
пишување рокови во кои треба да заврши првостепената постапка по 
приговор против решението за издаден нотарски платен налог и вто-
ростепената постапка по жалба на решението што го донел првосте-
пениот суд по приговор, законодавецот настојува да обезбеди брзо и 
ефикасно постапување и завршување на постапката пред судот.

ПОтВРДА ЗА ПРАВОСИлНОСт И ЗА ИЗВРШНОСт НА 
РеШеНИетО СО кОе е ИЗДАДеН НОтАРСкИ ПлАтеН НАлОГ

Нотарот по службена должност ќе стави потврда за правосилност 
на решението со кое е издаден нотарски платен налог, ако во рокот од 
осум дена, сметано од денот на приемот на решението, не прими при-

27 Така и А. Јаневски, Т. Зороска - Камиловска, цит. дело, стр. 515.
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говор, односно доколку со правосилно решение на судот приговорот 
е отфрлен како ненавремен, нецелосен или недозволен. Нотарот ќе 
стави потврда за извршност на решението со кое е издаден нотарски 
платен налог доколку истекол рокот за доброволно исполнување на 
обврската определен со решението. Нотарот ќе стави потврда за пра-
восилност и за извршност на оригиналниот примерок од решението со 
кое е издаден нотарски платен налог (член 73 од ЗН и член 23 од ЗИД 
на ЗН)28. Според ЗИД на ЗН, нотарот потврдата за правосилност и за 
извршност ја става без доверителот или неговиот полномошник под-
несат писмено барање за тоа. За ставањето потврда за правосилност и 
за извршност на примерокот на решението со кое е издаден нотарски 
платен налог, според последните измени на Нотарската тарифа29, не е 
предвидена награда за нотарот.

укИНуВАње НА ПОтВРДАтА ЗА ПРАВОСИлНОСт И 
ЗА ИЗВРШНОСт НА РеШеНИетО СО кОе е 
ИЗДАДеН НОтАРСкИ ПлАтеН НАлОГ

Ако на решението со кое е издаден нотарски платен налог неосно-
вано е ставена потврдата за правосилност и за извршност, нотарот врз 
основа на член 74 став 1 од ЗН, на писмен предлог на странката или 
по службена должност, откако ќе утврди дека потврдата е неоснова-
но ставена, во рок од осум дена по приемот на писмениот предлог на 
странката или откако констатирал самиот, по службена должност, со 
решение ќе ја укине потврдата за правосилност и за извршност. 

Против решението со кое нотарот одлучувал за укинување на по-
тврдата за правосилност и за извршност, дозволен е приговор во рок 
од осум дена од денот на приемот на решението, преку нотарот до ос-
новниот суд на чиешто подрачје е седиштето на нотарот што одлучу-
вал по предлогот30. Нотарот го доставува приговорот со сите списи до 
надлежниот суд во рок од седум дена од денот на приемот на приго-
ворот (член 24 став 1 од ЗИД на ЗН, со кој е изменет ставот 2 од членот 
74 од ЗН). Незадоволната странка има право на приговор против реше-
нието со кое се одбива предлогот за укинување на потврдата за пра-
восилност и за извршност во рок од осум дена од денот на приемот на 
28 Ставот 3 од членот 73 од ЗН, според кој „По писмено барање на доверителот или адвокатот како полномошник 
на доверителот, нотарот ќе стави потврда за правосилност и за извршност на неговиот примерок од решението 
со кое е издаден нотарски платен налог, кое му е доставено“ е изменет со член 23 став 2 од ЗИД на ЗН. Ставот 3 
од членот 73 од ЗН, во согласност со измената, гласи: „Нотарот ќе стави потврда за правосилност и за извршност 
на оригиналниот примерок од решението со кое е издаден нотарски платен налог“.
29 Со Нотарската тарифа за изменување на Нотарската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 33 од 2019 година), со членот 2 со кој ставот 4 од членот 27 се брише, на нотарот не му припаѓа награда за 
ставање  потврда за правосилност и за извршност.
30 Речиси иста одредба содржи и член 428-б став 1 од ЗИД на ЗПП, но со оглед на тоа дека сега ова прашање е 
уредено со ЗИД на ЗН, одредбата од членот 428-б е без значење.
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решението (член 74 став 3 од ЗН). И за овој приговор одлучува основни-
от суд на чиешто подрачје е седиштето на нотарот што го донел реше-
нието. Против наведените решенија на судот дозволена е жалба во рок 
од осум дена од денот на приемот на решението до надлежниот Апела-
ционен суд (член 74 став 5 и член 24 од ЗИД на ЗН).

НАГРАДА И тРОШОЦИ ВО ПОСтАПкАтА 
ЗА ИЗДАВАње РеШеНИе ЗА НОтАРСкИ ПлАтеН НАлОГ

За вршење на работите од постапката за издавање решение за но-
тарски платен налог, нотарот има право на награда и на надомест на 
трошоците во согласност со Нотарската тарифа, а адвокатите во со-
гласност со Адвокатската тарифа на Република Македонија. Нотарот 
не наплаќа судска такса за издавање нотарски платен налог за услу-
ги што произлегуваат од комунални дејности, телефонија, мобилни и 
кабелски оператори, одржување заеднички простории, наводнување 
и одводнување земјоделско земјиште. Наградата и надоместот на тро-
шоците што доверителот им ги платил на нотарот и на адвокатот се 
трошоци на постапката, кои должникот треба да му ги плати на дове-
рителот. Нотарот и адвокатот се должни да му дадат пресметка на до-
верителот за наплатената награда и трошоци. За нотарските трошоци 
и за адвокатските трошоци настанати по донесување на нотарскиот 
платен налог, кои не се опфатени во него, нотарот и адвокатот му из-
даваат на доверителот пресметковен лист, кој претставува составен 
дел на нотарскиот платен налог (член 75 од ЗН и член 25 од ЗИД на ЗН). 
Бидејќи правосилното и извршно решение со кое е издаден нотарски 
платен налог е извршна исправа врз основа на која може да се спрове-
де извршување, составен дел на таа извршна исправа е и пресметков-
ниот лист врз основа на кој може да се спроведе извршување.

СуПСИДИЈАРНА ПРИмеНА 
НА ЗАкОНОт ЗА ПАРНИЧНАтА ПОСтАПкА

Во постапката за издавање нотарски платен налог, во недостиг на 
одредби во ЗН и за изземање, соодветно се применуваат одредбите од 
Законот за парничната постапка (член 81 од ЗН). Ако се има предвид 
дека постапката по судски платен налог е посебна парнична постап-
ка што е уредена со ЗПП во глава дваесет и осма и ако во таа глава не 
постојат посебни одредби, се применуваат другите одредби од тој за-
кон, а бидејќи во ЗН не се содржани доволно одредби со кои се уреду-
ва постапката за донесување решение за издавање нотарски платен 
налог, станува сосема јасно дека има потреба од супсидијарна приме-
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на на одредбите од ЗПП, а особено што во тој закон со ЗИД на ЗПП од 
2015 година, покрај тоа што се редактирани одредби за судскиот пла-
тен налог, редактирани се и одредби за постапката по приговор на ре-
шението за нотарски платен налог и другите решенија што ги донесу-
ва нотарот во текот на постапката за издавање нотарски платен налог 
и по повод издадениот нотарски платен налог (членовите 428-а,428-б и 
428-в од ЗИД на ЗПП).

Во членот 81 од ЗН, покрај тоа што е наведено дека во постапката за 
издавање нотарски платен налог, во недостиг на одредби во тој Закон, 
сообразно ќе се применуваат одредбите на ЗПП, посебно е нагласено 
дека за изземање на нотарот во постапката за издавање нотарски пла-
тен налог се применуваат одредбите од ЗПП. Ова е сосема разбирливо 
затоа што изземањето во ЗПП е во целост уредено и причините за из-
земање се побројни и построги, во однос на причините од ЗН, со што се 
отстранува секакво сомневање за можна пристрасност на нотарот во 
оваа постапка.
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НОтАРСкИОт ПлАтеН НАлОГ 
СПОРеД ИЗмеНуВАњетО И ДОПОлНуВАњетО 

НА ЗАкОНОт ЗА НОтАРИЈАтОт

Теофил Томановиќ, судија во пензија

(Платен налог – судски и нотарски, претставува одлука со која се 
уважува барањето на доверителот, кој има стасано парично побару-
вање од должникот што го докажува со веродостојна исправа, при што 
со платниот налог му се наложува на должникот да ја исполни парич-
ната обврска. Платниот налог се издава пред должникот да се изјасни 
за тоа дали должи и без одржување расправа и поради тоа, во правната 
теорија, се дефинира како антиципативен контумационен систем).

Во Законот за нотаријатот („Сл. весник на РМ“ бр. 72/16 и 142/16, се 
применува од 1 јануари 2017 год.), со членовите од 68 до 81, за првпат 
се вградени одредби со кои е уредено прашањето на издавање реше-
ние за нотарски платен налог врз основа на веродостојна исправа, со 
тоа што со членот 81 упатува на супсидијарна примена на Законот за 
парничната постапка, според кој, во недостиг на одредби од овој за-
кон и за изземање, соодветно ќе се применуваат одредбите од Законот 
за парничната постапка. Меѓутоа, Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за нотаријатот („Сл. весник на РМ“ бр. 233/18, влегол 
во сила на ден 28 декември 2018 година) внесува повеќе изменувања 
и дополнувања на Законот за нотаријатот, меѓу кои со членовите од 
18 до 30 и во делот што се однесува на издавање решение за нотарски 
платен налог. 

Во трудот ќе бидат коментирани дел од новите законски решенија 
во Законот за нотаријатот, кои, во однос на досегашното законско ре-
шение, се однесуваат на издавање решение за нотарски платен налог, 
како и на дилеми со кои ќе се соочи нотарската практика. Притоа, тре-
ба да се има предвид дека со членот 33 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за парничната постапка („Сл. весник на РМ“ бр. 
124/15, се применува од 1 февруари 2016 година) е изменет постојниот 
член 418 така што со став (1) е утврдено дека кога тужбеното барање се 
однесува на побарување во пари, а тоа побарување се докажува со ве-
родостојна исправа приложена кон тужбата во оригинал или во заве-
рен препис и ако обврската треба да се исполни во странство, судот ќе 
му издаде налог на тужениот да го исполни тужбеното барање (суд-
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ски платен налог). На ваков начин е разрешена дилемата во поглед на 
прашањето на стварната надлежност нотарот да постапува по одре-
ден вид предлози за донесување решение за нотарски платен налог 
врз основа на веродостојна исправа.

(Во текстот со затемнети закосени букви ќе бидат означени измену-
вањата и дополнувањата на Законот за нотаријатот).

Анализа на членовите од 68 до 81 од Законот за нотаријатот
Во членот 68 од Законот за нотаријатот - „Предлог за издавање но-

тарски платен налог“, ставовите (1), (2) и (4) остануваат неизменети, 
меѓутоа во ставот (3) е извршена значајна измена. Имено, според ново-
то законско решение ставот (3) гласи: 

„По исклучок од ставот (2) на овој член, предлогот за издавање реше-
ние за нотарски платен налог од страна на доверител за побарување 
што произлегува од комунални услуги и тоа: 

- за вода, смет и за одржување заеднички простории за парично по-
барување од веродостојни исправи во вкупен износ до 6.000,оо денари, 

- за електрична и топлинска енергија за парично побарување од 
веродостојни исправи во вкупен износ до 15.000,оо денари, 

- за телефонија, мобилни оператори или кабелски оператори 
за парично побарување од веродостојни исправи во вкупен износ до 
6.000,оо денари, се поднесува непосредно до нотарот, без плаќање на 
обврската за судска такса“.

Пред сè, како и досега, тоа значи дека во наведените случаи не е по-
требно учество на адвокат на начин утврден во согласност со членот 
68 став (2) од Законот за нотаријатот, односно предлогот да биде сос-
тавен од адвокат и да содржи адвокатски печат и потпис. Во текстот 
на ставот (3), за разлика од претходното законско решение, место „ве-
родостојна исправа“ е употребено „веродостојни исправи“ и „вкупен 
износ до“, што значи дека сега, без оглед на бројот на доставените ве-
родостојни исправи, нотарот ќе издаде решение за нотарски платен 
налог, но под услов вкупниот паричен износ од приложените веродос-
тојни исправи, по наведените основи, да не надминува еден од наведе-
ните парични износи. 

Колку за потсетување на читателот, потребно е да се укаже дека со 
одлуката на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр.143/2016 
од 29 ноември 2017 година („Сл. весник на РМ“ бр. 178/17), меѓу друго-
то, се укинати членовите од 240 до 244 од Законот за извршување („Сл. 
весник на РМ“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18). Тоа значи дека од денот на 
објавувањето на одлуката за овој вид побарувања определени со чле-
нот 68 став (3) од Законот за нотаријатот, пред почнување на постапка-
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та за донесување решение за издавање нотарски платен налог, дове-
рителот веќе не е должен да поднесе барање за вонсудска наплата на 
долг преку Комората на извршители, туку тоа може да го стори со не-
посредно доставување на предлогот за издавање нотарски платен на-
лог до нотарот. Во поглед на ова прашање Законот за изменување и  
дополнување на Законот за извршување („Сл. весник на РМ“ бр. 233/18, 
влегол во сила на 28 декември 2018 година) не содржи некое ново за-
конско решение во поглед на обврските што, евентуално, би ги имал 
доверителот пред поднесувањето на предлогот за издавање нотарски 
платен налог за овој вид побарувања.

Членот 69 став (1) од Законот за нотаријатот – „Содржина на пред-
логот за издавање решение за нотарски платен налог“, е дополнет со: 
и попис на трошоците што доверителот бара да му бидат надо-
местени од должникот. Во досегашната практика, вообичаено, до-
верителот во предлогот со кој бара издавање решение за нотарски 
платен налог ги наведува трошоците што ги побарува од должникот, 
поврзани со неговото доставување (понекогаш и со посебен трошков-
ник). Сега, според новото законско решение, станува збор за законска 
обврска на доверителот и доколку не постапи на наведениот начин 
и не го изработи пописот на трошоците што бара да му бидат надо-
местени од должникот, нотарот е должен да постапи во согласност со 
изменетиот член 71 став (3) и (4) – „Постапка по предлог за издавање 
решение за нотарски платен налог“, кој ќе биде коментиран во ната-
мошното излагање. 

Членот 70 став (1) од Законот за нотаријатот – „Основа за издавање 
решение за нотарски платен налог“ е изменет и сега гласи: „Предло-
гот за издавање решение за нотарски платен налог, во доволен број 
примероци, се поднесува за достасано парично побарување, кое се до-
кажува со веродостојна исправа. Веродостојната исправа се дос-
тавува кон предлогот во оригинал или во препис заверен кај нотар 
за примерокот на нотарот“. Со новото законско решение, за разли-
ка од претходното, јасно е укажано дека доверителот е должен веро-
достојната исправа (ви), во оригинал или во заверен препис, да ја дос-
тави само во еден примерок, кој се здружува во списите на предметот. 
Другите примероци од веродостојната исправа, кои се доставуваат до 
должникот (ците), се доставуваат во обична фотокопија со што се на-
малуваат трошоците на постапката. На ваков начин, во случај на суд-
ски спор, по повод приговор против решението со кое се издава нотар-
ски платен налог, надлежниот суд ќе има можност да изврши увид во 
оригинал или заверен препис на веродостојната исправа, која се наоѓа 
здружена во списите на предметот. 



НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE DU NORD

 70 НОТАРИУС • Брoj 35

Во членот 70 став (2) од Законот за нотаријатот, во однос на претход-
ното законско решение, е извршено значајно дополнување (проширу-
вање) на исправите што претставуваат веродостојна исправа врз основа 
на која се издава решение за нотарски платен налог. Сега веродостој-
на исправа е: фактура, меница и чек со протест и со повратна сметка, 
кога тоа е потребно за засновање побарување, јавна исправа, извод 
од заверени деловни книги, приватна исправа на која потписот од 
должникот го заверил нотар, исправи што, според посебни пропи-
си, имаат значење на јавна исправа, градежна ситуација и пресмет-
ка на камата. Со наведената измена и дополнување на ставот (2) за-
конодавецот, главно, се враќа на законското решение од членот 16-в 
став (2) од Законот за извршување („Сл. весник на РМ“ бр. 59/11, пречис-
тен текст) според кој нотарите постапувале од 1 јули 2011 година, па до 
1 јануари 2017 година, кога во примена влегол Законот за нотаријатот.

Извод од заверени деловни книги како исправи за парични поба-
рувања даваат стопанските субјекти, а уредното водење на деловни-
те книги има доказна сила ако се официјално заверени. Според новото 
законско решение, како извод од заверени деловни книги сега се сме-
таат изводи што ги издаваат сите стопански субјекти, а не само банка, 
штедилница, финансиско друштво, давател на финансиски лизинг или 
осигурително друштво, какво што е досегашното законско решение 
во согласност со членот 70 став (2), точка 3) од Законот за нотаријатот.

Приватната исправа е веродостојна исправа ако потписот на долж-
никот е заверен од нотар во согласност со членот 86 од Законот за но-
таријатот.

Привремената ситуација за извршени градежни работи е веродос-
тојна исправа ако ги содржи сите битни состојки на фактура и тоа по-
датоци за количество и цените на извршените работи, вкупната вред-
ност на извршените работи, претходно исплатените износи и износите 
што треба да се платат врз основа на привремената ситуација.

 Пресметка на камата се јавува кај парични обврски, каков што е 
случајот со предлогот за издавање решение за нотарски платен налог. 
Пресметка на каматата претставува веродостојна исправа ако кама-
тата е пресметана во писмена форма и ги содржи сите елементи како 
фактурата, времето на достасаност и должината на задоцнување и ме-
тодот на пресметување.

Членот 71 е изменет и сега гласи:
(1)Ако доверителот, освен во ситуација на поднесен предлог за 

издавање решение за нотарски платен налог од членот 68, став 
(3) на овој закон, не ја плати судската такса во рок од осум дена 
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од денот на поднесување на предлогот за издавање решение за но-
тарски платен налог, нотарот ќе донесе решение со кое предло-
гот за издавање нотарски платен налог ќе се смета за повлечен 
поради неплатена судска такса.

Според новото законско решение, слично на претходното од членот 
71 став (8) од Законот за нотаријатот, нотарот ќе постапи според ново-
то законско решение од членот 71 став (1) од Законот за нотаријатот, 
освен за побарувањата опфатени со членот 68 став (3) од наведениот 
закон. Имено, сега членот 75 од Законот за нотаријатот – „Награда и 
трошоци за издавање решение за нотарски платен налог“, е дополнет 
со нов став (2), кој гласи: Нотарот не наплаќа судска такса за из-
давање нотарски платен налог за услуги што произлегуваат од 
комунални дејности, телефонија, мобилни и кабелски операто-
ри, одржување заеднички простории, наводнување и одводнување 
земјоделско земјиште. Со наведената законска одредба само е пов-
торено новото законско решение од членот 71 став (1) од Законот за но-
таријатот и тоа на описен начин на комуналните услуги. Дополнител-
но, ослободувањето се однесува и за наводнување и на одводнување 
земјоделско земјиште, без оглед на фактот што оваа основа не е опфа-
тена со членот 68 став (3) од Законот за нотаријатот. Меѓутоа, гледано 
од номотехнички аспект, појасно законско решение би било ако цити-
раниот став (2) од членот 75 е внесен во изменетиот член 77 од Зако-
нот за нотаријатот – „Обврска за плаќање судска такса“ бидејќи со на-
ведената одредба се уредува прашањето на обврската за плаќање на 
судската такса. Имено, изменетиот член 77 од Законот за нотаријатот 
сега гласи: „Во постапката пред нотарот за издавање решение за но-
тарски платен налог, со исклучок на случаите предвидени со членот 
68 став (3) (за предлог, решение и за приговор) се плаќа судска такса 
во согласност со Законот за судските такси, намалена според Законот 
за нотаријатот“.

Според тоа, за издавање нотарски платен налог за услуги што про-
излегуваат од комунални услуги за вода, смет и за одржување заед-
нички простории, електрична и топлинска енергија, за телефонија, 
мобилни оператори или кабелски оператори, за наводнување и од-
воднување земјоделско земјиште, без оглед на вредноста на побару-
вањето и статусот на должникот (физичко или правно лице) не постои 
обврска за плаќање на судската такса. Инаку, според членот 52 од За-
конот за изменување и за дополнување на Законот за нотаријатот, од-
редбата од членот 25 од овој закон (се дополнува постојниот член 25) 
се применува и на постапките почнати пред стапување во сила 
на овој закон, освен ако судските такси се веќе платени, при што 



НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE DU NORD

 72 НОТАРИУС • Брoj 35

не може да се бара поврат на платените судски такси. Одредба-
та е јасна и не бара посебен коментар, меѓутоа нотарот во приемниот 
штембил за прием на списите, во делот на таксата, треба да констати-
ра дека странката е ослободена од плаќање судската такса. 

На ова место треба да се укаже дека во согласност со членот 10 став (1) 
од Законот за судските такси („Сл. весник на РМ“ бр. 114/09) од плаќање 
такса се ослободени Република Македонија, државните органи, Орга-
низацијата на Црвениот крст, како и странски држави, странски др-
жавјани и меѓународни организации, ако тоа е предвидено со меѓу-
народен договор ратификуван во согласност со Уставот на Република 
Македонија или под услов на реципроцитетот, а дека според ставот 3) 
таксата не се плаќа и во случаите определени со друг закон, каков што 
е сега случајот со цитираниот член 75 став 2) од Законот за нотаријатот.

Тоа значи дека во сите други случаи, кои не се опфатени со цитира-
ниот член 75 став (2) од Законот за нотаријатот, доверителот е должен 
при поднесување на предлогот за издавање нотарски платен налог да 
изврши уплата на судската такса во согласност со членовите 77 и 158 
став (3) од Законот за нотаријатот и од Законот за судските такси. Во 
наведениот случај нотарот не е должен да го опомене доверителот за 
обврската за плаќање на судската такса, туку по поминувањето на ро-
кот од осум дена од денот на поднесување на предлогот, ако судската 
такса не биде уплатена, ќе донесе формално решение, кое се доставу-
ва до доверителот со поука за право на приговор. 

(2) Ако нотарот оцени дека не е месно надлежен за постапување 
и за издавање нотарски платен налог ќе го повика доверителот 
или неговиот полномошник во рок од осум дена од денот на прие-
мот на известувањето да одреди месно надлежен нотар кому да 
му се достават списите на предметот. Ако во определениот рок 
не добие известување, нотарот со решение ќе се огласи за месно 
ненадлежен и по свој избор ќе определи на кој месно надлежен но-
тар ќе му ги достави списите по правосилноста на решението со 
кое се огласил за месно ненадлежен.

Станува збор за ново законско решение со кое е уредено постапу-
вањето на нотарот во случај кога ќе утврди дека во согласност со чле-
нот 68 став (1) од Законот за нотаријатот, не е месно надлежен да по-
стапува по предлогот за издавање решение за нотарски платен налог. 

При практичната примена на цитираната законска одредба можни 
се неколку различни правни ситуации и тоа:

1. Ако нотарот од податоците содржани во предлогот за издавање 
нотарски платен налог (адреса на должникот - физичко лице или се-
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диште на правното лице) заклучи дека не е месно надлежен во смисла 
на членот 68 став (1) од Законот за нотаријатот, и откако од страна на 
доверителот ќе биде определен месно надлежен нотар, нотарот ќе до-
несе решение со кое ќе се огласи за месно ненадлежен и по правосил-
носта на решението списите на предметот ќе ги достави до надлежни-
от нотар на натамошно постапување; 

2. Ако нотарот постапувајќи по предлогот на доверителот издаде 
решение за нотарски платен налог, меѓутоа во текот на доставата дој-
де до службен податок (пошта, МВР и др.) дека не е месно надлежен 
во смисла на членот 68 став (1) од Законот за нотаријатот, и откако од 
страна на доверителот ќе биде определен месно надлежен нотар, нота-
рот ќе донесе решение со кое ќе го укине решението за издадениот но-
тарски платен налог, ќе се огласи за месно ненадлежен и по правосил-
ност на решението списите на предметот ќе ги достави до надлежниот 
нотар на натамошно постапување; 

3. Ако нотарот од податоците содржани во предлогот за издавање 
нотарски платен налог (адреса на должникот - физичко лице или се-
диште на правното лице) заклучи дека не е месно надлежен во смисла 
на членот 68 став (1) од Законот за нотаријатот, меѓутоа  доверителот во 
оставениот рок од осум дена од известувањето не определи месно на-
длежен нотар, нотарот ќе донесе решение со кое ќе се огласи за месно 
ненадлежен и по правосилноста на решението списите на предметот 
ќе ги достави до надлежниот нотар, според живеалиштето на должни-
кот – физичко лице, односно седиштето на должникот – правно лице, 
за натамошно постапување; 

4. Ако нотарот постапувајќи по предлогот на доверителот издаде 
решение за нотарски платен налог, меѓутоа во текот на доставата дој-
де до службен податок (пошта, МВР и др.) дека не е месно надлежен во 
смисла на членот 68 став (1) од Законот за нотаријатот, а доверителот, 
во оставениот рок од осум дена не определи месно надлежен нотар, но-
тарот ќе донесе решение со кое ќе го укине решение за издадениот но-
тарски платен налог, ќе се огласи за месно ненадлежен и по правосил-
носта на решението списите на предметот ќе ги достави до надлежниот 
нотар, според живеалиштето на должникот – физичко лице, односно 
седиштето на должникот – правно лице, за натамошно постапување. 

Во наведените случаи формално решение се доставува до доверите-
лот или неговиот полномошник, ако со предлогот е доставено уредно 
полномоштво, со поука за право на приговор во согласност со изменети-
от член 71 став (5) од Законот за нотаријатот. По правосилноста на реше-
нието, нотарот, со пропратно писмо, списите на предметот ги доставува 
до месно надлежниот нотар. Примерок од писмото за информирање се 
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доставува до доверителот, а едниот примерок се задржува во архивата на 
нотарот. Доставувањето на списите на предметот се регистрира во рубри-
ка 17 – движење на списите од уписникот за нотарски платни налози. 

(3) Ако нотарот оцени дека предлогот за издавање решение за 
нотарски платен налог врз основа на веродостојна исправа не е 
уреден, ќе го врати на доверителот што нема полномошник за да 
го уреди според дадените насоки во рок од осум дена од денот на 
приемот на известувањето. Ако предлогот биде уреден и предаден 
на нотарот во определениот рок, ќе се смета дека е поднесен тој 
ден, кога првпат бил поднесен до нотарот. Ќе се смета дека пред-
логот е повлечен ако не му биде вратен на нотарот во определени-
от рок, а ако биде вратен без уредување, ќе се отфрли.

Ова е истото законско решение од изменетиот член 71 став (5) од За-
конот за нотаријатот, меѓутоа е изоставен случајот кога доверителот 
го поднесува предлогот преку адвокат како полномошник на довери-
телот. Во писменото барање што го доставува нотарот до доверителот 
(за што треба да располага со доказ за уредна достава), треба  точно да 
биде појаснето на кој начин и во кој дел доверителот треба да го уре-
ди предлогот за издавање решение за нотарски платен налог. Нотарот 
ќе констатира повлекување на предлогот за издавање нотарски пла-
тен налог, односно неговото отфрлување со формално решение, кое ќе 
биде доставено до доверителот со поука за право на приговор.

(4) Предлогот поднесен од полномошник, кој е неразбирлив или не 
ги содржи податоците од членот 98 ставови (3), (4) и (5) од ЗПП, или 
не е поднесен во доволен број примероци заедно со прилозите и веро-
достојната исправа во оригинал или препис на примерокот заверен 
на нотар, кога тие се поднесени во писмена форма, нотарот ќе го 
отфрли.

Со ставот (4) законодавецот изразува построг однос кон доверителот 
кого го застапува полномошник– адвокат кому му е познато (треба да 
му биде познато) што сè, во смисла на членот 69 од Законот за нотарија-
тот, односно членот 98 од Законот за парничната постапка, треба да 
содржи поднесокот, односно предлогот за издавање решение за нотар-
ски платен налог кога се поднесени во писмена форма. Тоа значи дека 
во овој случај нотарот нема обврска да постапи на начин како што е оп-
ределено со ставот (3), односно да побара уредување на предлогот, туку 
ќе донесе формално решение за негово отфрлување, кое ќе биде доста-
вено до полномошникот на доверителот со поука за право на приговор.

(5) Против решенијата на нотарот од ставовите (1), (2), (3) 
и (4) на овој член е дозволен приговор во рок од осум дена од прие-
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мот на решението преку нотарот до надлежен основен суд на чи-
ешто подрачје се наоѓа седиштето на нотарот што постапувал 
по предлогот. Против решението на судот е дозволена жалба во 
рок од осум дена по приемот на решението до надлежниот Апела-
ционен суд. Со ваквата законска одредба само е доуреден постојниот 
член 71 став (7) од Законот за нотаријатот.

(6) Ако нотарот оцени дека е месно надлежен, а предлогот за из-
давање решение за нотарски платен налог врз основа на веродос-
тојна исправа е уреден, допуштен и основан, нотарот веднаш, а 
најдоцна во рок од три дена од приемот на предлогот, ќе донесе ре-
шение со кое го издава предложениот нотарски платен налог. Со 
ваквата законска одредба се доуредува постојниот член 71 став (1) од 
Законот за нотаријатот и се укажува на итност во поглед на времето 
во кое нотарот е должен да го издаде решението за нотарски платен 
налог. Ова со цел да се надминат досегашните недоразбирања во по-
глед на ова прашање, како и намалување на можноста на должникот, 
поради задоцнетото издавање нотарски платен налог, да му биде при-
чинета штета поради течење на казнената камата на главниот долг, а 
во случај кога барањето на доверителот е основано. Притоа, треба да 
се има предвид дека според членот 5 став (2) од Правилникот за начи-
нот на вршење надзор над законитоста на работењето на нотарот („Сл. 
весник на РМ“ бр. 226/16), надзорот по конкретен предмет на нотар што 
постапувал по поднесен предлог за издавање нотарски платен налог 
се врши само во делот на постапувањето на нотарот во роковите про-
пишани со Законот за нотаријатот, при спроведување постапка за из-
давање нотарски платен налог. Бидејќи законодавецот го употребува 
зборот „во рок од три дена“, а не и „во рок од три работни дена“, тоа зна-
чи дека неработните денови влегуваат во овој рок (за значењето на ро-
ковите во натамошниот текст ќе биде даден дополнителен коментар). 

(7) Решението за издавање нотарски платен налог веднаш 
се доставува до доверителот или до неговиот полномошник. За 
должникот што е државен орган основан со закон решението за из-
давање нотарски платен налог се доставува до Државниот право-
бранител на Република Македонија. На должникот со решението 
му се доставува и примерок од предлогот за издавање нотарски 
платен налог заедно со прилозите. Со ваквото законско решение, во 
основа, извршено е спојување на постојниот член 71 ставови (2) и (3) од 
Законот за нотаријатот. Меѓутоа, со новото законско решение и упо-
требениот збор „веднаш“, како и во ставот (6), се укажува на потреба-
та од итност во доставувањето на решението. Исто така, според ново-
то законско решение, кога е во прашање државен орган доставата се 
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врши само на Државниот правобранител на Република Македонија, за 
разлика од изменетиот став (3) според кој доставата се вршела до др-
жавниот орган, меѓутоа и до Државниот правобранител на Република 
Македонија. Ова е поради тоа што, според членот 5 од Законот за др-
жавното правобранителство („Сл. весник на РМ“ бр. 87/07), државни-
от правобранител и државните правобранители ги штитат имотните 
права и интереси на Република Македонија и на државните органи ос-
новани со закон пред судовите и другите органи во земјата и во стран-
ство, чијашто работа и организација е уредена со Законот за организа-
ција и за работа на органите на државната управа „(Сл. весник на РМ“ 
бр. 58/2000).

(8) Ако нотарот оцени дека предлогот за издавање решение за 
нотарски платен налог не е допуштен или не е основан ќе го пре-
прати предметот до надлежниот суд за натамошно постапу-
вање и одлучување како да е поднесена тужба. Ова е исто законско 
решение како и во досегашниот член 71 став (4) од Законот за нотарија-
тот, поради што не бара посебен коментар.

Членот 72 став (1) од Законот за нотаријатот е изменет и сега гласи: 
„Должникот или доверителот можат да дадат приговор против 
решението со кое е издаден нотарски платен налог, како и за одлука-
та за трошоците“. На ваков начин е извршено усогласувањето на чле-
нот 72 став (1) со членот 428-б) од Законот за парничната постапка, во 
поглед на правото на доверителот да изјави приговор во врска со одлу-
ката за трошоците. Меѓутоа, и без ваквата измена – дополнувањето, во 
нотарската практика досега е прифатено дека доверителот има право 
на приговор во врска со одлуката за трошоците, што е во согласност со 
членот 81 од Законот за нотаријатот.

Членот 73 став (1) од Законот за нотаријатот е изменет и сега гла-
си: „Нотарот по службена должност ќе стави потврда за правосилност 
на решението со кое е издаден нотарски платен налог, ако во рокот 
од членот 72 став (2) од овој закон не прими приговор, односно со пра-
восилно решение на судот приговорот е отфрлен како ненавремен, 
нецелосен или недозволен“. Со ваквата измена е исправена грешка-
та во редакцијата на членот 73 став (1) од Законот за нотаријатот, по-
следен дел од реченицата, бидејќи, според членот 72 став (3), нотарот 
по изјавениот приговор нема законско овластување да одлучува, туку 
само е должен во рок од три дена од денот на поднесениот приговор да 
ги достави списите на предметот до надлежниот основен суд. Тоа зна-
чи дека нотарот, во случај на поднесен приговор, а во случаите наведе-
ни во изменетиот член 73 став 1) од Законот за нотаријатот, ќе стави по-
тврда за правосилност и за извршност во тој момент кога списите на 
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предметот, по правосилно завршување на судската постапка, ќе му би-
дат доставени.

Ставот (3) од наведената законска одредба е изменет и сега гласи : 
Нотарот ќе стави потврда за правосилност и за извршност на 
оригиналниот примерок од решението со кое е издаден нотарски 
платен налог. Со ваквата измена на ставот (3) конкретно е нагласе-
но дека нотарот ја става потврдата за правосилност и за извршност на 
оригиналниот примерок од решението за издавање нотарски платен 
налог здружен во списите на предметот. Бидејќи нотарот, според чле-
нот 81 став (5) од Правилникот за видот, содржината, формата, начи-
нот на актите, уписниците, книгите и имениците на нотарот, помош-
ните книги, начинот на примање и на чување на нотарските исправи 
и предметите од вредност и нивното издавање и преземање, начинот 
на чување и на обновување на нотарските списи и исправи, начинот на 
архивирање и на организирање на архивирањето, како и преземање 
други формални дејства, е должен списите на нотарски платен налог 
во архивата да ги чува три години по правосилност и извршност на ре-
шението за нотарски платен налог, тоа значи дека секоја странка, на 
својот примерок од решението за издавање решение за нотарски пла-
тен налог, во секое време може да побара од нотарот да биде ставена 
потврда за правосилност и за извршност.

Ставот (4) од наведената законска одредба е избришан поради тоа 
што претставува непотребна правна тавтологија, ако се има предвид 
дека според членот 12 став (1), точка 5) од Законот за извршување, из-
вршна исправа претставува и решение за издавање нотарски платен 
налог.

Во членот 74 од Законот за нотаријатот, кој се однесува на укину-
вање потврда за правосилност и за извршност, ставот (2) е изменет и 
сега гласи: Против решението со кое нотарот одлучувал за укину-
вање на потврдата за правосилност и за извршност, дозволен е 
приговор во рок од осум дена од денот на приемот на решението, 
преку нотарот до основниот суд на чиешто подрачје е седиштето 
на нотарот што одлучувал за предлогот. Нотарот го доставува 
приговорот заедно со сите списи до надлежниот суд во рок од седум 
дена од приемот на приговорот. 

Со наведената измена на ставот (2) само е допрецизирано постапу-
вањето на нотарот по поднесениот приговор против решението со кое 
одлучувал за укинување на потврдата за правосилност и за изврш-
ност, на идентичен начин како што е тоа уредено и со членот 428 – б) 
став (1) од Законот за парничната постапка. 
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Роковите од цитираните членови 71 став (6), 72 став (3) и 74 ставови (1) и 
(2) од Законот за нотаријатот, по своите правни последици не се преклу-
зивни, туку се инструктивни (мониторни) и утврдени само заради оства-
рување процесна дисциплина, поради што дејството, без правни после-
дици, од страна на нотарот може да биде преземено и по поминување на 
рокот, односно поради нивното пропуштање не настанува преклузија. 
Меѓутоа, треба да се има предвид дека нотарот е должен, според објектив-
ните услови, да постапува според наведените рокови, а до нивното про-
пуштање може да дојде само поради објективни причини, како, на при-
мер, оправдано отсуство од работа или други оправдани причини, како 
што е тоа случај со членот 153 став (7) од Законот за нотаријатот, однос-
но членот 26 од Нотарската тарифа. Во спротивно, неоправданото про-
пуштање на роковите може да биде основа за дисциплинска одговорност 
на нотарот (дисциплинска повреда од членот 138 став (1), алинеја 8) од За-
конот за нотаријатот), но и обврска за надомест на штета (членот 38 од 
Законот за нотаријатот), доколку е причинета таква на друг. Зборот „вед-
наш“ употребен во членот 71 ставови (6) и (7) од Законот за нотаријатот, не 
е рок туку е прилог со кој се укажува на потреба од итност при преземање 
на процесните дејства определени со наведената законска одредба, а на 
кој, исто така, се однесува сето тоа на што е претходно укажано. 

Во членот 76 од Законот за нотаријатот е избришан последниот дел 
од реченицата, која гласи „на записник ќе го констатира повлекување-
то без да донесе формално решение“ и е заменет со зборовите: ќе ги ар-
хивира списите на предметот. Со ваквата измена само е поедноста-
вено претходното законско решение, според кое нотарот бил должен 
да изработи записник во кој ќе го констатира повлекувањето без да 
донесе формално решение. Сега нотарот ќе постапи на наведениот на-
чин, меѓутоа само во случај кога доверителот при повлекувањето на 
предлогот не бара изработување формално решение.

Членот 78 од Законот за нотаријатот е целосно изменет и сега гласи: 
Решението со кое нотарот издава нотарски платен налог ја има 
следнава содржина: - податоци за нотарот што го издава плат-
ниот налог, - назначување дека е решение со кое се издава нотарски 
платен налог, - назначување дека се усвојува предложениот нотар-
ски платен налог и се задолжува должникот да му го плати на дове-
рителот пристигнатото парично побарување според веродостојна-
та исправа, - видот и обемот на побарувањето, како и трошоците 
на постапката во рок од осум дена од приемот на решението, - прав-
на поука за право на приговор во рок од осум дена од денот на прие-
мот на решението со кое се издава нотарскиот платен налог и да-
тумот на донесувањето на решението. 
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Новото законско решение од членот 78 од Законот за нотаријатот, со 
кое е утврдена содржината на решението за нотарски платен налог, во 
однос на претходното, во основа е исто. Меѓутоа, сега нотарот ќе изра-
ботува решение со кое се издава нотарски платен налог, а не во форма 
на штембил, според изменетиот член 78 став (1) од Законот за нотарија-
тот и член 7 став (1), точка 20) од Правилникот за формата и за содржи-
ната на службениот печат, сувиот жиг, жигот за восок и штембилите 
на нотарот, како и начинот на нивното издавање, замена, одземање и 
поништување („Сл. весник на РМ“ бр. 226/16). Како спорно може да се 
постави прашањето дали во решението за издавање нотарски платен 
налог треба да се наведе и податокот од неизменетиот член 69 став (1) 
од Законот за нотаријатот, дека должникот е должен да ја изврши об-
врската под страв од присилно извршување, формулација што е содр-
жана во изменетиот член 78 став (1) од Законот за нотаријатот, меѓутоа 
не и во новото законско решение. Без оглед на наведеното, правосил-
но и извршно решение за издавање нотарски платен налог претставу-
ва извршна исправа во согласност со членот 12 став (1), точка 5) од Зако-
нот за извршување. Тоа, пак, значи дека во случај на неисполнување на 
паричната обврска од страна на должникот, доверителот има закон-
ско право во согласност со одредбите од Законот за извршување да по-
веде постапка за присилно извршување пред надлежниот извршител, 
без оглед на фактот дали тоа е, или не е посебно наведено во издаде-
ното решение за нотарски платен налог. 

Значајна измена во Законот за нотаријатот внесуваат членовите 29 
и 30 од Законот за изменување и за дополнување на Законот за нота-
ријатот, со кои се уредува прашањето на начинот на доставување на-
писмена. Имено, постојниот член 79 од Законот за нотаријатот е изме-
нет и сега гласи: Доставата на писмената што произлегуваат од 
работата на нотарот во постапката за нотарски платен налог 
се врши според одредбите од Законот за парничната постапка. Со 
ваквото законско решение доставата на писмена се враќа во правни-
от режим според кој била вршена пред влегувањето во примена на За-
конот за нотаријатот (1 јануари 2017 година), со што се заменува мошне 
скапата достава на писмена според сега изменетиот Закон за нота-
ријатот.

Тоа значи дека доставата на писмена ќе се врши според членот 137 
од Законот за парничната постапка (лична достава) и со соодветна при-
мена на други одредби од овој закон со кои е уредено прашањето на 
доставата (членот 125 до 143), како што постапувале нотарите до влегу-
вањето во примена на Законот за нотаријатот (1 јануари 2017 година). 
Имено, според членот 137 став (1) од Законот за парничната постапка, 
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тужба, платен налог, вонреден правен лек, пресуда, решение донесе-
но во постапка поради смеќавање на владение, како и решение против 
кое е дозволена посебна жалба, ќе се достават лично до странката што 
е физичко лице, односно до нејзиниот застапник, односно полномош-
ник, а според став (3) ако списите од ставот (1) на овој член треба да се 
достават до државните органи и правни лица, доставувањето се врши 
во согласност со одредбите на членот 127 од овој закон. Со членот 417 
од Законот за парничната постапка е утврдено дека ако во оваа глава 
не постојат посебни одредби, во постапката по судскиот платен налог 
ќе се применуваат другите одредби на овој закон. Бидејќи глава 28 од 
Законот за парничната постапка – „Постапка по судски платен налог“ 
(членовите од 417 до 428) не содржи посебни одредби во врска со дос-
тавувањена писмена, тоа значи дека, и во постапката за издавање суд-
ски платен налог, доставата се врши во согласност со членовите од 125 
до 143 од наведениот закон, а според тоа и во постапката за издавање 
нотарски платен налог во согласност со изменетиот член 79 од Зако-
нот за нотаријатот. 

Членот 80 од Законот за нотаријатот – „Достава со јавна објава“ е из-
менет и сега гласи: Одредбите за судски доставувачи соодветно се 
применуваат за овластени лица за достава, вработени во нотар-
ската канцеларија.

Според членот 125 став (1) од Законот за парничната постапка пис-
мената се доставуваат по пошта, по електронски пат, преку службено 
лице на судот, непосредно во судот, преку нотар, извршител или друго 
лице определено со закон, а за лицата што вршат доставување се проп-
ишани санкции со ставовите (5), (6) и (7) од наведената законска одред-
ба. И во досегашната нотарска практика доставувањето на писмената 
понекогаш е вршено и преку лица вработени во нотарската канцела-
рија (со склучен договор за вработување во согласност со членот 13 
став (1) од Законот за работните односи) меѓутоа сега, со новото закон-
ско решение, таквата практика се озаконува со сета законска одговор-
ност на лицата што ја вршат доставата (дел од прашањата поврзани со 
доставата на писмената, списите поврзани со решението со кое се доз-
волува извршување врз основа на веродостојната исправа, а сега се из-
дава решение за нотарски платен налог, се елаборирани во „Збирка на 
правни мислења, заклучоци и обрасци“ на Нотарската комора на Репу-
блика Македонија, 2001-2014 година и се применливи и на новото за-
конско решение).

Законот за изменување и за дополнување на Законот за нотарија-
тот, за разлика од основниот закон, не содржи преодна одредба со која 
се уредува прашањето за постапките за издавање решение за нотар-
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ски платен налог почнати пред влегувањето во сила на овој закон. Име-
но, со членот 177 став (2) од Законот за нотаријатот (како што е веќе об-
разложено, се применува од 1 јануари 2017 година) е определено дека 
постапките за донесување решение врз основа на веродостојна испра-
ва што почнале според Законот за извршување („Сл. весник на РМ“ бр. 
35/05), продолжуваат според одредбите од тој закон. Според мислење-
то на авторот, не постои никаква правна причина, аналогно на наведе-
ното законско решение, да не се постапува вака и по предлозите за из-
давање нотарски платен налог доставени до нотарот до 28 декември 
2018 година, со приемот регистриран со приемниот штембил на нота-
рот или до тој датум предадени со препорачана пратка преку пошта, 
како ден на влегување во сила на Законот за изменување и за допол-
нување на Законот за нотаријатот.

12. 02. 2019 година
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ДОБРИ ПРАктИкИ ЗА СПРеЧуВАње
НА ПеРењетО ПАРИ И ФИНАНСИРАњетО 
НА теРОРИЗАм ВО НОтАРСкИОт СектОР

ВОВеД 

Во 1989 година на иницијатива на групата Г-7 се креираше меѓувла-
дино тело, познато како „Оперативна група за определување дејства за 
спречување перење пари и финансирање на тероризам (ФАТФ)“ за да 
ги координира активностите за спречување на перењето пари во меѓу-
народниот финансиски систем и во националните финансиски систе-
ми на земјите-членки.

Главната цел на Групата е да изработува и да промовира политика 
за борба против перењето пари и финансирањето на тероризмот. Тој 
орган ги поставува и го надгледува меѓународниот стандард за регула-
тивата против перењето пари и финансирањето на тероризмот.

За прв пат Оперативната група (ФАТФ) издаде сеопфатен план, по-
знат како „Четириесет препораки за борба против перењето пари“, 
чијашто намена беше да се презентира основната рамка за напорите 
за спречување перење пари и за мерките за спроведување на истите во 
2002 година. Неговата цел беше, исто така, да се бори против финанси-
рањето на тероризмот и да има универзална примена.

Во ревизијата на препораките од 2003 година, Оперативната гру-
па (ФАТФ) ја побара поддршката од таканаречените „заштитници“ во 
борбата против перењето пари и финансирањето на тероризмот. Така, 
меѓу другите, се опфатија и одредени специјално именувани нефинан-
сиски дејности и професии, како што се адвокатите, нотарите, давате-
лите на услуги на трустови и на компании, агентите за недвижности, 
сметководителите и ревизорите, коишто помагаат при трансакции ко-
ишто го опфаќаат движењето на парите во националните и во меѓуна-
родните финансиски системи.

Земјите имаат прифатено различен пристап во регулирањето на но-
тарската професија во рамките на обврската на нотарите да постапу-
ваат по горенаведените препораки. 

Дополнително, во земјите-членки постојат системи за спречување 
на перењето пари и финансирањето на тероризмот во нотарскиот 
сектор, каде што проценката на секторскиот ризик и развојот на вна-
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трешна контролна политика и процедура за спречување перење пари 
и финансирање на тероризмот е во надлежност на саморегулаторните 
тела, коишто гарантираат хомогеност и еднообразност во барањата за 
примена на овој вид политика во нотарскиот сектор.

За да се олесни нотарската усогласеност со обврските утврдени од 
Оперативната група (ФАТФ) и признаени на национално ниво од по-
веќето држави во светот преку конкретни одредби за спречување пе-
рење пари и финансирање на тероризам, а особено во случаите кога 
не се инволвираат само регулаторните тела, Меѓународната нотарска 
унија го подготви документот со најдобра практика за спречување на 
перењето пари и финансирањето на тероризмот.

Овој модел не е единствен и сеопфатен, затоа што вклучувањето на 
препораките на Оперативната група (ФАТФ) во законодавството во вр-
ска со спречувањето на перењето пари и финансирањето на терори-
змот во различни земји-членки може да се разликува во одреден ас-
пект, туку овој модел претставува водич што мора во сите случаи да 
се приспособи кон реалноста на секој нотар, во согласност со нивната 
практика и со барањата од локалните прописи.

Слично на тоа, степенот на изложеност на ризик, разните нотар-
ски функции, разните можности за воведување средства во правни-
от систем согласно практиката, ризикот на нотарите во врска со спре-
чувањето на перењето пари и финансирањето на тероризмот, може да 
е многу различен. Колку е поголем ризикот, толку е повисоко нивото 
на свесност кај нотарите и толку се посилни контролните механизми 
и превентивните мерки што треба да се применуваат за да се постигне 
ефективна превенција.

Овој документ се состои од кратко објаснување на обврските за 
спречување перење пари и финансирање на тероризам, коишто се об-
врзни за нотарите согласно ФАТФ препораките, без истото да е во 
спротивност со какви било други дополнителни обврски што би мо-
желе да бидат утврдени со локалните прописи за спречување перење 
пари и финансирање на тероризмот. Овој документ претставува при-
каз на генералните принципи, кој на крај ја утврдува добрата практи-
ка и за сообразност со обврските за превенција.

ОБВРСкА ЗА СПРеЧуВАње ПеРење ПАРИ И 
ФИНАНСИРАње НА теРОРИЗАм

Препораката број 22 од ФАТФ утврдува дека нотарите подлежат 
на обврската: (а) да спроведуваат темелна проверка на странката; 
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(б) да водат евиденција; (в) да ги идентификуваат политички из
ложените лица; (г) да спроведуваат внатрешни мерки за контрола, 
и (д) да пријавуваат сомнителни трансакции при подготвителните 
активности за спроведување на одредена трансакција или кога вршат 
трансакции за одредена странка поврзана со следните активности:

- При купопродажба на недвижен имот;
- При управување со парични средства на странката, хартии од 

вредност или друг имот;
- При управување со банкарски, штедни или сметки врзани со хар-

тии од вредност;
- При организирање на влезен капитал за формирање, управување 

или за работење на компании;
- При формирање, управување или работење на правни лица или 

аранжмани и при купопродажба на деловни субјекти.
Овие обврски треба да се спроведуваат со примена на пристап зас-

но ван врз ризик. Тоа значи дека нотарите мора да ги идентификуваат, 
проценат и и да ги разберат сопствените ризици поврзани со перење-
то пари и со финансирањето на тероризмот и да изработат сопствена 
политика и процедура за проценка на ризиците и да користат ресурси 
со цел истите ефективно да се ублажат.

Применувајќи пристап заснован врз ризик, нотарите ќе може да 
обезбедат мерките насочени кон превенција или кон ублажување на 
перењето пари и финансирањето на тероризам да соодветствуваат на 
идентификуваните ризици и така ќе можат да одлучат како да ги ало-
цираат сопствените средства на најефективен начин.

Како што е наведено во воведот, ова се минималните обврски на-
метнати од ФАТФ, без да се во спротивност со евентуалните допол-
нителни обврски од домашните прописи за спречување перење пари 
и финансирање на тероризам. За таа цел, секој нотар мора да ги има 
предвид сите дополнителни обврски за спречување на перењето пари 
и финансирањето на теоризмот во својата земја.

а. Обврска за спроведување темелна контрола

Темелната проверка на странката опфаќа идентификација и запоз-
навање на сите физички или правни лица што имаат намера да влезат 
во деловен однос или да извршат одредена трансакција. Нотарите не 
смеат да одржуваат деловни односи или да вршат трансакции за смет-
ка на физички или на правни лица што не се соодветно идентифику-
вани. 
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мерките за темелна проверка на странката се следниве:

А. Идентификација на странката1 и проверка на нејзиниот иден
титет преку веродостојни документи, податоци или информации од 
независен извор;

Б. Идентификација на крајниот корисник и преземање разумни 
мерки за да се утврди идентитетот на крајниот корисник, за нотарот да 
биде уверен дека знае кој е крајниот корисник. За правни лица и други 
правни аранжмани оваа обврска се смета за завршена кога нотарите 
ќе ја разберат сопственичката и контролната структура на странката.

В. Разбирање и добивање информации за целта и намерената 
природа на деловниот однос, како што е соодветно.

Г. Спроведување тековна темелна проверка на деловниот однос и 
контрола на преземените трансакции во текот на времетраењето на 
деловниот однос за да се гарантира дека трансакциите се доследни со 
познавањето на нотарот на својата странка, нивниот бизнис и профил 
на ризик, вклучително и на изворот на средства, по потреба. Оваа об-
врска мора да се разбере во случај на долгорочни деловни односи, а но-
тарското инволвирање од овој степен при повремени трансакции не е 
неопходно.

б. Обврска за задржување документација или водење евиденција

Како што се бара со препораката бр.11 од ФАТФ, нотарите мора да 
ги чуваат најмалку 5 години2 сите документи добиени за цели на по-
стапување по обврската за вршење темелна проверка, (на пр. копии 
од евиденцијата на службени документи за идентификација, како на 
пример лични карти, пасоши, возачки дозволи и слични документи), 
како и резулататите од прелиминарна анализа спроведена по дату-
мот на трансакцијата (на пример барања за утврдување на заднината 
и целта на комплексната и невообичаено висока трансакција). 

Нотарите мора исто така да ја чуваат сета неопходна евиденција за 
трансакциите спроведени со одредена странка како на локално, така 
и на меѓународно ниво, за да можат да им ги стават на располагање на 
властите.

Информациите од темелната проверка и евиденцијата од трансак-
циите треба да им се даваат на располагање на домашните надлежни 
органи по соодветно одобрение.
1 Странката мора да се смета како која било страна вклучена во трансакцијата, а не само таа што ја плаќа 
нотарската награда
2 Овој рок може да варира од земја до земја. Како што е наведено, треба да се земе предвид рокот утврден со 
домашниот пропис за спречување перење пари/финансирање тероризам.
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в. Обврска за идентификација на политички изложени лица

Оваа обврска значи дека нотарите освен што ќе треба да обезбедат 
дека странката или крајниот корисник е политички изложено лице, 
мора да применат и засилени мерки на темелна проверка.

Како прво, ова подразбира дека кај нотарот мора да има соодветен 
систем за управување со ризик за да се утврди дали странката или фи-
налниот корисник претставува политички изложено лице. 

Откако странката или финалниот корисник ќе го исполнат овој ус-
лов, нотарот мора да биде запознаен со ваквата околност при самото 
извршување на транскацијата со странката и мора да применат разум-
ни мерки за утврдување на потеклото на средствата и на имотот што 
странката сака да го користи при трансакцијата.

Барањата за сите видови политички изложени лица треба, исто 
така, да се применуваат и на членовите на нивните семејства или на 
нивните блиски соработници.

г. Спроведување на внатрешни мерки за контрола

Како што е наведено на почетокот, уште една од обврските утврдени 
од ФАТФ за нотарите е спроведувањето внатрешни мерки за контрола.

Овие внатрешни контролни програми значат дека нотарите мора:
- Да утврдат политика и процедура за спречување на перењето 

пари и финансирањето на тероризмот што ќе бидат во примена во 
нотарската канцеларија, вклучително и соодветни скрининзи за 
гарантирање високи стандарди при вработување соработници во 
канцеларијата.

- Да предвидат и да спроведуваат континуирана обука за своите 
вработени и

- Да утвдат внатрешна процедури за проверка со цел да се тестира 
работењето на системот.

Овие мерки за внатрешна контрола ќе зависат од дефинираниот 
ризик од перење пари и финансирање на тероризам при спроведената 
самопроценка на ризикот, како и од нивото на професионална дејност.

д. Обврска за пријавување сомнителни трансакции

Оваа обврска значи дека доколку нотарот се сомнева или има разумна 
основа да се сомнева дека средствата произлегуваат од кривично дело 
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или се поврзани со финансирање на тероризам, нотарот мора да го прија-
ви ова до надлежниот орган утврден во домашното законодавство (на пр. 
до Единицата за финансиско разузнавање или некој друг сличен орган).

Обврската за пријавување сомнителни трансакции истовремено 
оп фаќа и забрана да се информира странката или трето лице за вло-
жената пријава до Единицата за финансиско разузнавање или до са-
морегулаторното тело.

Дополнително, Законот за спречување перење пари и финансирање 
на тероризам во секоја земја мора строго да обезбеди заштита на но
тарите од кривична и од граѓанска одговорност заради повреда на 
какво било ограничување поврзано со давањето информации соглас-
но договор или согласно која било законска, регулаторна или админи-
стративна одредба, или преку пријавата дадена со добра намера, дури 
и ако тие не се целосно свесни за видот на кривичната дејност и без ог-
лед на тоа дали воопшто постоела незаконита дејност.

ГеНеРАлНИ ПРИНЦИПИ НА мОДелОт ЗА СПРеЧуВАње НА 
ПеРењетО ПАРИ И ФИНАНСИРАњетО НА теРОРИЗАм

Во согласност со барањата што произлегуваат од меѓународните 
стан дарди, ефективното спроведување на еден внатрешен систем за 
спречување перење пари и финансирање на тероризам, мора да се води 
од следниве генерални принципи.

а. Пристап заснован на ризик

Мора да се разработат процедури за превенција во согласност со ри-
зикот од перење пари и финансирање на тероризмот којшто е својствен 
на дејноста и на начинот на работа на регулираните субјекти.

Тоа значи дека кога ги изработуваат, развиваат и ги спроведуваат 
своите сопстветни политики, процедури и прирачници за превенција, 
нотарите треба да ги имаат предвид и да ги приспособуваат мерките за 
темелна проверка на странките следејќи го пристапот заснован врз 
ризик, односно во зависност од ризикот од перењето пари и финанси-
рање на тероризмот својствен за природата на дејноста на странката, 
нејзината релативна големина, обичаите и практиката на дејноста, од 
видот на нејзината клиентела, дали станува збор за трансакции во го-
товина, од географската област каде што работи субјектот итн.

Преку соодветна примена на овој пристап целта е нотарите поефи-
касно да ги употребуваат расположливите средства и да им се намали 
товарот од тоа што учествуваат во националниот превентивен систем.



НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE DU NORD

 88 НОТАРИУС • Брoj 35

За таа цел, а со цел да се постигне правилна проценка и разбирање 
на ризикот во врска со перењето пари и финансирањето на тероризам, 
нотарите мора да изработуваат документ или извештај што ќе биде 
главно практичен и приспособен кон бизнисот што го објаснуваат, а 
во кој ќе биде опишан ризикот и ќе се процени нотарската изложеност 
кон ризикот од перење пари и финансирање на тероризам во рамките 
на дејноста на странката.

Во овој извештај ќе се идентификуваат елементите на ризик, што 
на полето на перењето пари и финансирањето на тероризам би може-
ле да ја засегнат нотарската дејност. Опсегот и темелноста на овој до-
кумент или извештај ќе зависат од нотарскиот степен на ризик повр-
зан со засегнатата дејност. Како и да е, минималната содржина на овој 
извештај е дадена во точката а) од поглавјето 3 на овој документ. Про-
цената на ризик во извештајот за перење пари и финансирање на те-
роризам мора да им биде ставена на располагање на надлежните тела, 
затоа што преку неа ќе може да се објасни соодветноста на политика-
та на спречување на перењето пари и финансирањето на тероризмот, 
како и процедурите за истите, прифатени од нотарот.

б. Информираност на нотарот и на сите вработени

Нотарот е одговорен и правно обврзан да ги почитува мерките за 
спречување на перењето пари и финансирањето на тероризмот. Затоа, 
нотарите мора да се свесни за ризиците од перењето пари и финан-
сирањето на тероризмот и да обезбедат дека се преземаат неопходни 
мерки за да се ублажат овие ризици во нивните канцеларии.

Нотарот е одговорен за политиката и за мерките за спречување пе-
рење пари и финансирање на тероризам, со цел преку истите да се ра-
ководи ризикот од перењето пари и од финансирањето на тероризмот. 
Тоа значи дека на нотарите треба да им се јасни ризиците на коишто се 
изложени и да обезбедат дека сите вработени се свесни за тие ризици и 
дека ќе ги применуваат потребните мерки за ефективно да ги ублажат.

Затоа нотарот мора активно да учествува во системот на превенција 
и за тоа да ги обучува вработените во неговата канцеларија. 

Тие треба да се вклучени и во работата на полето на спречување на 
перењето пари и финансирањето на тероризмот, па така сите полити-
ки, процедури и прирачници што изработени, донесени и се во при-
мена во врска со перењето пари и финансирањето на тероризмот, без 
оглед на големината на нотарскиот сектор или на неговиот промет, 
треба да бидат одобрени од организацијата надлежна за нотаријатот.
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в. универзалност 

Во светот постојат држави во кои процедурите за превенција во но-
тарскиот сектор мора да се применуваат согласно принципот на уни-
верзалност, односно секоја странка со која се воспоставува деловен 
однос или е вклучена во одредена трансакција, редовно или повреме-
но, мора претходно да подлежи на мерките за превенција и во соглас-
ност со анализата на ризикот што секоја странка го покажува во смис-
ла на превенција.

Со други зборови, при нотарските работи не може да се исклучи 
ниту една странка или трансакција од опсегот на превенцијата, а осо-
бено оние трансакции што не потекнуваат и не се вршат преку вооби-
чаените деловни канали (на пр. корпоративни или еднократни опера-
ции, продажба на имот, продажба на кредитно портфолио итн.).

Без оглед на критериумот и опсегот утврден во секоја земја, а во со-
гласност со барањата од ФАТФ, процедурите за превенција мора во се-
кој случај да се применуваат таму каде што интервенира нотарот или 
таму каде што нотарот овластува трансакција или истата ја спроведу-
ва за сметка на своите странки во врска со активностите опфатени во 
препораката 22, како што е наведено во поглавјето 2, како и во оние 
случаи што ги предвидел законодавецот во секоја земја, како и врз ос-
нова на анализата на ризик.

г. Приспособување кон дејноста

Нормално е дека нотарската дејност се разликува од дејноста на 
другите регулирани субјекти што мора да ги почитуваат прописите во 
врска со спречувањето на перењето пари и финансирањето на терори-
змот. Ова значи дека процедурите, прирачниците и софтверот кои се 
во употреба кај нотарот мора да бидат целосно приспособени кон кон-
кретната активност што ја врши нотарот и кон различните активности 
што се вршат на разните пазари во кои работат и кон странките со кои 
имаат интеракција.

д. Столбови на превенција

Процедурите за спречување на перењето пари и финансирањето на 
тероризмот за нотарите, имајќи ја предвид примената на пристапот 
заснован врз ризик (наведена погоре), се засноваат врз правилната 
идентификација на странката, идентификацијата на финалниот 
корисник на трансакцијата што се спроведува, познавањето на изво
рот на средствата што го користи странката, како и доследноста на 
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трансакциите што една странка ги врши, познавајќи го регулираниот 
субјект и профилот на неговата дејност и ризик. 

За таа цел, пред воспоставување каков било деловен однос, мора да 
се побараат и да се добијат целокупната документација и информа-
ции од значење за конкретниот предмет во согласност со ризикот.

ѓ. Практичен и ажуриран документ

Со мерките на превенција не треба да се повторуваат прописите во 
домашното законодавство, туку со мерките треба ефективно да се оп-
ишат применливите процедури на практичен начин. Прирачникот за 
превенција мора да се прилагоди кон промените во испораката на ус-
луги и кон процедурите.

Во меѓувреме, мерките за превенција што нотарите може да пред-
видуваат и да спроведуваат, мора во секое време да се во согласност со 
оперативната реалност на процедурите и не смеат да бидат повтору-
вање или копија на генеричките обврски утврдени во важечките про-
писи. Политиката, процедурите и прирачниците кои не се во соглас-
ност со оперативната реалност на нотарот, не може да се сметаат за 
соодветни, а ниту оние што само ги наведуваат обврските за првен-
ција, без да го утврдат начинот на кој секоја од овие обврски ќе се спро-
ведува во практика и ефективно. 

Накратко, документот за спречување перење пари и финансирање 
на тероризам, има за цел да биде практичен и лесен за користење, а не 
само формален документ, со што ќе се обезбеди негова ефективна при-
мена и лесно приспособување кон активностите на нотарот и кон про-
мените што би можеле да се јават во таквите процедури и активности.

ДОБРА ПРАктИкА ЗА ПОЧИтуВАње НА ОБВРСкАтА 
ЗА СПРеЧуВАње ПеРење ПАРИ И ЗА ФИНАНСИРАње 
НА теРОРИЗАм

а. Претходна анализа на ризик

Кај регулираните субјекти секогаш постои различен ризик и раз-
лична изложеност кон ризикот во однос на обидите за перење пари 
или за финансирање на тероризам. Ризикот се определува преку кван-
титативни и квалитативни аспекти, што се пак тесно поврзани со ви-
дот на дејноста на секој регулиран субјект.

Следствено на тоа, структурата, процедурите, алатките и ресурсите 
за внатрешна контрола што наоѓаат примена кај нотарите за цели на 
превенција, мора да се приспособат кон овој различен ризик. 
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Столбовите на превенцијата на спречувањето на перењето пари и 
на финансирањето на тероризмот, поточно мерките за темелна про-
верка - идентификација на формалниот и на крајниот корисник и по-
знавањето на нивната дејност (што опфаќа и разбирање на потеклото 
на средствата со кои странката има намера да работи со регулираниот 
субјект), се опфатени со пристапот заснован на ризик.

За таа цел, а и со цел примена на соодветни мерки за идентифика-
ција и проценка на сопствените ризици од перење пари и финанси-
рање на тероризам и во согласност со барањата од препораките на 
ФАТФ, нотарите мора да извршат анализа на ризикот од перење пари 
и финансирање на тероризам, на којшто се изложени.

При определувањето или при анализата на ризикот, на меѓунаро-
ден план се дефинираат три категории  фактори на ризик:

А. Ризик својствен за странката

Б. Географски ризик

В. Ризик од дадената услуга

Релативната тежина што ѝ се припишува на секоја категорија ризик 
при проценка на целокупниот ризик од перење пари и финансирање 
на тероризам ќе зависи од нотарот и тоа од: големината, степенот на 
софистицираност, географската локација и природата и од делокру-
гот на услугите што се нудат.

Согласно сопствената индивидуална практика и проценка, нотари-
те ќе треба независно да ја проценат тежината што му се дава на секој 
ризик-фактор.

а. Ризик својствен за странката

Критична компонента во изработката и спроведувањето на една 
глобална рамка за ризик е да се определи потенцијалот од ризик за 
перење пари или финансирање на тероризам на одредена странка. 
Странките може да се физички лица, здруженија, друштва со ограни-
чена одговорност, трговски друштва со повеќе членови или членови 
на мултинационални корпорации. Со оглед на спектарот на корисни-
ци, нотарот мора да определи дали конкретен корисник-странка е со 
повисок ризик. Ако е така, треба да го определи степенот на тој ризик 
и да воочи дали примената на факторот за ублажување на ризикот ќе 
има влијание врз таквата проценка.

Доколку една странка ѝ припаѓа на некоја од овие категории, тогаш 
мора да се примени комбинација од варијабили на ризик што може 
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да го ублажат или да го отстранат ризикот, а нотарот мора да изврши 
проценка за да го определи потребното ниво на темелна проверка.

Пример на категории на странки чиишто активности може да упа-
туваат на зголемен ризик:

• Политички изложени лица. Политички изложените лица се пое-
динци на кои им биле доделени проминентни јавни функции од стра-
на на домашните власти или од странска држава, како што се шефови 
на држави или на влади, високи политичари, високи претставници на 
влада, на судската или на воената власт, високи претставници на кор-
порации во државна сопственост и функционери на важни политички 
партии. Тие исто ги опфаќаат и лицата на кои им се доверени високи 
функции во меѓународна организација, лица кои се членови на висо-
ки раководни тела, на пр. директори, заменик-директори и членови на 
одбори или еквивалентни функции.

Дефиницијата на политички изложени лица нема за цел да ги оп-
фаќа лицата што се наоѓаат на средно или пониско раководно ниво во 
претходно наведените категории.

Доколку еден нотар врши трансакција за лице што е со висока поли-
тичка изложеност или е во сопственост на лице со политичка изложе-
ност, нотарите треба да спроведат повисок степен на темелна проверка 
или зајакната темелна проверка. Степенот и природата на зајакната-
та темелна проверка ќе зависат од релевантните фактори како што се: 
земјата на потекло на лицето, видот на услуга што се бара и контрола-
та на којашто подлежи лицето во неговата земја на потекло.

За да се идентификува дали една странка е политички изложено 
лице, нотарот може да ја праша странката а, исто така, постојат и ли-
ценцирани компании што обезбедуваат листи на политички изложе-
ни лица.

• Странки кои го вршат нивниот деловен однос или бараат услуги 
под невообичаени или неконвенционални околности (како што е про-
ценето од сите околности).

• Странки каде што структурата или природата на субјектот или де-
ловниот однос го отежнува идентификувањето на вистинскиот фина-
лен корисник или на оние лица што вршат контрола. На пример, кога 
се јавува:

- Необјаснета употреба на правните лица или на правните аранжма-
ни, неименување на акционерите и слично.

- Необјаснета употреба на неформални договори, како на пример 
кога роднини или блиски соработници дејствуваат како главни 
акционери или како директори.
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- Невообичаена комплексност во контролната или во сопственичка-
та структура без јасно објаснение.

• Странка-правно лице што раководи со значителен дел од својот 
бизнис или има значителна подружница во земји со повисок географ-
ски ризик.

• Деловни субјекти со интензивни трансакции во готовина,3 вклучи-
телно:

- Дејности што даваат парични услуги (на пр. оператори на дознаки, 
менувачници, оператори за пренос на пари, трговци со банкноти 
или други компании што нудат услуги за пренос на пари).

- Оператори, брокери и други даватели на услуги што користат вир-
туелни валути.

- Казина, обложувалници и други организации и дејности поврзани 
со обложување.

- Компании што вообичаено немаат интензивни трансакции во го-
товина, а се чини дека имаат значителни готовински средства.

• Хуманитарни организации и други непрофитни организации што 
не подлежат на надзор или контрола (особено оние што работат пре-
кугранично) од страна на надлежните власти или од саморегулатор-
ните тела.

• Странки што користат финансиски институции, финансиски по-
средници или правни професионалци што не подлежат на соодветни-
те закони и мерки за спречување на перењето пари и финансирање-
то на тероризмот, и кои не се под соодветен надзор од надлежните 
власти или од саморегулаторните тела.

• Странки што се чини дека дејствуваат според упатства од трети 
лица, без да го откријат овој факт.

• Корисници што избегнуваат директни состаноци или даваат по-
средни инструкции без легитимни причини, а кои инаку се чини дека 
се недостижни, или до нив се доаѓа многу тешко.

• Странки што бараат трансакциите да се завршат во многу куса 
временска рамка или забрзано, со што се отежнува нотарот да напра-
ви соодветна проценка на ризик.

• Странки коишто немаат адреса или имаат повеќе адреси, без леги-
тимна причина.

• Странки чијшто профил (на пр. возраст, образование, приход или 
дејност) не е доследна со трансакцијата што сакаат да ја спроведат.

3 Кога странките со интнзивно готовинска дејност и самите се регулираат со сите прописи за спречување  
перење пари/финансирање  тероризам сообразни со препораките на ФАТФ, ова може да се смета за 
олеснителна околност
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• Странки што ги менуваат инструкциите за наплата или за извршу-
вање без соодветно објаснение.

• Употреба на лица и правни структури без јасна правна или закон-
ска, легитимна, комерцијална, економска или друга причина.

• Странки што го менуваат начинот на плаќање на трансакција во 
последен момент и без оправданост (или со сомнителна оправданост), 
или кога има недоволно информации или недоволна транспарентност 
во врска со трансакцијата.

• Корисници што нудат да платат дополнителен надомест за услу-
гите што, нормално, не би ја барале таа наплата.

• Шел-компании, компании во сопственост на номинални акционери 
и чијашто контрола се врши преку именувани директори на корпорации.

• Повеќе поврзани странки кои бараат услуга од ист нотар за сродни 
предмети, без легитимна причина.

б. Географски ризик/ризик од земја

Имајќи предвид дека не постои универзално прифатена дефини-
ција од меѓународна организација според која одредена земја или гео-
графска област е со поголем ризик, ризикот на земја заедно со други-
те фактори на ризик, даваат корисни информации за потенцијалните 
ризици од перење пари и финансирање на тероризам.

Географските ризици од перење пари и финансирање на тероризам 
може да се јават во различни околности, меѓу кои се: државјанството 
на странката, домицилот на странката, локацијата на трансакцијата 
или изворот на финансирање.

Фактори што вообичаено се сметаат дека ја ставаат земјата во по-
висока категорија на ризик се следниве:

• Земји кои се предмет на санкции, забрана (ембарго) или слични 
мерки изречени на пример од Организацијата на обединетите нации. 
Освен тоа, во некои околности може да се земат предвид и санкции 
или мерки изречени против одредени земји од тела слични на ООН, 
иако тие не мора да се универзално признаени, пред сè поради приро-
дата на изрекувачот на санкции и на самите мерки.

• Земјите иденфикувани од кредибилни извори4 во кои, во суштина, 
отсуствуваат соодветни закони, прописи и други мерки за спречување 
на перењето пари и финансирањето на тероризам.
4 Кредибилни извори се однесуваат на информации што ги продуцираат познати тела за коишто се смета дека 
имаат добра репутација и кои ги даваат тие информации јавно и на располагање за сите. Според ФАТФ, такви 
тела може да се супранационални или меѓународни тела, како: Меѓународниот монетарен фонд, Светската 
банка и Групата „Егмонт“, како и релевантни државни и невладини тела. Информациите од овие тела немаат 
ефект на закон или на пропис и не треба да се смета дека по автоматизам укажуваат на ризик
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• Земји идентификувани од кридибилни извори дека даваат финан-
сиска или друг вид поддршка на одредени теориристички организации.

• Земји идентификувани од кредибилни извори дека имаат значи-
телно ниво на корупција или некоја друга криминална дејност. Особе-
но засегнати земји може да се екстратериторијалните подрачја и оние 
области во кои има висока политичка нестабилност или ниско ниво на 
сообразност со принципите за спречување на перењето пари и за фи-
нансирањето на тероризмот, или во коишто нема доволен степен на 
владеење на правото.

• Земји во кои се дозволува употребата на неименувани акции, со 
кои се овозможува да се скрие идентитетот на финалниот корисник.

• За домашни странки, исто така, да се земе предвид географскиот 
ризик што може да се јави во посебни подрачја, како на пример близи-
ната на прекуграничен премин, слободни трговски зони или подрачја 
во коишто живее бројна популација имигранти од земји со висок ризик.

в. Ризик од понудената услуга

Една генерална проценка на ризикот треба, исто така, да ги опфати 
потенцијалните ризици од услугите што ги нуди нотарот, имајќи пред-
вид дека во повеќето случаи нотарите нудат широк спектар услуги.

Контекстот на понудените услуги е секогаш суштински кога ста-
нува збор за пристапот заснован врз ризик. Секој од горенаведените 
фактори, сам по себе не може да претставува околност од висок ризик, 
туку факторите треба да се разгледуваат кумулативно. 

Околностите од висок ризик може да се утврдат преку внимателна про-
ценка на одреден број фактори кои, откако ќе се земат предвид олесни-
телните околности, кумулативно би оправдале дополнителна проценка 
на ризик. При определувањето на ризиците поврзани со нудење услуги 
за конкретни активности, треба да се земат предвид следниве фактори:

• Услуги при кои нотарите, дејствувајќи како финансиски посре-
дници, постапуваат по прием и пренос на средства преку сметки што 
тие ги контролираат во процес на комерцијална трансакција.

• Услуги што несоодветно ја кријат крајната сопственост од надлеж-
ните власти или што имаат ефект на несоодветно затајување на соп-
ственоста без јасна легитимна цел.

• Услуги коишто во висок степен ги користат новите технологии, со 
што се намалува степенот на човекова контрола или на темелна про-
верка врз материјал што би можел да открие шема на нелегално или 
на сомнително однесување.
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• Пренос на недвижен имот меѓу странки во текот на невообичае-
но кус временски период, споредбено со слични трансакции, без јас-
на правна, даночна, деловна, економска или друга легитимна причина.

• Плаќања добиени од неповрзани или непознати трети лица и гото-
вински плаќања кај кои овој начин на плаќање не е типичен.

• Трансакции поврзани со предмети на наследство, при што покој-
никот му бил познат на нотарот како лице осудувано за економски 
криминал.

• Изворот на средства и изворот на богатство. Изворот на средства е 
активноста што ги генерира средствата за странката (како на пр. пла-
та, капитален приход или плаќања од труст), а изворот на богатство 
ги опишува активностите што ја генерирале севкупната нето-вредност 
на странката (на пр. сопственост на бизнис, наследство или на инвес-
тиции). Иако овие два извора може да се поклопуваат кај некои стран-
ки, кај други тие може делумно или целосно да се разликуваат. На при-
мер: едно политички изложено лице што прима скромна плата, но има 
сметка во банка со значителни средства, без јасен комерцијален инте-
рес или наследство, може да биде повод за сомнение, мито, корупција 
или за злоупотреба на службената положба.

• Ситуации во кои е тешко да се идентификуваат корисниците на 
трустот; овде и дискрецијата на право на доверба што „старателот“ 
го има да го именува корисникот во рамките на цела група корисни-
ци и да ги распредели средствата во трустот соодветно, и кога се вос-
поставува труст за цели на управување со компаниски акции, при што 
се отежнува можноста да се определат корисниците на средствата 
што ги управува трустот.

• Употреба на виртуелни валути и други анонимни средства на 
плаќање и пренос на богатство. 

• Трансакции со невообичаен начин на плаќање, на пр. преку ска-
поцени метали, или таму каде што се има јасна желба да се скрие 
плаќањето.

• Одложување на плаќање за датум што се наоѓа многу подоцна од 
вообичаениот датум на плаќање, без да се дадат гаранции за плаќање-
то или без објаснение.

• Необјаснето утврдување на невообичаени договорни услови или 
клаузули во договори за кредит. На пример, невообичаено куси или 
долги периоди на наплата, каматни стапки значително повисоки или 
пониски од пазарните, еднократен поврат на средства во крајниот рок 
за исплата на кредитот или необјаснета серија откажувања од страна 
на должници или на хипотека долго време пред оригиналниот датум 
на доспевање на истата.
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• Уплати во друштва или трансфер на средства што тешко се проце-
нуваат (на пр. накит, скапоцени камења, уметнички дела или антикви-
тети, виртуелни валути) без објаснување.

• Последователни необјаснети капитални уплати или други кратко-
рочни уплати во истата компанија.

• Ликвидација на деловни аквизиции, без јасна правна или легитим-
на, комерцијална, економска или друга причина.

• Полномошно дадено во невообичаени услови, на пр. кога се даваат 
безрезервно или во врска со конкретен имот), а причините за условите 
се нејасни или нелогични.

• Трансакции што вклучуваат тесно поврзани лица, без јасна делов-
на цел, или кога трансакцијата се чини дека не подлежи на принципот 
на еднаквост меѓу страните.

• Трансакции со гаранции што се наоѓаат или потекнуваат од земји 
со висок ризик.

• Трансакции во кои, и покрај предупредувањето од нотарот, инвол-
вираат повисоки даночни давачки отколку законски предвидените за 
таков тип  трансакции.

• Трансакции во кои, и покрај тоа што државјанството или домици-
лот на странката не се наоѓа во земја со висок ризик, се користат сред-
ства со потекло или наменети за држави со висок ризик.

Треба да се обрнува соодветно внимание и на големите разлики во 
практиката, обемот, големината и во искуството меѓу нотарите. Како 
резултат на тоа, овие фактори мора да се земат предвид при креирање-
то разумен пристап заснован врз ризик и при определување на ресур-
сите што разумно може да се алоцираат, за тој пристап да може да се 
спроведе и да се управува.

На пример, од еден нотар што работи сам, не би требало да се оче-
кува да намени еквивалентно ниво на ресурси како една голема но-
тарска канцеларија, туку самиот нотар би се очекувало да создаде со-
одветен систем, контроли и пристап заснован врз ризик, сразмерен со 
опсегот и со работата на неговата практика и на неговите странки.

Оттаму, нотарите во многу држави и практика, се обврзани да спро-
ведат проценка на генералните ризици од нивната практика, како и на 
сите нови странки и тековни странки инволвирани во конкретни ед-
нократни трансакции. Акцентот мора да се стави врз пристапот засно-
ван врз ризик.

Проценката на ризик подлежи на периодична контрола (ревизија) и 
се врши во секој случај кога има значителна промена што би можела да 
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му влијае на профилот на ризик на нотарот, како на пример кога се во-
ведуваат нови услуги или нова технологија, со соодветни мерки за уп-
равување и ублажување на ризиците идентификувани во анализата.

РАЗВОЈ И ПРИмеНА НА меРкИте ЗА темелНА ПРОВеРкА

Како што наведовме во поглавјето 2, без оглед на критериумот и оп-
сегот утврден во секоја земја, а во согласност со барањата на ФАТФ, 
процедурите за превенција мора да се применуваат тогаш кога нота-
рот интервенира или овластува трансакции, или спроведува трансак-
ции за сметка на своите странки поврзани со активностите од Препо-
раката 22, како што е наведено во поглавјето 2, и кога законодавецот 
во секоја земја предвидел да се спроведува анализа на ризикот кај се-
која од горенаведените трансакции за цели на превенција.

Столбовите на системот за превенција од перење пари и финанси-
ра ње на тероризам се засноваат врз соодветната идентификација на 
стран ката, идентификацијата на крајниот корисник на трансакцијата, 
познавањето на изворот на средствата што ги користи странката, до-
следноста на трансакциите што ги извршува една странка со знаење 
на нотарот и нотарското познавање на самата странка, нејзиниот биз-
нис и профилот на ризик.

Клучната појдовна точка за спроведување на пристапот заснован врз 
ризик е да се спроведе целокупна проценка на ризикот за странката.

Процедурите што се опишани во ова поглавје имаат за цел да го до-
полнат тој систем, а не да го заменат. Комплексноста на овој систем ва-
рира во зависност од профилот на нотарската практика.

Како што видовме претходно, при извршување на целокупна про-
ценка на ризикот на странката, нотарот треба да размисли да ги земе 
предвид соодветните варијабли на ризик (и олеснителните фактори) 
пред да одлучи да ја прифати странката. Нотарската проценка на ризи-
кот што се врши поединечно за секоја странка ќе го диктира генерални-
от пристап кон идентификувањето на странката и нејзината проверка.

Нотарот ќе одлучи кои барања за темелна проверка се соодветни за 
секоја странка, врз основа на генералната проценка на ризик. Во ба-
рањата за темелна прверка се опфатени следниве:

а. Редовни или стандардни мерки за темелна проверка

Стандардно ниво на темелна проверка обично се применува на сите 
странки. Стандардното ниво на темелна проверка ги содржи следни-
ве елементи:
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• Идентификување на странката и проверка на нејзиниот иден
титет преку веродостојни документи, податоци или информации 
од независен извор. Како што видовме во поглавјето 2, нотарот мора 
да чува копии од сите документи добиени за да се исполни обврска-
та за спроведување темелна анализа во времетраење како што е пред-
видено со интерните прописи (на пр. копија од евиденција на службе-
ни документи за идентификација, како: пасоши, лични карти, возачки 
дозволи или слични документи).

- Основна идентификација
· За физички лица основната идентификација и проверка на иден-

титетот на странките опфаќа добивање и евиденција на лични по-
датоци, како целосно име и презиме, матичен број, адреса, датум и 
место на раѓање, место на живеење, и тие податоци се проверуваат 
од службени документи за идентификација како што се пасоши, 
лични карти, возачки дозволи или друга исправа издадена од др-
жавен орган на која што има фотографија на нејзиниот носител.

 За да се спречат измами во користењето на документите, на паза-
рот постојат апликации или софтвер што може да ги скенира до-
кументите и да се утврди дали се лажни.

· За правни лица треба да се земат предвид следниве видови ин-
формации за да се изврши идентификацијата:

 Име, правна форма и доказ за постоење – проверката може да 
се направи преку увид во извод од трговскиот регистар, извод од 
тековна состојба, договор за партнерство или од каков било друг 
веродостоен документ од независен извор што го докажува име-
то, правниот облик и тековната состојба на странката.

 Документот со којшто се регулира и се обврзува правното 
лице или одреден аранжман (на пр. статут на компанија), како и 
имињата на релевантните лица што имаат висока раководна по-
зиција во правното лице или во аранжманот (на пр. високи рако-
водни директори во компанијата, повереници на труст).

 Адресата на регистрираното седиште и доколку е различна, ад-
ресата на местото на претежна дејност.

 Идентификација и проверка на идентитетот на лицето што 
дејствува во име на странката и што го прима полномошното.

· Проверка пред иницирање на деловниот однос на релевантни
те листи на финансиски санкции (финансирање на тероризам и 
про лиферација на оружје), за да се потврди дека странката или фи-
налниот корисник не се наоѓаат на тој список. Овие списо ци се јав-
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но достапни на веб-страницата на ООН, а постојат и лиценцирани 
ком пании што ги обезбедуваат ваквите листи.

• Идентификација на крајните корисници и преземање разумни 
мерки за да се утврди идентитетот на таквите лица, за нотарот за биде 
разумно задоволен, знаејќи кој е крајниот корисник преку следниве 
информации:

- За правни лица:
· Идентитетот на правното лице (доколку има таков, затоа што соп-

ственичките интереси може да се диверсфицирани до тој степен да 
нема физички лица што дејствуваат самостојно или кумулативно 
при контрола врз правното лице или аранжман по пат на сопстве-
ност) кое има контролна сопственост и интерес во правното лице; и 

· До степенот до којшто постои сомнение според (i.i) за тоа дали ли-
цето со контролна сопственост претставува крајниот корисник, 
или дали физичкото лице ја врши контролата преку сопственички 
интерес, идентитетот на физичкото лице (доколку има такво) што 
врши контрола врз правното лице или аранжман на друг начин.

Во случај на поголем ризик, добра практика е да се побара докумен-
тацијата за сопственичката структура или за контролната структура 
на правното лице за да се утврдат информациите што ги дала стран-
ката во врска со крајниот корисник, или да се пристапи до дата база-
та или до регистрите на крајните корисници доколку такви постојат 
во земјата.

• За правни аранжмани 
- Трустови – идентитетот на основачот, повереникот, заштитникот 

(доколку има), корисниците или групи на корисници и други фи-
зички лица што вршат ефективна контрола врз трустот (вклучи-
телно и преку синџир на контрола/сопственост)

Други видови правни аранжмани – идентитетот на лицето во екви-
валентна или во слична позиција.

ФАТФ овластува релевантните идентификациски податоци да се 
добиваат од јавен регистар, од странката или од други веродостојни 
извори, а нотарот мора да ги обезбеди на начинот утврден и дозволен 
со домашните прописи.

Генералното правило е дека странките мора да подлежат на цело-
купниот опсег на мерки за темелна проверка, вклучително и на ба-
рањето да се идентификува финалниот корисник. Целта на идентифи-
кувањето на финалниот корисник е да се определат физичките лица 
што вршат ефективно влијание или контрола врз одредена странка 
преку сопственост, права на глас или на друг начин. Нотарите треба 
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да ја земат предвид оваа цел при идентификацијата на финалниот ко-
рисник. Тие може да го применат пристапот заснован на ризик за да го 
определат степенот до којшто треба да го утврдат идентитетот на фи-
налниот корисник во зависност од типот на странката, деловниот од-
нос и трансакцијата, како и од други соодветни фактори. 

Добивање информации за цели на трансакцијата и економската 
дејност што ја врши странката.

• Во некои земји се бара и утврдување на дејноста пријавена од стра-
на на странката во случај на повисок ризик. За таа цел, како алтерна-
тива на побарувањето на горенаведената документација од странката, 
во некои земји можно е да се пристапи и до дата базите на даночните 
власти и до базите на податоци на органите за вработување.

• Контрола на спроведената трансакција за да се гарантира дека 
трансакцијата е доследна со она што нотарот го знае за странката, неј-
зината дејност и профил на ризик, вклучително и изворот на средства-
та, по потреба.

б. Зајакнати мерки за темелна проверка

Примената на зајакнати мерки за темелна проверка се бара за 
странки коишто може да се изречно наведени во локалните прописи, 
како и за оние странки определени од нотарот за кои се смета дека се 
од повисок ризик.

Овие зајакнати мерки подразбираат дека треба да се зајакне сте-
пенот и природата на следењето на деловниот однос, за да се опреде-
ли дали потребната трансакција или услуга се чини невообичаена, или 
сомнителна.

Пример на зајакнати мерки за темелна проверка што може да се 
применат врз странки со повисок ризик се:

• Добивање дополнителни информации и документи за странката 
(на пр. обемот на средства, достапни информации во јавните дата бази 
на интернет итн.) и за крајниот корисник.

• Добивање дополнителни информации за природата на комер-
цијалниот однос.

• Добивање информации за изворот на средствата или за имотот на 
странката.

• Утврдување на идентитетот на финалниот корисник преку доку-
менти на идентификација.
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в. Поедноставени мерки за темелна проверка5

Примената на вообичаените или стандардни мерки за темелна про-
верка може да се намали откако ќе се земат предвид соодветните ва-
ријабли на ризик и во прифатени сценарија на понизок ризик, како 
што се оние признаени со меѓународните стандарди:

• Компании што котираат на берза (и подружници што се во нив-
на мнозинска сопственост). Иако не треба да се претпостави дека сите 
јавно котирани компании ќе се квалификуваат за поедноставена те-
мелна проверка, соодветните нивоа на пазарно информирање ќе се 
сметаат за олеснителен фактор, како и географските ризик-фактори.

• Финансиските институции (домашни или странски) што подлежат 
на режимот на перење пари и финасирање на тероризам, што се до-
следни со препораките на ФАТФ.

• Владини органи и претпријатија во државна сопственост (освен 
оние што се санкционирани и во земји со висок ризик).

Редуцираната темелна анализа може да опфаќа само информации 
и документација за идентитетот на странката, да го идентификува и 
да го утврдува идентитетот на лицето што дејствува во име на стран-
ката и неговото полномошно и доволно информации да докажат дека 
странката ги исполнува објективните карактеристики за примена на 
овие мерки итн.

Поедноставените мерки за темелна проверка може да не се приме-
нуваат тогаш кога постои сомнение за перење пари и финансирање на 
тероризам или кога тие се применуваат во конкретни сценарија со по-
висок ризик.

Имајќи предвид дека поголемиот број земји во своите домашни 
прописи ги наведуваат категориите странки што може да подлежат 
на поедноставена мерка на темелна проверка, како и мерките што се 
применуваат во таквите случаи, на нотарот му се советува да ги при-
менува мерките од својата држава.

ВОДење ИлИ ОДРЖуВАње еВИДеНЦИЈА

Меѓу обврските наведени погоре, нотарот мора да ја чува во вре-
метраење определено со домашните прописи документацијата со 
којашто се формализира усогласеноста со обврските за темелна про-
верка, утврдени погоре.

Нотарите мора особено да ја чуваат следната документација, во слу-
5 Во повеќето земји домашните прописи изречно ги утврдуваат категориите на странки за коишто може да се 
спроведе поедноставена темелна проверка.
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чај на истрага или анализа на можни случаи на перење пари или фи-
нансирање на тероризам преку надлежните органи:

• Копија од бараните документи, согласно мерката за темелна ана-
лиза.

• Оригинал или копија со доказна вредност од документите или од 
евиденцијата којашто соодветно ги акредитира операциите и засегна-
тите учесници.

За таа цел, главниот дел од домашните прописи во земјите во врска 
со спречувањето перење пари и финансирање на тероризам, укажува-
ат дека како добра практика се смета доколку документацијата доби-
ена при спроведување мерка на темелна проверка мора да се чува на 
оптички, магнетен или на електронски медиум, со што ќе се гарантира 
нејзиниот интегритет, правилното читање на податоците, неможнос-
та да се манипулираат и нивното соодветно зачувување и лоцирање.

Како резултат на тоа, нотарот мора да ги обезбеди условите и фор-
матот за евиденција што произлегуваат од домашните прописи.

Во секој случај, во отсуство на конкретни барања или формати, сис-
темот на зачувување на регулираните субјекти мора да обезбеди со-
одветно управување и расположливост на документацијата, како за 
цели на внатрешна контрола, така и за цели на навремено и формално 
исполнување на барањата од властите.

СПРОВеДуВАње НА меРкИте ЗА ВНАтРеШНА кОНтРОлА

Како што е наведено во поглавјето 2, нотарите мора да спроведува-
ат мерки за внатрешна контрола што подразбираат:

• Утврдување политика и процедури за спречување перење пари и 
финансирање на тероризам коишто ќе се применуваат во нотарските 
канцеларии, вклучително и соодветни скрининзи за да се осигураат 
високи стандарди при вработување нови лица.

• Развој и одржување на континуирана обука на вработените.
• Утврдување процедура за внатрешна проверка за да се тестира ра-

ботата на системот.
Овие внатрешни контролни мерки, што ќе зависат од ризикот на пе-

рење пари и финансирање на тероризам што се идентификувани во 
самопроценката на ризик и од големината на нотарската организа-
ција, треба да опфатат:

• Соодветни системи за управување со ризик за да се утврди дали 
една потенцијална странка или краен корисник претставува лице со 
политичка изложеност или именувано лице и е ставено на некој кон-
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кретен список за финансики санкции (поради финансирање и проли-
ферација на тероризам).

• Да дадат поголем фокус врз нотарските трансакции (на пр. услуги, 
странки и географски локации) што се поподложни на злоупотреба од 
страна на перачите на пари.

• Да обезбеди периодичен преглед на менаџерските процеси и про-
ценката на ризик, имајќи го предвид опкружувањето во кое работи но-
тарот и дејноста на нивниот пазар.

• Да се спроведуваат политики, процедури и процеси за темелна 
проверка на странката врз основа на ризик.

• Да се именуваат лица на соодветно ниво што ќе се одговорни за уп-
равување со сообразноста со спречувањето на перење пари и финан-
сирањето на тероризам.

• Да се обезбедува програмски континуитет и покрај промените во 
персоналната администрација, состав и структура.

• Фокус врз исполнувањето на сите регулаторни барања или друг 
вид барања, како и мерки спроведени за усогласување со мерките за 
спречување перење пари и финансирање на тероризам, како и да се 
обезбедат навремени новини како одговор на регулаторните промени.

• Да се обезбедат соодветни контроли за странки и услуги со по-
висок ризик, по потреба.

• Да се инкорпорираат мерките за спречување перење пари и фи-
нансирање на  тероризам во релевантните описи на работно место и 
проценки на работата на соодветниот персонал.

• Да се обезбеди соодветна обука за целиот засегнат персонал.
Како што наведовме во воведот, меѓу земјите-членки постојат сис-

теми за спречување перење пари и финансирање на тероризам во но-
тарскиот систем, каде што проценката на секторскиот ризик и изра-
ботката на политика и процедури за спречување на перењето пари и 
финансирањето на тероризам и обуката на нотарите и на вработени-
те во нотарските канцеларии, се одговорност на саморегулаторните 
тела, со што се гарантира хомогеноста и еднообразноста во барањата 
за спроведување на овие политики во нотарскиот сектор.

Оваа практика ја покажа својата ефективност на ниво на сообраз-
ност со обврските за спречување перење пари и финансирање на теро-
ризам во секторот, па така се препорачува вклученост на високо ниво 
на саморегулаторните тела во овој поглед.

Така се препорачува саморегулаторните тела исто така да се вклу-
чат и во развојот на плановите за обука на нотарскиот сектор, или пре-
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ку обезбедување онлајн курсеви, или преку настава во училница, и да 
се воспостави систем за консултација за нотарите каде секој еден но-
тар ќе може да ги решава потенцијалните сомненија сообразно со об-
врските за спречување перење пари и финансирање на тероризам. 

ПРИЈАВуВАње СОмНИтелНИ тРАНСАкЦИИ

Како што наведовме погоре, оваа обврска подразбира дека докол-
ку нотарот се сомнева или има разумна причина да се сомнева дека 
одредени средства резултираат од кривични дејства или се поврзани 
со финансирање на тероризам, тие за тоа мора навремено да го извес-
тат надлежниот орган утврден во домашната регулатива (Единицата 
за финансиско разузнавање).

Оваа обврска за пријавување се простира и врз спроведените тран-
сакции и врз трансакциите во обид на странките.

Освен тоа, обврската за пријавување сомнителни трансакции, исто 
така, опфаќа и забрана да се информира странката или трето лице 
дека таква пријава или информација се дала до Единицата за финан-
сиско разузнавање или до саморегулаторното тело.

Различни земји применуваат различен пристап за да ја исполнат 
оваа обврска во нотарскиот сектор. По пат на она што е дозволено со 
препораките на ФАТФ, постојат соодветни форми на соработка меѓу 
овие организации и надлежните тела, а во некои земји системот на 
спречување перење пари и финансирање на тероризам утврдува дека 
пријавата се врши до саморегулаторните тела за спречување перење 
пари и финансирање на тероризам (советите или нотарските комори), 
па таквото тело е одговорно да ја насочи информацијата до надлежни-
от орган, без да применува никакви филтри и само врз основа на ана-
лизата спроведена од нотарот.

Исто така, во други земји постои модел во кој преку идентифику-
вање на разните индикатори на ризик во дадена трансакција, нотарот 
мора да извести за трнсакцијата до посебна аналитичка единица, фор-
мирана во саморегулаторното тело, која се состои од професионалци 
со искуство во областа од спречување перење пари и финансирање на 
тероризам, за да може таквата единица да ја спроведе анализата на 
потенцијалната врска меѓу трансакцијата, перењето пари и финанси-
рањето на тероризам, и да одлучи за потребата од нотифицирање на 
соодветниот надлежен орган. 

Затоа, мора да се утврди систем на локално ниво за сообразност.
Во секој случај, нотарите треба да ги знаат барањата во нивниот 
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систем во врска со обврската за неоткривање и обврската да се воздр-
жуваат од сомнителни трансакции, кои, можеби, вклучуваат кривич-
но дејство. Доколку се спроведат ваквите обврски, нивното прекршу-
вање може да резултира со сериозни санкции. Кога со едно законско и 
регулаторно барање се бара пријавување на трансакциите кога се јаву-
ва сомнение, секогаш мора да се изработува извештај и, во околности 
на утврден ризик, сомнителните трансакции мора да се пријават.

Пријавите на сомнителни трансакции не се дел од проценката на 
ризикот, туку тие претставувваат реактивен механизам, или до само-
регулаторното тело или до надлежниот орган откако е идентификува-
но сомнение за перење пари и финансирање на тероризам..

 
јануари 2018 година

Материјал од меѓународната унија на латински нотаријати
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Глава IV

ИНФОРмАЦИИ ОД 
меЃуНАРОДНИОт 

НОтАРИЈАт

Извештаи од службени 
патувања во странствo
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ИЗВеШтАЈ ЗА СлуЖБеНО ПАтуВАње

Мадрид, Шпанија, 21-23 јуни 2018 година

Трета пленарна сесија на Комисијата за европски прашања 
(КАЕ) при УИНЛ – легислативата 2017-2019 година

CAE

Comisión de Asuntos Europeos
Commission des Affaires Européennes

Europian Affairs Commission

MADRID 21 Y 22 DE JUNIO DE 2019
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Третата  сесија на КАЕ се одржа на 21 и 22 јуни, а за првпат во нејзи-
ните рамки беше одржан и симпозиум  „Медитерански денови“, кој по-
чна на 22 јуни попладне, а заврши на 23 јуни. 

ПлеНАРНА СеСИЈА НА кАе – ПРВ ДеН (21 ЈуНИ) 

1. Пленарната сесија беше отворена со  поздравно обраќање  на 
претседателот на КАЕ, Франко САЛЕРНО КАРДИЉО, и поздравно об-
раќање на претседателот на шпанскиот нотаријат, Хозе Ангел МАР-
ТИНЕЗ САНЧЕЗ. 

2. Втора точка од дневниот ред беше разгледување и усвојување на 
записникот од седницата на КАЕ одржана во Будимпешта, во ноември 
2017 година. 

3. Информирање   за активностите на УИНЛ преземени по завршу-
вањето на последниот состанок во Будимпешта и беа презентирани 
следните извештаи: 

а) Клучни точки за активностите на УИНЛ, претседател на УИНЛ, 
Хосе Маркено де Ллано;

б) Извештај за активностите во Европа, потпретседател, Сигрун Ер-
бер-Фалер и

в) Извештај за активностите на Меѓународната комисија за соработ-
ка на нотаријатите (CCNI) на УИНЛ, Франц Леополд. 
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4. Последна точка од првиот ден беше одржувањето тркалезна маса, 
на која беа презентирани извештаи за состојбата на нотаријатите  во 
земјите-членки на УИНЛ. Поточно, од секој присутен делегат беше 
презентиран претходно доставениот Извештај за состојбата во нота-
ријатите на нивните земји. 

Република Македонија
Најзначајно за нотаријатот за периодот октомври 2017 - април 2018 

година е почнатата постапка за донесување  закон за измена и допол-
нување на Законот за нотаријатот донесен во 2016 година, а кој е во 
примена од 1 јануари 2017 година. Потребата од измена на Законот за 
нотаријатот беше наметната и со препораките од Планот 369, во кој се 
опфатени Итните реформски приоритети и Стратегијата за реформа 
на правосудниот сектор за периодот 2017 – 2022 година,  па од страна 
на министерот за правда е формирана работна група за изработување 
предлог-текст на законот, составена од 16 членови и тоа: претставни-
ци на Министерството за правда, судии, нотари, адвокати, изврши-
тели и еминентни професори. Оваа работна група работеше активно 
во периодот од септември 2017 до февруари 2018 година и предложи 
предлог-текст на закон за измена и дополнување на Законот за нота-
ријатот, кој сè уште е во владина процедура. Позначајни новини во овој 
предлог-закон за измена и дополнување на Законот за нотаријатот се:

- Менување на постапката за именување нотар на тој начин што се 
враќа законското решение кое важеше и се применуваше до крајот на 
2016 година, во согласност со одредбите од претходниот Закон за но-
таријатот.

- Менување на одредбите за составување нотарски акт на начин што 
јасно се дефинира во кои случаи е задолжителен нотарскиот акт, и се 
воведува можноста нотарот да состави нотарски акт секогаш кога тоа 
ќе го побараат учесниците во постапката, во согласност со начелото на 
слободна диспозиција на странките.

- Менување на одредбите за потврдување (солемнизација) на при-
ватни исправи на тој начин што се враќа старото законско решение 
и се брише задолжителното составување  приватни исправи од стра-
на на адвокат, задолжителното составување на договори за продаж-
ба и преддоговори за продажба во вредност над 10.000 евра од страна 
на адвокат.

- Се брише задолжителното составување на сите поднесоци од ад-
вокат во постапка по нотарски платен налог.

- Менување на одредбите кои се однесуваат на замениците-нотари, 
помошниците-нотари, нотарските стручни соработници и на нотар-
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ските приправници, на тој начин што се враќаат старите законски ре-
шенија.

- Менување на составот на првостепениот дисциплински орган, така 
што место член – јавен обвинител, се предвидува  член – претставник од 
Министерството за правда. Исто така, се враќа надлежноста на Управни-
от одбор на Нотарската комора на РМ, како второстепен дисциплински 
орган, за разлика од постојниот закон, кој ја укина второстепеноста и упа-
туваше на управен спор пред Управниот суд. Во голема мера се намалува-
ат и паричните казни изречени во дисциплинска постапка против нотар.

- Се брише задолжителното учество на адвокати во оставинска по-
стапка пред нотар за секој од учесниците.

- Менување на начинот на полагање  нотарски испит, на тој начин 
што се враќа законското решение од претходниот Закон за нотаријатот.

Во овој шестмесечен период донесена е одлука од страна на Устав-
ниот суд на Република Македонија со која се укинува одредбата од по-
стојниот Закон за нотаријатот за плаќање  парична казна во износ од 
3000 евра од секој именуван нотар кој нема да го положи испитот за 
проверка на знаењето.

Слични одредби за задолжитеност на адвокатски потпис и печат во 
одредени постапки пред извршител содржеше и Законот за извршу-
вање од 2016 година, за кои Уставниот суд на РМ донесе Одлука бр. 
135/2016-0-1 од 24.1.2018 година, со која ги укинува членовите од Зако-
нот за извршување во делот на задолжителност на адвокатски потпис 
и печат во извршната постапка, бидејќи не се во согласност со Уста-
вот и не наоѓаат уставна оправданост од аспект на принципот на ед-
наквост на граѓаните пред Уставот и пред законите, што не е случај и 
за поднесените иницијативи за оценување на уставноста на одредби-
те за задолжително учество на адвокатите во постапките пред нотар 
според Законот за нотаријатот, за кои Уставниот суд не поведе постап-
ка за оценување на нивната уставност. 

Полска 
Нема значајни новини;нотарот не е единствениот кој е надлежен за 

регистрација на фирми, изготвување електронски копии за Трговски-
от регистар и за суд, и постојат напади од медиумите затоа што се уап-
сени тројца нотари. 

Португалија
Нема законски промени. Избран е нов претседател, нотарите нема-

ат надлежност во Трговскиот регистар; изградиле нова платформа за 
дигитално поврзување. 
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Србија
Нов закон за хармонизација, односно нотарите  се поврзуваат елек-

тронски со Катастарот. Одржани се обуки за регистрација на недви-
жен имот и исправите ги доставуваат до Катастарот во рок од 24 часа,  
кој, пак, донесува решение и го доставува до странката. Сè уште не се 
предвидени електронски нотарски акти во однос на уписите во Тргов-
скиот регистар. Овластени се само за препис на потпис, и имат про-
блем со нотарската награда од која триесет % одат за судскиот буџет. 

Словачка
Нема законски промени и нема директни напади на нотаријатот. На 

Уставен суд се оспорени некои од надлежностите на нотарите, нема-
ат надлежност во Трговскиот регистар и немаат електронски нотар-
ски акти. 

Словенија 
Во месец март 2018 година е донесен нов семеен закон, според кој, 

нотарите добиле нова надлежност за развод, ако нема деца или тие се 
полнолетни, и овој акт на нотарот се доставува за упис во матичните 
книги. Регистарот на брачни договори го води Нотарската комора.

Андора 
Главните активности се насочени кон улогата на нотарите во бор-

бата за спречување  перење пари и доставување  дигитални нотарски 
акти во регистрите. 

Белгија 
Главните активности се насочени кон изработувањето проекти и 

кон улогата на нотарот кога станува збор за институцијата брак. Бел-
гиските нотари имаат ексклузивно право за продажба на недвижнини.

Хрватска 
Главните активности се насочени кон улогата на нотарот во спречу-

вањето перење пари; изработиле нов проект „е-нотар“, и, почнувајќи 
од 2018 година, нотарот веќе не е надлежен за регистрација на фирми. 

Во останатите земји коишто не се споменати погоре, нема значајни 
законски промени во надлежностите на нотарите, односно состојбата 
во нивните нотаријати е стабилна. 

Сесијата заврши во 19.30 часот. 
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ПлеНАРНА СеСИЈА НА кАе – ВтОР ДеН (22 ЈуНИ)

Вториот ден на пленарната сесија беа презентирани следните из-
вештаи:

•	Автентикација,	легализација,	сертификација	(Тиери	Вакон)
•	Нотарите	во	Европа	и	дигиталните	алатки	(Карло	Алберто	
МАРКОЗ)

По оваа точка од дневниот ред беше презентирана студијата 
изготвена од добиените извештаи од сите земји-членки во однос на 
употребата на дигиталните алатки во нотарското работење. 

Турција
Нотарите користат дигитални алатки во нивното работење и тоа: 

електронски потпис, дигитални автентични акти, дигитални копии на 
акти, имаат онлајн пристап до регистрите за вршење упис и за увид, 
имаат електронски регистри менаџирани и управувани од нотаријатот. 

Електронскиот потпис го користат на автентични акти, на копии 
од акти, на документи кои се доставуваат во јавните регистри и за 
плаќање  надоместоци. Системот на електронски потпис е директно 
менаџиран и управуван од нотаријатот. 
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Не постои законска можност да составуваат акти во електронска 
форма. 

Нотарите можат да доставуваат дигитални копии од сите нивни 
акти во јавните регистри. 

Нотарите имаат директен онлајн пристап во јавните регистри зара-
ди вршење  упис и за увид. Нотарите имаат онлајн пристап до Тргов-
скиот регистар (за упис и за увид), до Регистарот на население (само за 
увид), до Регистарот на возила (за упис и за увид). 

Тие се менаџирани од страна на нотаријатот и се водат регистри 
пропишани со закон, и волонтерски регистри креирани од нотарија-
тот, како на пример Регистарот на тестаменти. 

Велика Британија
Нотарите не користат дигитални алатки во нивното работење, не 

користат електронски потпис, не постои законска можност да сос-
тавуваат акти директно во електронска форма и не можат да доставу-
ваат електронска копија од нивните акти. 

Нотарите имаат директен онлајн-пристап во јавните регистри само  
заради увид. Нотарите имаат онлајн-пристап до Трговскиот регистар 
и до Катастарот. 

Од страна на нотаријатот не се менаџирани и не се водат други ре-
гистри. 

Латвија 
Нотарите користат дигитални алатки во нивното работење и тоа: 

електронски потпис, дигитални автентични акти, дигитални копии на 
акти, имаат онлајн пристап до регистрите за вршење  упис и за увид, 
електронски регистри, менаџирани и управувани од нотаријатот. 

Електронски потпис користат на автентични акти, на копии од акти, 
на документи кои се доставуваат во јавните регистри и за плаќање на 
надоместоци, со него се врши проверка на идентитетот на нотарот. 
Системот на електронски потпис не е директно менаџиран и не е упра-
вуван од нотаријатот. 

Постои законска можност да составуваат акти во електронска фор-
ма, на кои нотарот се потпишува со електронски потпис. Електронски-
те нотарски акти можат да бидат потпишани на далечина. Документот 
од дигиталниот акт го чуваат нотарите, а копијата од него се доставува 
на УСБ, по е-пошта и сл. 

Нотарите можат да доставуваат дигитални копии од сите нивни 
акти во јавните регистри и до странките во договорот. 
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Нотарите имаат директен онлајн пристап во јавните регистри зара-
ди вршење  упис и за увид. Нотарите имаат он лајн пристап до Катас-
тарот (само за увид), до Трговскиот регистар (само за увид), до Региста-
рот на население (за упис и за увид), до Регистарот на возила (за увид) 
и до многу други. Во Регистарот на население доставуваат податоци за 
развод на брак. 

Од страна на нотаријатот се менаџирани и се водат регистри пропи-
шани со закон и волонтерски регистри креирани од нотаријатот, како 
на пример Регистарот на тестаменти, Регистарот на полномоштва, Ре-
гистарот за развод на брак, Регистарот за наследство, Регистарот на 
лица со ограничена правна способност. 

Франција 
Нотарите користат дигитални алатки во нивното работење и тоа: 

електронски потпис, дигитални автентични акти, онлајн-пристап до 
регистрите заради вршење  упис и за увид, електронски регистри ме-
наџирани и управувани од нотаријатот. 

Електронски потпис користат на автентични акти, на документи 
кои се доставуваат во јавните регистри и за плаќање на надоместоци, 
со него се врши проверка на  идентитетот на нотарот. Системот на елек-
тронски потпис е директно менаџиран и управуван од нотаријатот. 

Постои законска можност да составуваат акти во електронска фор-
ма. Електронски нотарски акти не можат да бидат потишани на одда-
леченост, туку странките мора да бидат на исто место со нотарот. До-
кументот од дигиталниот акт го чуваат нотарите во клауд-платформа.

Нотарите имаат директен онлајн-пристап во јавните регистри само 
заради увид. Нотарите имаат онлајн-пристап до Катастарот (само за 
увид) и до Трговскиот регистар (само за увид). 

Од страна на нотаријатот се менаџирани и се водат волонтерски ре-
гистри креирани од нотаријатот, како на пример Регистарот на теста-
менти. 

Грузија 
Нотарите користат дигитални алатки во нивното работење и тоа: 

онлајн пристап до регистрите заради вршење  упис и за увид, елек-
тронски регистри менаџирани и управувани од нотаријатот. 

Не користат електронски потпис во нивното работење. 
Не постои законска можност да составуваат акти во електронска 

форма. 
Нотарите не можат да доставуваат дигитални копии од нивни акти 

во јавните регистри. 
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Нотарите имаат директен онлајн пристап во јавните регистри зара-
ди вршење упис и за увид. Нотарите имаат онлајн пристап до Катаста-
рот (увид и упис), до Трговскиот регистар (увид и упис) и до Регистарот 
на население (за увид). 

Од страна на нотаријатот се менаџирани и се водат Регистар на сук-
цесии, Регистар на полномоштва, Регистар на резолуции, Регистар на-
задолжници.

Унгарија 
Нотарите користат дигитални алатки во нивното работење и тоа: 

електронски потпис, дигитални копии на акти, онлајн пристап до ре-
гистрите за вршење упис и за увид до електронските регистри менаџи-
рани и управувани од нотаријатот. 

Електронски потпис користат на автентични акти, на копии од акти, 
на документи кои се доставуваат во јавните регистри и за плаќање на 
надоместоци. Системот на електронски потпис не е директно менаџи-
ран и управуван од нотаријатот. 

Постои законска можност да составуваат акти во електронска фор-
ма, но сè уште не функционира. Електронски нотарски акти не можат 
да бидат потишани на оддалеченост, туку странките мора да бидат  со 
нотарот на исто место. Документите од дигиталните акти се чуваат во 
електронска нотарска архива, која ја води надворешна компанија но, 
за две години, тоа ќе биде работа на Нотарската комора.  

Нотарите можат да доставуваат дигитални копии од сите нивни 
акти во јавните регистри и до странките во договорот. 

Нотарите имаат директен онлајн пристап во јавните регистри зара-
ди вршење  упис и за увид. Нотарите имаат онлајн пристап до Катаста-
рот (само за увид) и до Трговскиот регистар (за упис и за увид).  

Од страна на нотаријатот се менаџирани и се водат регистри пропи-
шани со закон, како на пример Регистарот на тестаменти, Регистарот 
за брачни договори, Регистарот за хипотека на подвижни предмети, 
Регистарот на декларациии за партнерства. 

Република Чешка 
Нотарите користат дигитални алатки во нивното работење и тоа: 

електронски потпис, дигитални копии на акти, онлајн пристап до ре-
гистри заради вршење  упис и за увид, електронски регистри менаџи-
рани и управувани од нотаријатот. 

Електронски потпис користат на автентични акти, на копии од акти, 
на документи кои се доставуваат во јавните регистри и за плаќање  на-
доместоци, со кој потпис се врши проверка на  идентитетот на нотарот. 
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Системот на електронски потпис не е директно менаџиран и управу-
ван од нотаријатот. 

Не постои законска можност да составуваат акти во електронска 
форма.

Нотарите можат да доставуваат дигитални копии од сите нивни 
акти во јавните регистри и до странките во договорот. 

Нотарите имаат директен онлајн пристап во јавните регистри зара-
ди вршење  упис и за увид. Нотарите имаат онлајн пристап до Катас-
тарот (само за увид), до Трговскиот регистар (за упис и за увид), до Ре-
гистарот на население (за увид) до Регистарот на возила (за увид) и др. 

Од страна на нотаријатот се менаџирани и се водат регистри пропи-
шани со закон и волонтерски регистри креирани од нотаријатот, како 
на пример Регистарот на тестаменти, Регистарот на брачни договори. 

Белорусија
Нотарите користат дигитални алатки во нивното работење и тоа: 

електронски потпис, онлајн пристап до регистри заради вршење  упис 
и за увид, електронски регистри менаџирани и управувани од нота-
ријатот. 

Електронски потпис користат на документи кои се доставуваат во 
јавните регистри и за плаќање  надоместоци. Системот на електрон-
ски потпис не е директно менаџиран и управуван од нотаријатот. 

Не постои законска можност да составуваат акти во електронска 
форма.

Нотарите не можат да доставуваат дигитални копии од сите нивни 
акти во јавните регистри. 

Нотарите имаат директен онлајн пристап во јавните регистри зара-
ди вршење  упис и за увид. Нотарите имаат онлајн пристап до Катас-
тарот (само за увид), до Трговскиот регистар (за упис и за увид) и до Ре-
гистарот на население (за увид). 

Од страна на нотаријатот се менаџирани и се водат регистри пропи-
шани со закон и волонтерски регистри креирани од нотаријатот, како 
на пример Регистарот на нотарски депозит, Регистарот на нотарски 
акти и сл. 

Италија
Нотарите користат дигитални алатки во нивното работење и тоа: 

електронски потпис, дигитални копии на акти, онлајн пристап до ре-
гистрите за вршење  упис, до електронските регистри менаџирани и 
управувани од нотаријатот. 
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Електронски потпис користат на автентични акти, на копии од акти, 
на документи кои се доставуваат во јавните регистри и за плаќање  на-
доместоци. Системот на електронски потпис е директно менаџиран и 
управуван од нотаријатот. 

Постои законска можност да составуваат акти во електронска фор-
ма, кои се потпишуваат со електронски потпис или со графички пот-
пис преку таблет. Електронските нотарски акти не можат да бидат 
потпишани на оддалеченост, туку странките морат да бидат на исто 
место, заедно со нотарот. Документите од дигиталните акти се чуваат 
од страна на нотарите.  

Нотарите можат да доставуваат дигитални копии од сите нивни 
акти во јавните регистри и до странките во договорот. 

Нотарите имаат директен онлајн пристап во јавните регистри зара-
ди вршење  упис и за увид. Нотарите имаат онлајн пристап до Катаста-
рот (за увид и за упис), Трговскиот регистар (за увид и за упис), Региста-
рот на население (само за увид), до Регистарот на возила (само за увид). 

Од страна на нотаријатот се менаџирани и се водат волонтерски ре-
гистри.

Грција  
Нотарите користат дигитални алатки во нивното работење и тоа: 

онлајн пристап до регистрите за вршење  упис, до електронските ре-
гистри менаџирани и управувани од нотаријатот. 

Не користат електронски потпис во нотарското работење. 
Не постои законска можност да составуваат акти во електронска 

форма. 
Нотарите не можат да доставуваат дигитални копии од нивни акти 

во јавните регистри. 
Нотарите имаат директен онлајн пристап во јавните регистри зара-

ди вршење  упис и за увид. Нотарите имаат онлајн пристап до Тргов-
скиот регистар (за упис и за увид). 

Од страна на нотаријатот се менаџирани и се водат регистри проп-
ишани со закон. 

Русија 
Нотарите користат дигитални алатки во нивното работење и тоа: 

електронски потпис и електронски регистри, менаџирани и управува-
ни од нотаријатот. 

Електронски потпис користат на автентични акти, на документи 
кои се доставуваат во јавните регистри и за плаќање  надоместоци. 
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Системот на електронски потпис не е директно менаџиран и управу-
ван од нотаријатот. 

Постои законска можност да составуваат акти во електронска фор-
ма кои, пак, се потпишуваат со електронски потпис. Електронските но-
тарски акти не можат да бидат потишани на оддалеченост, туку стран-
ките морат да бидат на исто место, заедно со нотарот. Документите од 
дигиталните акти ги чуваат нотарите. 

Нотарите можат да доставуваат дигитални копии од сите нивни 
акти во јавните регистри и до странките во договорот. 

Нотарите немаат  директен онлајн пристап во јавните регистри.
Од страна на нотаријатот се менаџирани и се водат регистри проп-

ишани со закон, како на пример Регистар на тестаменти, Регистар на-
полномоштва, Регистар на нотарски акти, Регистар за наследување. 

Хрватска
Нотарите користат дигитални алатки во нивното работење и тоа: 

електронски потпис, онлајн пристап до регистрите за вршење  упис и 
за увид, до електронските регистри менаџирани и управувани од но-
таријатот. 

Електронски потпис користат на автентични акти. Системот на 
електронски потпис не е директно менаџиран и управуван од нота-
ријатот. 

Постои законска можност да составуваат акти во електронска фор-
ма. Електронските нотарски акти не можат да бидат потишани на од-
далеченост, туку странките морат да бидат на исто место заедно со но-
тарот. Документот од дигиталните акти го чуваат нотарите.  

Нотарите не можат да доставуваат дигитални копии од сите нивни 
акти во јавните регистри. 

Нотарите имаат директен онлајн пристап во јавните регистри зара-
ди вршење  упис  и за увид. Нотарите имаат онлајн пристап до Катас-
тарот (само за увид), до Трговскиот регистар (само за увид), до Региста-
рот на население (само за увид). 

Од страна на нотаријатот се менаџирани и се водат регистри проп-
ишани со закон, како на пример Регистарот на тестаменти и Региста-
рот за задолжници. 

Украина
Нотарите користат дигитални алатки во нивното работење и тоа: 

електронски потпис, онлајн пристап до регистрите заради вршење  
упис и за увид, онлајн пристап до електронските регистри менаџира-
ни и управувани од нотаријатот. 
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Електронски потпис користат за пристап до јавните регистри. Сис-
темот на електронски потпис не е директно менаџиран и управуван од 
нотаријатот, туку од Министерство за правда. 

Не постои законска можност да составуваат акти во електронска 
форма. 

Нотарите не можат да доставуваат дигитални копии од сите нивни 
акти во јавните регистри. 

Нотарите имаат директен онлајн пристап во јавните регистри зара-
ди вршење  упис и за увид. Нотарите имаат онлајн пристап до Катаста-
рот (само за увид), до Трговскиот регистар (за упис и за увид), до Регис-
тарот на население (само за увид).

Од страна на нотаријатот се менаџирани и се водат регистри пропи-
шани со закон, како на пример Регистарот на полномоштва. 

Бугарија 
Нотарите користат дигитални алатки во нивното работење и тоа: 

електронски потпис, дигитални копии на акти, онлајн пристап до ре-
гистрите заради увид, до електронските регистри менаџирани и упра-
вувани од нотаријатот. 

Електронски потпис користат на копии од акти, на документи кои 
се доставуваат во јавните регистри и за плаќање  надоместоци. Систе-
мот на електронски потпис не е директно менаџиран и управуван од 
нотаријатот. 

Не постои законска можност да составуваат акти во електронска 
форма. 

Нотарите не можат да доставуваат дигитални копии од сите нивни 
акти во јавните регистри.

Нотарите имаат директен онлајн пристап во јавните регистри зара-
ди увид. Нотарите имаат онлајн пристап до Катастарот (само за увид), 
до Трговскиот регистар (само за увид), до Регистарот на возила и до Ре-
гистарот на население. 

Од страна на нотаријатот се менаџирани и се водат регистри пропи-
шани со закон и волонтерски регистри, како на пример Регистарот на 
полномоштва. 

Литванија
Нотарите користат дигитални алатки во нивното работење и тоа: 

електронски потпис, дигитални копии на акти, онлајн пристап до ре-
гистрите заради вршење  упис и за увид. 

Електронски потпис користат на копии од акти кои се доставува-
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ат во јавните регистри. Системот на електронски потпис не е директно 
менаџиран и управуван од нотаријатот. 

Не постои законска можност да составуваат акти во електронска 
форма. 

Нотарите не можат да доставуваат дигитални копии од сите нивни 
акти во јавните регистри.

Нотарите имаат директен онлајн пристап во јавните регистри зара-
ди вршење  упис и за увид. Нотарите имаат онлајн пристап до Катаста-
рот (за упис и за увид), до Трговскиот регистар (само за увид), до Регис-
тарот на возила (само за увид).

Од страна на нотаријатот не се менаџирани и не се водат други ре-
гистри. 

Португалија 
Нотарите користат дигитални алатки во нивното работење и тоа: 

електронски потпис. 
Системот на електронски потпис е директно менаџиран и управу-

ван од нотаријатот. 
Не постои законска можност да составуваат акти во електронска 

форма. 
Нотарите не можат да доставуваат дигитални копии од сите нивни 

акти во јавните регистри.
Нотарите немаат директен онлајн пристап во јавните регистри за-

ради вршење  упис и за увид и немаат регистри  кои се менаџирани и  
водени од нотаријатот. 

Германија 
Нотарите користат дигитални алатки во нивното работење и тоа: 

електронски потпис, дигитални копии на акти, онлајн пристап до ре-
гистрите заради вршење  увид, електронски Регистри менаџирани и 
управувани од нотаријатот. 

Електронски потпис користат на копиите од актите, на документи-
те коишто се доставуваат во јавните регистри и за плаќање  надомес-
тоци. Системот на електронски потпис е директно менаџиран и упра-
вуван од нотаријатот. 

Не постои законска можност да составуваат акти во електронска 
форма.

Нотарите можат да доставуваат дигитални копии од сите нивни 
акти во јавните регистри и до странките во договорот. 

Нотарите имаат директен онлајн пристап во јавните регистри зара-
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ди вршење  увид. Нотарите имаат онлајн пристап до Катастарот (само 
за увид), до Трговскиот регистар (само за увид). 

Од страна на нотаријатот се менаџирани и се водат регистри пропи-
шани со закон, како на пример Регистарот на тестаменти. 

Србија
Нотарите користат дигитални алатки во нивното работење и тоа: 

онлајн пристап до регистрите за доставување податоци и за консул-
тација, до електронските регистри менаџирани и управувани од нота-
ријатот. 

Не користат електронски потпис во нотарското работење.
Не постои законска можност да составуваат акти во електронска 

форма.
Нотарите можат да доставуваат во јавните регистри исправи во пис-

мена форма од сите нивни акти.  
Нотарите имаат директен онлајн пристап во јавните регистри зара-

ди вршење  упис и за увид. Нотарите имаат онлајн пристап до Катаста-
рот (само за увид), до Трговскиот регистар (само за увид), до Регистарот 
на население (само за увид). 

Од страна на нотаријатот се менаџирани и се водат регистри пропи-
шани со закон и волонтерски регистри, како на пример Регистарот на 
тестаменти. 

Естонија
Нотарите користат дигитални алатки во нивното работење и тоа: 

електронски потпис, дигитални копии на акти, онлајн пристап до ре-
гистрите заради вршење  упис, електронските регистри се менаџира-
ни и управувани од нотаријатот. 

Електронски потпис користат на копии од акти, на документи ко-
ишто се доставуваат во јавните регистри и за плаќање  надоместоци. 
Системот на електронски потпис не е директно менаџиран и управу-
ван од нотаријатот. 

Не постои законска можност да составуваат акти во електронска форма.
Нотарите можат да доставуваат дигитални копии од сите нивни 

акти во јавните регистри и до странките во договорот. 
Нотарите имаат директен онлајн пристап во јавните регистри зара-

ди вршење  упис и за увид. Нотарите имаат онлајн пристап до Катас-
тарот (за упис и за увид), до Трговскиот регистар (за упис и за увид), до 
Регистарот на население (за упис и за увид), до Регистарот на возила 
(за упис и заувид). 
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Од страна на нотаријатот се менаџирани и се водат регистри пропи-
шани со закон, како на пример Регистарот на апостили, Регистарот за 
наследство, Регистарот на брачни договори. 

Словенија
Нотарите користат дигитални алатки во нивното работење и тоа: 

електронски потпис, дигитални копии на акти, онлајн пристап до ре-
гистрите заради вршење  упис, електронски регистри менаџирани и 
управувани од нотаријатот. 

Електронски потпис користат на документи коишто се доставува-
ат во јавните регистри и за плаќање  надоместоци. Системот на елек-
тронски потпис не е директно менаџиран и управуван од нотаријатот. 

Не постои законска можност да составуваат акти во електронска 
форма. 

Нотарите не можат да доставуваат дигитални копии од сите нивни 
акти во јавните регистри. 

Нотарите имаат директен онлајн пристап во јавните регистри зара-
ди вршење  упис и за увид. Нотарите имаат онлајн пристап до Катас-
тарот (за упис и за увид), до Трговскиот регистар (за упис и за увид), до 
Регистарот на население (само за увид).

Од страна на нотаријатот се менаџирани и се водат регистри пропи-
шани со закон, како на пример Регистарот на тестаменти. 

Црна Гора
Нотарите користат дигитални алатки во нивното работење и тоа: 

онлајн пристап до регистрите заради вршење  упис и за увид. 
Не користат  електронски потпис во нотарското работење. 
Не постои законска можност да составуваат акти во електронска 

форма. 
Нотарите не можат да доставуваат дигитални копии од сите нивни 

акти во јавните регистри.
Нотарите имаат директен онлајн пристап во јавните регистри зара-

ди вршење  увид. Нотарите имаат онлајн пристап до Катастарот (само 
за увид), до Трговскиот регистар (само за увид). 

Од страна на нотаријатот не се менаџирани и не се водат други ре-
гистри. 

•	земјишни	права	и	нивно	прилагодување	 (Козита	ДЕЛВАКС	и	
Јорг	БУЧОЛЗ)

•	извештај	за	компании	(Ален	ДЕЛИЕГЕ)
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По оваа точка,  беше презентирана сублимација изготвена од доби-
ените извештаи од земјите-членки во однос на улогата на нотарот при 
основањето на компаниите. 

•	полномоштва	(Едмонд	Јакоби)
По оваа точка, исто така беше презентирана сублимација изготвена 

од добиените Извештаи од земјите-членки. 
•	студија	за	брачен	режим	и	регистрирани	партнерства,	изготве

на од CAE  IRENE – CNUE
•	 меѓународната	 работна	 група	 за	 граѓанско	 право	 -	 обичајно	

право	(Марк	ГЕЛЕЈНС)
На крајот од пленарната сесија беше даден Извештај за финанси-

ското работење на КАЕ (благајник Сандро Штадлер) и беше утврден 
редоследот за следните средби на КАЕ и тоа: 

- Виена, Австрија: 24 - 25 ноември 2018 година; и
- Лондон, Велика Британија: 5 - 6 април 2019 година. 
Сесијата заврши во 13.30 часот. 
По завршувањето на пленарната сесија на КАЕ, активностите про-

должија на симпозиумот „Медитерански денови“, кој започна на 22 
јуни во 15.00 часот, а заврши на 23 јуни во 19.00 часот. 

СИмПОЗИум «меДИтеРАНСкИ ДеНОВИ»

На Симпозиумот беа разработени следните теми: 
1.	ТЕМА:	„Парови:	слобода	и	разновидност	(кохабитација,	регис

трирани	партнерства,	брак)“,	проф.	Мари	Горе,	генерален	известу
вач

2.	 ТЕМА:	 „Парови:	 семејство	 и	 бизнис	 (организација	 и	 управу
вање	со	бизнис	во	рамките	на	парот	и	на	семејството)“,	проф.	Ло
ренцо Пратс Албентоса, генерален известувач 

По секоја од двете теми беше отворена дебата, прашања и одговори. 
Потоа од страна на Маријана Папакиријако, нотар од Грција и заме-

ник- претседател на КАЕ,  беше дадена информација дека ќе се изра-
ботува и ќе се  спроведува нова студија во соработка со CNUE и IRENE. 
Студијата ќе биде уредена и подготвена за следниот конгрес на но-
тарите во октомври 2019 година. Насловот на новата студија ќе биде: 
„Двојки во Европа - режим на сопственост“, за што до секоја земја-член-
ка на УИНЛ ќе биде доставен прашалник, кој треба да биде одговорен 
до ноември 2018 година. 
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Вториот ден од Симпозиумот се одржа тркалезна маса на тема: 
„Тешкотии поврзани со примената на Регулативата 650/2012 за сук-
цесија на ЕУ, особено меѓу северната и јужната страна на Медитера-
нот“, нотар Синциа Брунели, генерален известувач. Она што може да 
се издвои значајно за македонскиот нотаријат, е остварената средба 
со Сигрун Ербер-Фалер, нотар во Германија и заменик-претседател на 
УИНЛ за Европа, која изрази подготвеност да помогне на македонски-
от нотаријат по проценка што ќе ја определат надлежните органи на 
Нотарската комора, и понуди да достави писмени материјали за зна-
чењето на нотарските акти во превентивната правда, за што  беше 
предложено тие материјали да се достават преку преставниците вклу-
чени во Стратегијата за реформи на правосудниот сектор. 

30 август 2018 година Составил:
 нотар м-р Марјан Коцевски, 
 делегат на КАЕ
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ИЗВеШтАЈ ОД РеГИОНАлеН СОСтАНОк
„електРОНСкО ПОВРЗуВАње НА
НОтАРИте И ЈАВНИте РеГИСтРИ“

3 - 4 јули 2018 година
Сараево, Федерација Босна и Херцеговина

ВОВеД

Регионален состанок на тема „Електронско поврзување на нотари-
те и јавните регистри“ се одржа во Сараево, во организација на Гер-
манското друштво за интернационална соработка – ГИЗ, преку От-
ворениот регионален фонд за Југоисточна Европа – прав на реформа. 
Де ле га ција составена 
од потпретседателката 
на Нотарската комора 
на РМ, нотар Олга Ди-
мовска, претставник од 
Министерството за пра-
вда, помошник-раково-
ди телот на Секторот за 
извршување, нотаријат 
и медијација, Владимир 
Јанковски, претставни-
кот на ИТ-секторот и ав-
тор на софтверот „Нота-
риус“ за НКРМ, Божидар Аврамовски и претставникот на Нотарската 
комора на РМ, стручен соработник, м-р Анастазија Анастасовска, при-
суствуваа на состанокот. Присутни беа делегации од Република Ср-
бија, Република Црна Гора, Република Српска, Босна и Херцеговина, 
Република Албанија, од Република Косово, како и претставници на-
Сојузната комора на Република Германија.

3 јули 2018 година

Состанокот беше отворен со поздравни говори од страна на г-ѓа 
Маргрет Гоелма, проект-менаџер од ГИЗ и од страна на д-р Ловро То-
машиќ, нотар и претставник на Сојузната германска нотарска комо-
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ра, кои истакнаа дека се задоволни и од присуството и од заинтереси-
раноста која овој проект ја ужива кај сите комори. Полека, но сигурно, 
се гледа дека електронското поврзување на нотарите и јавните регис-
три не е само идеја туку и реална потреба за побрза, поевтина и поефи-
касна услуга. Проф. д-р Енес Бикиќ, во својство на модератор се забла-
годари за поддршката која посебно Комората на Босна и Херцеговина 
ја добила во минатиот период од страна на Сојузната германска но-
тарска комора поради потребата од менување и надополнување на за-
конските решенија, со цел да се  овозможи користење на електронски-
те технологии. Предлог-законските решенија за Федерацијата Босна 
и Херцеговина беа поделени до сите членови на состанокот, а истите 
беа подготвени и презентирани од страна на Сефаедин Суљевиќ, но-
тар, д-рЕнес Бикиќ и на д-р Ловро Томашиќ.

Во текот на презентацијата на членовите од законот се разви диску-
сија по однос на предлозите, а сè со цел подобрување и појаснување на 
конкретните законски решенија. Потпретседателката на НКРМ, нотар 
Олга Димовска, презентираше и дел од законските решенија од Р. Ма-

кедонија, кои ја овозможуваат и од коишто произлегува обврската за 
користење  електронски технологии. Забелешки дадоа и претставни-
ците на останатите комори кои веќе имаат искуство и закони со кои е 
регулирана оваа тематика.

Во прашањето за воведување новини во регионот, претставниците 
на Република Србија истакнаа дека во текот на изминатите денови по 
електронски пат се поврзале и со Катастарот на недвижности. Принци-
пот на доставување на документите е ист како и во Македонија, но по 
примерот на Германија, нотарите ќе се заложат доставувањето во Ка-
тастарот да биде проследено со документ – терк,  службена белешка од 
страна на нотарот во која нотарот потврдува дека таа електронска - ди-
гитална копија е од предмет кој физички постои во канцеларијата на 
нотарот. Воедно беше истакнато дека освен концептот на електронски 
потписи, се разгледува и концептот за воведување електронски печат 
на нотарите. Со помош на владата на Р. Србија и нивниот електронски 



 НОТАРИУС • Брoj 35 129

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE DU NORD

правен систем (е-Justice) систем, кој функционира во рамките на Минис-
терството за правда, се изведе заклучок дека во моментот, од комори-
те во регионот (иако млад во години) нотаријатот во Србија добил прис-
тап до сите потребни јавни регистри. Адресните податоци за странките, 
податоците од книгите за матична евиденција, од нотарите во Србија 
се посочија како многу корисни и како евиденции до кои сите нотарија-
ти би требало да имаат пристап.Следуваше презентација од страна на 
Бјанка Венгенмаер од Сојузната германска нотарска комора, која ги 
претстави законските решенија што го овозможуваат електронското 
работење на нотарите во Германија. Од избраните суштински прописи 
презентираше делови од Законот за нотаријатот во Германија во однос 
на електронскиот потпис, од Законот за трговски друштва, уписот во 
Централниот регистар, од Законот за катастар на недвижности, прие-
мот на електронските документи во системот, обликот на електронски-
те документи и членови од други суштински закони. 

Презентацијата продолжи во однос на заштитата на лични подато-
ци и пристапот во јавните регистри. Општата регулатива за заштита 

на личните податоци на Европскиот парламент и Советот на Европ-
ската унија (ЕУ) 2016/679 е донесена на 27 април 2016 година со период 
на транзација  од две години, односно во Европската унија започна да 
се применува веќе од 25 мај 2018 година, иако мерките за заштита се 
построго дефинирани, јасно се дава до знаење кој може да има прис-
тап и конкретно до кои податоци. Од причина што нотарите се лица 
со јавни овластувања добиени од државата кои уживаат доверба од 
страна на регистрите и на граѓаните, се препорачува  коморите, при 
изработка на системите за електронско поврзување со регистрите да 
се стремат кон јасно дефинирање на привилегиите на одредени стра-
ни во однос на потребните информации.

Вториот работен ден беше резервиран за ИТ-експертот на Сојузна-
та германска нотарска комора, д-р Ханс – Гунтер Гаул, кој имаше пре-
зентација во однос на системите и на решенијата кои се направени од 
страна на Германија, а на неговото излагање се приклучи и потпретсе-
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дателот на Сојузната германска нотарска комора, г. Ричард Бок, кој ис-
такна дека комората во Германија секојдневно работи за развивање 
на што е можно посигурен електронски систем, но никако не се стре-
ми кон решение кое би можело да ја замени потребата  странките фи-

зички да се појават во канцеларијата на нотарот и со тоа да се изгуби 
советодавната улога што ја има нотарот. Д-р Гаул објасни дека систе-
мот во Германија се развива со години, како и дека Сојузната герман-
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ска нотарска комора во 2014 година се пријавила и добила тендер од 
др  жавата за одржување на сите ИТ-решенија за правосудните орга ни. 
Со тоа се овозможи ло воспоставување електронско - правно и админи-
стративно-поштенско сандаче (EGVP), кое се јавува како посредник во 
комуникацијата и овозможува сигурна достава на предмети меѓу сите 
негови корисници.

Од страна на присутните претставници на ИТ-секторот, се поста-
вија повеќе прашања кои се однесуваа на сервери, cloud  технологија-
та, степенот на заштита на базите на податоци, исплатливоста за на-
бавка и за одржување хардвер за чување на базите на податоци или 
изнајмување на cloud простор, и други технички прашања.Присутни-
те добија голем број информации, позначајни беа оние кои се однесу-
ваа на SAFE - сигурна пријава на ентитетите (safe access to federated e 
justice) каде сите се пријавуваат во trusted домејн, дека секоја личност 
има улога и се вреднува според тоа, дека има улоги кои се доделува-
ат само на граѓани или на институција. Истакна дека на веб-страни-

цата www.notar.de може да се направи проверка кој какви привилегии 
има, кој е регистриран и кој може да влезе во системот. Најбитна е си-
гурната комуникација, која во Германија е обезбедена со користење  
виртуелна мрежа за комуникација преку Cisco рутери, кои се набаве-
ни од страна на нотарите во секоја канцеларија. Како и тоа дека по-
стои веб-страница EIRV.info каде има податоци за тоа кога некоја стра-
ница не е во функција и дали се премостува до друг систем. Сојузната 
германска нотарска комора издава и електронски потписи- картички 
на нотарите, на замениците-нотари, а членарина на истата ѝ плаќаат и 
сите регионални комори.

Во завршниот дел, од страна на Нотарската комора на Албанија 
беше посочено дека иако има многу корисни информации кои произ-
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легуваат од овие состаноци, би можело да се размисли за конкретно 
решение кое би користело за сите регионални комори. Воедно се по-
тенцираше дека коморите во државите од регионот се помали комори 
од Сојузната германска нотарска комора, кои не располагаат со голем-
буџет за да можат да ги издржат финансиските трошоци за одржу-
вање самостоен ИТ-систем, како оној на Германија, за чиешто одржу-
вање се ангажирани  повеќе од сто ИТ- инженери. Состанокот заврши 
со насока да се размисли за идејно решение кое би ги поврзало сите ре-
гионални комори без да има значителни додатни финансиски импли-
кации, а би им користело на сите во иднина (апликација, веб-страни-
ца и сл.).  

Скопје, јули 2018 година

 Олга Димовска,
 потпретседател на НКРМ, нотар с.р.
 

 Владимир	Јанковски,
 помошник-раководител на Секторот за
 извршување, нотаријат и медијација во
 Министерство за правда на РМ с.р.
 

 Божидар Аврамовски,
 претставник на ИТ-секторот и автор
 на софтверот „Нотариус“ за НКРМ с.р.
 

 мр Анастазија Анастасовска,
 стручен соработник во НКРМ с.р.
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ИЗВеШтАЈ ОД ФИНАлНИОт 
РеГИОНАлеН СОСтАНОк

„електРОНСкО ПОВРЗуВАње 
НА НОтАРИте И ЈАВНИте РеГИСтРИ“

9-10 октомври 2018 година, Будва, Р. Црна Гора

ВОВеД

Финалниот регионален состанок на тема „Електронско поврзување 
на нотарите и јавните регистри се одржа во Будва, во организација на 
Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ), преку от-
ворениот регионален фонд за Југоисточна Европа – правна реформа.

На овој состанок присуствуваше делегација предводена од потпрет-
седателката на Нотарската комора на РМ, нотар г-ѓа Олга Димовска, 
претставник од Министерството за правда, државен советник за извр-
шување, нотаријат и медијација, г-ѓа Радица Лазареска Геровска, прет-
ставник на ИТ-секторот и автор на софтверот „Нотариус“ за Нотарска-
та комора на РМ, г. Божидар Аврамовски, и претставник од Нотарската 
комора на РМ, стручен соработник м-р Анастазија Анастасовска.

Со свои претставници беа застапени и Република Србија, Републи-
ка Црна Гора, Република Српска, Босна и Херцеговина, Република Ал-
банија, Република Косово, Република Хрватска, како и претставници 
на Сојузната федерална комора на Република Германија.
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9 октомври 2018 година

Финалниот регионален состанок го отвори проф. д-р Енес Бикиќ, 
кој во својство на посредник (модератор) изрази благодарност до учес-
ниците за нивното присуство, не само на овој состанок, туку и на прет-
ходните. Добре дојде и пријатна работа на присутните им посакаа и 
г-ѓа Маргарет Гоелма, проект-менаџер од ГИЗ, г. Ричард Бок, потпрет-
седател на Сојузната германска нотарска комора и д-р Ловро Тома-
шиќ, нотар и претставник на Сојузната германска нотарска комора. Во 
своите обраќања говорниците истакнаа дека се задоволни од резулта-
тите што во текот на изминатата година и половина ги добиле од секој 
од учениците и дека на овој проект треба да се гледа како на можност 
и иницијатива за дополнителна работа и развој во поглед на дигита-
лизацијата. Во овој работен ден следуваа и презентации на г-ѓа Ран-
кица Бенц, нотар од Р. Хрватска, кои се однесуваа на правната основа 
за електронска комуникација на нотарите со јавните регистри во Ре-
публика Хрватска и д-р Ловро Томашиќ, кој говореше за амандманите 
кои би требале да се направат во законите за нотаријатот за да се до-
бие добра правна основа за електронска комуникација. Преку приме-

ри од правна природа, секој 
учесник за својата земја наку-
со ги сподели решенијата во 
однос на издавање електрон-
ски сертификати, можноста 
за составување електронски 
исправи, како и начинот на 
доставување на електронски-
те исправи. Во двете земји, 
во Р. Германија и во Р. Хрват-
ска, постојат централизирани 
тела, кои служат како мост 
за електронска комуникаци-
ја ме ѓу различни државни 
орга ни, регистри, судови, но-
тари. Постоењето на ова тело, 
според стручните лица (екс-
пертите) ја олеснува комуни-

кацијата и ја зголемува безбедноста при пренесувањето податоци, а 
истите ги прави подостапни  за понатамошно користење и за размена. 
Господинот Сефаедин Суљевиќ, нотар од БиХ, се заблагодари на Сојуз-
ната германска нотарска комора и на ГИЗ за помошта при изработу-
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вање на амандманите кои се однесуваат на законите во Федерацијата 
Босна и Херцеговина, со цел да се започне со активна дигитализација 
во нотаријатот. Информираше дека изработиле текст на правилник,  
кој би овозможил електронска комуникација на нотарите со јавните 
регистри, а кој би ја модернизирал и би ја олеснил работата на нота-
рите.

Д-р Ловро Томашиќ истакна дека во моментов е актуелно прашање-
то за регулативата на ЕУ бр. 910/2014 за електронска идентификација 
и доверба за електронски трансакции на внатрешниот пазар („Регула-
тива eIDAS“). Како што истакна тој, оваа регулатива eIDAS ја поништу-
ва Директивата за електронски потписи 1999/93 / EC и создава се-
опфатна правна рамка за услугите за електронска идентификација 
и автентикација, и има за цел да создаде систем на заемно призна-
вање меѓу земјите-членки во однос на нивните национални системи 
за идентификација и, со тоа има за цел да ја зголеми довербата и ефек-
тивноста во рамките на европскиот внатрешен пазар за јавни и при-
ватни прекугранични онлајн услуги и електронска трговија. Објасни 
дека Регулативата воспоставува правна рамка за обезбедување, со цел 
прекугранична идентификација, хармонизирано признавање на мно-
губројните средства за електронска идентификација („eIDАЅ“) што ги 
користат земјите-членки за физички и за правни лица. Сепак, при-
марна цел е јавниот сектор, а земјите-членки имаат обврска само да 
ги препознаат оние „eIDАС“ кои се содржани во листата објавена од 
комисијата врз основа на известувањата на земјите-членки. На земји-
те-членки останува слободно да одлучат кои од нивните национални 
постојни средства за електронска идентификација  сакаат да ги доста-
ват за да бидат дел од известувањето, а Регулативата ги утврдува ус-
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ловите под кои останатите земји-членки мора да ги признаат тие сред-
ства за електронска идентификација. Освен тоа, земјите-членки мора 
да соработуваат едни со други за да обезбедат интероперабилност на 
повеќекратните национални шеми за електронска идентификација. 
Исто така, тој напомена дека регулативата се фокусира на услугите на 
доверба (електронска идентификација и потписи, односно eIDAS). Со 
оглед на тоа што Директивата за електронски потписи се занимаваше 
само со електронски потписи и има празнини во нејзината рамка, осо-
бено во однос на прашањата за прекугранична интероперабилност и за 
технолошкото ажурирање, новата регулатива eIDAS е многу поширо-
ка. Регулира широк спектар на доверливи услуги, како што се на при-
мер  електронските потписи,  но, исто така, се регулираат електронски-
те печати, електронското означување кое се однесува на на печатот за 
времето, услугата за електронско доставување, проверка на веб-стра-
ницата и сл. Рамката е заснована на реципрочната обврска на земји-
те-членки да ги признае таквите доверливи услуги доколку тие  се 
засноваат на квалификуван сертификат издаден во една земја- членка.

Сојузната германска нотарска комора е на листата објавена од Ко-
мисијата и постојните средства за електронска идентификација кои се 
издаваат од ова тело се прифатени од страна на сите земји-членки. Д-р 
Томашиќ истакна дека сите комори, исто така, треба да настојуваат во 
процесот на дигитализација на нотаријатите да успеат да добијат ви-
соко ниво на професионалност во однос на средствата за електронска 
комуникација,со цел полесно усогласување на националното законо-
давство со параметрите пропишани со оваа регулатива.
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Потоа следуваше куса презентација на ИТ-компаниите „Ланако“ и 
„Пинк“ од Федерацијата Босна и Херцеговина и нивните идејни реше-
нија кои се однесуваат  на процесот на дигитализација во нотаријатот 
во земјата. Двете компании истакнаа дека имаат подготвено модел на 
софтверски решенија, кои би овозможиле електронско работење на 
нотарите. Сепак, предлог е процесот на дигитализација да започне со 
централно тело (како во примерите дадени во Р. Хрватка и во Р. Герма-
нија), кое тело би претставувало приклучна точка во која би се поврзу-
вале јавните институции во државата за да нотарите потоа би можеле 
да црпат информации од сите регистри што им се потребни.

Од Сојузната германска нотарска комора исто така имаше куса пре-
зентација која се однесуваше на ИТ-достигнувањата на комората и на 

степенот на развиеност на системи-
те со кои нотарските канцеларии 
се поврзани и работат. Повторно се 
дискутираше прашањето за елек-
тронско-правно и административ-
но-поштенско сандаче (EGVP), кое 
се јавува како посредник во кому-
никацијата и овозможува сигурно 
доставување предмети меѓу сите 
негови корисници, како и систе-
мот SAFE - сигурна пријава на ен-
титетите (safe access to federated e 
justice).  Кога се работи за информа-
ции од доверлива природа (какви 

што циркулираат во нотарските канцеларии) безбедноста на инфор-
мациите е приоритет и Р. Германија секојдневно работи на креирање 
на што побезбедна и посигурна електронска комуникација.

На крајот на првиот работен ден, собирот го поздрави г. Ричард Бок, 
кој поради неодложни обврски не можеше да остане на затворањето 
на состанокот предвидено за наредниот дени тој изрази надеж дека 
сите комори од регионот и понатаму интензивно ќе продолжат со мо-
дернизација и напредување на полето на дигитализацијата. Потреба-
та за физичкото присуство на странките пред нотар треба да биде и 
да остане главен приоритет, а електронската комуникација и поврзу-
вањето на нотарите со јавните регистрии активното користење на ди-
гиталните технологии, треба само да допринесат за скратување на вре-
мето што е потребно странките да го одвојат за постапките пред нотар.

Вториот работен ден на финалниот регионален состанок го отвори 
д-р Ловро Томашиќ, кој предложи да им се даде збор на претставни-
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ците на коморите накратко да се обратат со свои заклучни согледби 
во однос на напредокот кој, секоја од коморите, благодарение на овој 
проект, го остварила. Во продолжение тој истакна дека иако проектот 
завршува со овој финален состанок, Сојузната германска нотарска ко-
мора е достапна во кое било  време за совет или  за каква било помош, 
како и дека се планира во иднина најмалку еднаш годишно да се одр-
жува средба во Р. Германија, со цел да се следи напредокот на комори-
те од регионот во поглед на дигитализацијата. 

Се обратија претставниците од сите присутни комори и сите имаа да 
презентираат позитивни искуства. Р. Албанија подготвува поврзување 
преку централно тело, кое ќе биде клучна точка за дигитализација на 
нотаријатот; Р. Косово напредува во идејни решенија; Р. Србија се из-
двојува во однос на краткото време во кое се постигна висок степен на 
дигитализација на нотаријатот, како и поврзување на нотарите со сите 
јавни регистри. Р. Црна Гора и Федерацијата Босна и Херцеговина сè 
уште немаат постигнато значителен напредок во полето на дигитализа-
ција, па од страна на д-р Томашиќ им беше предложена соработка во од-
нос на развивање на софтвер, кој би се користел од страна на овие комо-
ри; ова беше предложено како идеја која би можела да се земе предвид.  

Во однос на Р. Македонија, г-ѓа Олга Димовска, во име на Нотарска-
та комора на РМ, се заблагодари за сите досегашни споделени иску-
ства од страна на присутните, на Сојузната германска нотарска комо-
ра и на ГИЗ. Истакна дека степенот на дигитализација на нотаријатот 
во Р. Македонија е на високо ниво, но дека искуствата од земја како 
што е Р. Германија, посебно во однос на предметите кои се доставува-
ат во Катастарот и комуникацијата што тие институции ја остваруваат 
во однос на заштитата на правата на странките, е нешто кон кое треба 
да се стреми и Р. Македонија.

Проф. д-р Енес Бикиќ истакна дека е задоволен од промените кои 
се случуваат во сите земји во регионот и дека треба да се оди чекор 
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напред во согласност со новите технологии, но, сепак, да се внимава. 
Правната сигурност во дигиталната ера треба да биде приоритет и но-
тарите треба да се движат секогаш во тој правец.

За крај, г-ѓа Маргарет Гоелма, проект-менаџер од ГИЗ, ги замоли 
сите присутни да одговорат на краток прашалник, кој, во деновите што 
следуваат, ќе биде изработен од ГИЗ. Воедно го изрази своето задовол-
ство во однос на успешноста на овој проект и позитивните промени 
коишто истиот ги поттикнал во коморите во регионот и изрази надеж 
дека сите ќе продолжат упорно и доследно во насока на модернизи-
рање, но и на зачувување на темелните вредности на нотаријатот во 
дигиталниот свет.

Скопје, октомври 2018 година

 Олга Димовска,
 потпретседател на НКРМ, нотар с.р.
 
 Радица	Лазареска	Геровска
 државен советник за извршување,
 нотаријат и медијација
 при Министерство за правда на РМ с.р.
 
 Божидар Аврамовски,
 претставник на ИТ-секторот и
 автор на софтверот „Нотариус“ за НКРМ с.р.

 мр Анастазија Анастасовска, 
 стручен соработник во НКРМ с.р.
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ИЗВеШтАЈ  
ОД „СОВет НА НОтАРИЈАтИ НА 

еВРОПСкАтА уНИЈА, 25 ГОДИНИ 
ВО СлуЖБА НА ГРАЃАНИте ВО еВРОПА”

25 години CNUE / Генерално собрание на CNUE 
5 - 6 ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

БРИСЕЛ, Р. БЕЛГИЈА, 5 ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

По повод 25 години од постоењето на Советот на нотаријати на Ев-
ропската унија (CNUE), во Европскиот парламент во зградата „Алтеро 
Спинели“, Брисел, Р. Белгија,се одржа свечена седница. Во оваа при-
года говореа, г. Даниел Буда и г. Кристијан-Силвио Бусои, членови на 
Европскиот парламент, г-ѓа Тина Астола, генерален директор на Ге-
нералниот директорат за правда при Европската комисија, г. Стефан 
Лејенбергер, извршен секретар на Европската комисија за ефикасност 
на правдата при Советот на Европа, г. Хозе Марќењо де Лано, претсе-
дател на Меѓународната унија на нотарите, како и г. Мариус Кохлер, 
претседател на Советот на нотаријатите на Европската унија.

Тема на седницата беше „Советот на нотаријатите на Европската 
унија - 25 години во служба од областа на правдата, слободата и на без-
бедноста”, а меѓу присутните гости имаше и членови на Европскиот 
парламент, на Европската комисија, високи гости - делегати од Меѓу-
народната унија на нотаријатите, како и делегации од 22 земји-членки 
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и четирите земји-набљудувачи на CNUE. Делегацијата на Нотарската 
комора на РМ ја претставуваа нотар г. Васил Кузманоски, претседател, 
и м-р Анастазија Анастасовска, стручен соработник.

Во своите обраќања говорниците го истакнаа задоволството од по-
стоење тело какво што е CNUE и, генерално, за придобивките од посто-
ењето на нотарската професија.
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Г-ѓа Тина Астола истакна дека нотарите обезбедуваат стабилност 
на правниот поредок, нарекувајќи ги „чувари на правната сигурност“ 
како и тоа дека нотаријатот треба да се труди секогаш да остане ста-
билен и покрај предизвиците со кои се соочува професијата на европ-
скиот фронт.

Господинот Мариус Келер потсети дека после 25 години постоење, 
CNUE сега е возрасна организација и може да се гордее со историја 
исполнета со многу многу достигнувања. Пред присутните во салата 
беше прикажан и видеофилм, кој се враќа во историјата на CNUE, а 
истиот може да се види на следнава врска: https://www.youtube.com/
watch?v=N2OSBrhfpZA. 

Господинот Даниел Буда истакна дека нотарите се овластени од 
страна на државата и тие се присутни секогаш кога постојат суштин-
ски, а понекогаш и уникатни моменти во животот на граѓаните, без ог-
лед на тоа дали станува збор за семејни, имотни или за деловни односи. 
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Господинот Стефан Лејенбергер, во своето обраќање објасни дека е 
горд на довербата и на работниот однос што сега ја обединува неговата 
организација, Европската комисија за ефикасност на правдата и CNUE.

Господинот Хозе Марќењо де Лано го изрази своето задоволство од 
фактот дека CNUE и Меѓународната унија на нотарите чекорат заедно 
напред со заедничка цел за подобрување на нотаријатот за граѓаните. 

Господинот Кристијан – Силвиo Бусои спомена дека тој имал чест 
да работи со CNUE неколку пати во текот на изминатата деценија, и 
посочи дека без оглед дали станува збор за конгрес во Варшава или во 
Брисел, или за важната улога на нотарот во заштитата на потрошува-
чите, за Законот за трговски друштва, за Законот за наследување и се-

мејното право, секогаш му било јасно дека професијата е активен при-
донесувач во европското законодавство и политика во својата област 
на компетентност.
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Редовното генерално собрание на Советот на нотаријати на Европ-
скатаунија се одржа наредниот ден. На средбата секој од присутните 
имаше можност да даде краток извештај за новините кои се однесува-
ат на  нотаријатот. Од страна на делегацијата на НКРМ, беше изложе-
на моменталната состојба со Законот за нотаријатот, како и потребата 
за измена на моменталното законско решение, а сè со цел да се добли-
жиме до европскиот стандард.

Се дискутираше за повеќе теми од областа на работењето на нота-
рите, а како клучни законодавно-правни и политички прашања беа 
издвоени: дигитализацијата и прекуграничната мобилност, разгледу-
вање на проектот „Јакнење на европските семејства“, дефинирањето 
автентични инструменти, како и други теми во согласност со европ-
ските политики. На седницата се направи и избор на нов претседател 
и потпретседател на CNUE.
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За претседател на Советот на нотаријатите на Европската унија 
(CNUE) беше избран г. Пјер – Лук Фогел, француски нотар, а г. Георгиос 
Рускас, нотар во Атина и претседател на грчкиот нотаријат, беше из-
бран за нов потпретседател. Господинот Пјер-Лук Фогел, наследникот 
на г. Мариус Келер, германски нотар, ќе ги преземе официјално свои-
те должности во јануари 2019 година, кога пренесувањето на власта ќе 
се одржи во Париз. Новиот претседател на CNUE, г.-Пјер-Лук Фогел, по 
гласањето изјави дека ќе се бори за достоинството на нотарите во Ев-
ропа и во светот, како и тоа дека „Европа што заштитува е Европа на 
којашто ѝ требаат нотарите”.

Претседателот на НКРМ, г. Кузманоски, го искористи овој настан да 
оствари и куси средби со претседателите на нотарските комори на Р. 
Црна Гора, г. Бранислав Вукичевиќ, на Р. Словенија, г-ѓа Соња Краљ, на 
Р. Турција, г. Дурсун Чиннако, на кои се дискутираше за состојбата на 
нотаријатот, како и за можна идна заедничка соработка.

Скопје, декември 2018 година

 Васил Кузманоски,
 претседател на НКРМ, нотар с.р.

 мр Анастазија Анастасовска,
 стручен соработник во НКРМ с.р.
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Asamblea de Presidentes de UINL
Assembly of Presidents od UINL

Assemblée des Présidents de I’UINL

И З В е Ш т А Ј

15-16 јуни 2019 година, мадрид, Шпанија

UINL ExtrAordINAry GENErAL MEEtING
MAdrId, SPAIN-15-16 JUNE 2019
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Во периодот од 15 до 16 јуни 2019 година во Мадрид, Шпанија, се одр-
жа вондредно собрание на нотаријатите-членки на Меѓународната 
унија на латински нотаријати (УИНЛ). На ова собрание во Мадрид, како 
претставници на Нотарската комора на Република С. Македонија при-
суствуваа претседателот на Нотарската комора на Република С. Маке-
донија, нотар Васил Кузманоски, и членот на Управниот одбор на Но-
тарската комора на Република С. Македонија, нотар Сашо Ѓурчиноски.

Состанокот се одржа во седиштето на шпанскиот нотаријат во Мад-
рид и притоа се работеше по следниов дневен ред:

1. Испитување на правната состојба на унијата;
2. Презентација на предлозите и дебата за поднесените предлози;
3. Усвојување на суштинските одлуки што имаат најширок можен 

опсег, вклучувајќи, доколку е потребно, измена на Статутот.
Состанокот го отвори претседателот на Меѓународната унија на ла-

тински нотаријати - Хозе Марќењо де Лано, кој во еден подолг говор се 
осврна на правниот статус на унијата.

Тој истакна дека на последниот генерален состанок на нотаријати-
те-членки, кој се одржа во Буенос Аирес, кога ја презел функцијата 
претседател на унијата, се нашол во непозната ситуација. Од регистра-
ција на Статутот на унијата во регистарот на Буенос Аирес и доделу-
вање статус правно лице, во согласност со аргентинскиот закон, не-
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малo документ за регистрација во овој регистар и законските обврски 
во однос на фискалните прашања не биле исполнети во аргентинска-
та администрација. Истакна дека сето тоа значи дека унијата, во со-
гласност со законодавството на земјата е внесена во Регистарот на не-
активни субјекти, со сите последици што ги повлекува тоа. Соочени со 
оваа ситуација и по неколку процени, истакна дека e формиран тех-
нички комитет, со кој претседавал претседателот Феслер, и во негови-
от состав се и советниците Д’Алесиио и Гомеза Вила, со поддршка на 
секретарот и на благајникот на унијата, при што oваа комисија ја завр-
шилa својата работа преку подготовка на соодветните извештаи што 
се однесувалe на проблемите за кои првично се чинелo дека може да 
бидат чисто административна работа, но кои можат да имаат поголе-
мо влијание. Претседателот Хозе Марќењо де Лано истакна дека ова 
дело било испитано од страна на канцеларијата на Управниот одбор, а 
неодамна и од страна на Управниот одбор, на пленарна сесија што се 
одржала во Рим на 22 февруари 2019 година. Дебатата била интензив-
на и продуктивна и траела речиси цел ден, од 9.00 часот наутро до 19.00 
часот навечер, при што им се заблагодари на советниците за односот и 
за одговорноста со која се осврнале на прашањето.

Истакна дека општото чувство било дека треба да бидеме свесни 
за големината на проблемот, кој е надвор од надлежноста на Управ-
ниот одбор и на комитетот, а за кој треба да се донесе одлука од стра-
на на врховниот орган на унијата, на вонредна седница на собранието, 
по сослушување на генералниот совет, бидејќи секоја донесена одлука 
би можела да влијае на сегашната статус кво на унијата. Во рамките на 
Управниот одбор било договорено да се подготват предлози и да бидат 
доставени до собранието пред да се одржи, со цел да се олесни работа.

Понатаму, во врска со првата точка од дневниот ред, претседате-
лот на Меѓународната унија на латински нотаријати - Хозе Марќењо 
де Лано, истакна дека унијата е непрофитно граѓанско здружение соз-
дадено во согласност со аргентинскиот закон и претставува правен 
субјект, чиишто членови и службени лица немаат лична одговорност. 
Унијата не презема некои значајни активности во Аргентина, каде што 
е присутна, но без никакви средства. Бидејќи ги нема исполнето свои-
те должности, таа е префрлена во Регистарот за неактивни субјекти 
(РЕИ), без притоа да го изгуби статусот на правен субјект. Може да 
биде реактивирана доколку се исполнат определени услови. Што се 
однесува до друштвата и здруженијата, Аргентина ја следи теоријата 
за инкорпорација.

Седиштето на Меѓународната унија на латинските нотаријати е во 
Рим. Административниот секретаријат беше основан тука во 1992 го-
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дина со резолуција донесена од Трајниот совет во 1991 година и со ра-
тификацијата на општиот состанок на членовите–нотаријати во 1992 
година. Административниот секретаријат се смета за центар на ак-
тивностите на унијата. Што се однесува до персоналот на секретарија-
тот, унијата ги почитува италијанските закони и се однесува во соглас-
ност со законите и со условите што се однесуваат на даноци, социјално 
осигурување и на вработување. Гледано од аспект на оданочувањето, 
унијата се смета за странско непрофитно правно лице. За секојдневни 
трансакции, ја користи својата сметка во италијанска банка. 

Што се однесува до друштвата и до здруженијата, Италија ја сле-
ди теоријата за инкорпорација, но тука важи италијанскиот закон за 
здруженија, доколку „седиштето се наоѓа во Италија или главната ак-
тивност се спроведува во Италија“. Ова значи дека италијанскиот за-
кон е важечки за унијата. Бидејќи не е регистрирана во Италија, се 
смета за здружение што „не е признаено како правен субјект“ и тие 
што дејствуваат во име и за сметка на здружението имаат лична и за-
едничка одговорност. Со јавен акт и регистрација во Италија, здруже-
нието може да стане полноправно правно лице со ограничена одговор-
ност. Средствата на унијата се наоѓаат на сметките и на депозитите во 
Banque Cantonale Neuchâteloise (Швајцарија).

Што се однесува на законот што е важечки за унијата, постои „кон-
фликт на закони“, кој во отсуство на интернационални или билатерал-
ни конвенции води до добро познати проблеми како:

- Различни и дури контрадикторни одговори
- Постоење различни судови што се надлежни (судир на позитивна 

или негативна надлежност)
- Различни давачки по форма или содржина (регистри, сметковод-

ства, ослободување од даноци и слично)
- Ризик од „форум шопинг“ на штета на унијата.
Како можни опции ги образложи следниве:

ОДРЖуВАње StAtUS qUo:

а) Статутот и подзаконските акти остануваат неизменети, како и ак-
тивностите и сметките во Швајцарија;

б) „Конфликтот на законите“ не е решен.
в) Во согласност со италијанскиот закон, тие што дејствуваат во име 

и за сметка на унијата ќе бидат лично одговорни.
г) „Мораториумот“ на аргентинските власти не може да се гаранти-

ра во иднина, можно е да има казни и санкции.
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РеАктИВИРАње НА уНИЈАтА ВО АРГеНтИНА:

а) Процедура во согласност со одлуките 4/2014 и 6/2015 од 28 април 
2015 година на ИГЈ:

аа) Уредно потпишани и заведени обрасци во кои се наведени се-
диштата и последните службени лица, со потписи заверени од 
нотар.

бб) Поднесување биланс на состојба, сметки и профит и загуба за 
години што не се изоставени (пет години), создадени во соглас-
ност со аргентинските правила, вклучувајќи ги и сметководните 
книги на секретаријатот, одобрени од овластено стручно лице 
(30.000 американски долари, плус 21 процент ДДВ);

вв) Поднесување биланс на состојба, сметки и профит и загуба за 
секоја наредна година изработени во согласност со аргентин-
ските правила, вклучувајќи ги и сметководните книги на секре-
таријатот, одобрени од овластено стручно лице (6.000 амери-
кански долари, плус 21 процент ДДВ годишно); оттука следува 
декларација за имот, вклучувајќи ги и средствата во странство.

гг) Поднесување други документи што ИГЈ може да ги побарува;
дд) Испитување документи поднесени од ИГЈ што се однесуваат на 

минати недостатоци, особено сметководни книги, заклетви, го-
дишни даночни долгови и сите други давачки што можат да би-
дат основани во иднина.

ѓѓ)  Должина на постапката.
б) Можни инспекции од страна на ИГЈ за проверка на активностите 

на здружението и дали постои канцеларијата.
в) Даноци и други можни санкции поради минати неисполнувања. 
г) Претходни информации (агенда, буџет и слично) испратени до 

ИГЈ, кои се однесуваат на општите состаноци, информации за резул-
татите; претходно одобрение од ИГЈ за одржување општи состаноци 
надвор од Буенос Аирес.

д) Амандманите на Статутот мора да бидат поднесени за одобрение 
од ИГЈ; ќе стапат во сила само по регистрацијата. Службените лица 
што се квалификувани како „политички изложени лица“треба да по-
ложат заклетва. 

ѓ) Постапка за ослободување од данок;
е) Фокусирање на главните активности во Аргентина и последова-

телен трансфер на административниот секретаријат во Аргентина;
ж) Полагање заклетва за исплата на средства над определена вред-
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ност; опасност од рестрикции на слободното циркулирање на капита-
лот (борба против перење пари и финансирање тероризам - блокирање 
средства, присилна конверзија).

з) „Конфликтот на законите“ ќе биде избегнат.

уНИЈАтА кАкО ПРАВеН СуБЈект ВО ИтАлИЈА:

а) Прва можност:
Признавање на унијата од Министерството за надворешни работи 

(Palazzo Farnesina) како странска организација;
Нотарски акт што ги содржи Статутот и имињата на службените лица;
Регистрација во регистарот на правни лица (непрофитни организа-

ции).
Иако унијата ќе продолжи да биде здружение предводено во со-

гласност со аргентинскиот закон, ќе биде „признаено“ во Италија како 
правно лице со ограничена одговорност.

„Конфликтот на законите“ нема да биде решен бидејќи унијата сè 
уште ќе работи во согласност со аргентинскиот закон, без да биде пов-
торно активирана, земајќи ги предвид последиците наведени погоре. 
Само со нејзина реактивација во Аргентина би се избегнал „конфлик-
тот на законите“ бидејќи тогаш унијата нема да ја извршува својата 
главна активност во Италија и нејзината канцеларија во Рим би била 
само подружница, а не административна канцеларија. 

б) Втора можност:
Одлуката на трајниот совет од 1991 година да се постави админи-

стративен секретаријат во Рим и нејзиното одобрување на општи-
от состанок на членовите-нотаријати во 1992 година подразбираше 
канцеларијата на унијата да биде во Италија. Текстот на Статутот по-
доцна депониран во Аргентина, во 1994 година, не споменува фиктив-
на канцеларија во Буенос Аирес.

Всушност, унијата веќе има една правно соодветна канцеларија. За 
унијата да биде признаена, потребно е да постои нотарски акт и да има 
натамошна регистрација.

Во овој случај не постои „конфликтот на законите“ бидејќи арген-
тинскиот закон е неприменлив.

в) Трета можност:
Создавање нов ентитет, формиран само од унијата. Во овој случај, 

само друштво со еден член или фондација може да биде земено пред-
вид бидејќи за да се создаде здружение се потребни повеќе членови. 
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Друштво што се занимава со бизнис по природа подлежи на трговски-
от закон, но има можност да се признае и неговата јавна корист. Фон-
дацијата би се регулирала со правила така што јавните власти би мо-
желе да имаат влијание. 

Како втора хипотеза, националните нотаријати можат да основаат 
приватно правно здружение како „нова унија“ така што би избегнале 
лична одговорност и ќе бидат ослободени од данок. Тие што нема да 
бидат дел од ова здружение би можеле да се приклучат во иднина. За 
судбината на „старата унија“ ќе треба да се дискутира.

г) Четврта можност:
Трансфер на правната канцеларија од Буенос Аирес во Рим во со-

гласност со правилата за прекугранична трансформација.
д) Кај сите хипотези е можно да има ослободување од данок (по ав-

томатизам или со барање)
ѓ) Кај сите хипотези, слободната циркулација на капиталот - 

плаќања и промет - е осигурена со правилата на Европската унија (не 
вклучувајќи трансакции до и од земјите за кои има рестрикции).

Во врска со втората точка од дневниот ред „Презентација на предло-

зите и дебата за поднесените предлози“, претседателот на Меѓународ-
ната унија на латински нотаријати - Хозе Марќењо де Лано кажа дека 
покрај постојните предлози, во меѓувреме се поднесени и нови пред-
лози од нотарските комори на Аргентина, Колумбија, Шпанија и на 
Италија така што, истакна дека во моментов има вкупно десет предло-
зи и заедно со секретарот ги образложи сите десет предлози.

Во врска со третата точка од дневниот ред „Усвојување на суштин-
ските одлуки, кои имаат најширок можен опсег, вклучувајќи, докол-
ку е потребно, измена на Статутот“, се премина на гласање и со големо 
мнозинство гласови се прифати предлогот номиниран како предлог 
број четири на седницата, што подразбира седиштето да остане во Буе-
нос Аирес со седиште на секретаријатот во Рим, со тоа што Нотарската 
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комора на Аргентина се обврзува да ја заврши правната регистрација 
во Аргентина и да ги плати сите евентуални давачки кон државата.

Исто така, во рамки на вондредното собрание на нотаријатите-член-
ки на Меѓународната унија на латинските нотаријати, претставници-
те на Нотарската комора на Република С. Македонија остварија сред-
ба со претседателот на Меѓународната унија на латински нотаријати, 
господин Хозе Марќењо де Лано, при што разговараа за моментната 
правна ситуација во унијата, како и за состојбата на нотаријатот во на-
шата држава.

Беше остварена средба и со потпретседателот на Германската но-
тарска комора, господин Ричард Бок, при што произлезе иницијатива 
за склучување договор за соработка меѓу Нотарската комора на РСМ и 
Германската нотарска комора во Берлин со учество на Министерство-
то за правда и на амбасадата во Берлин. 

Воедно беа остварени средби и со претседателите на нотарските ко-
мори на Србија, Црна Гора и на Хрватска, при што се разговараше за 
натамошна соработка меѓу нотарските комори, а од претседателката 
на Нотарската комора на Хрватска беа презентирани повеќе новини и 
искуства за електронското водење на уписниците.

Јули, 2019 година Подносители:
 Нотар Васил Кузманоски с.р.
 Нотар Сашо Ѓурчиноски с.р.
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Глава V

oДлукИ ОД СОБРАНИе НА 
НОтАРСкА кОмОРА НА Рм 
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Согласно член 11 став (2) од Закон за нотаријатот ( Службен весник 
на РМ бр.72/16, 142/16 и 223/18) и член 7 од Деловникот за работа на 
Собранието на Нотарската комора на РМ и неговите измени и допол-
нувања, по пат на јавно гласање  Собранието на Нотарската комора на 
РМ на ден 9.2.2019 година ја донесе следната

О Д л у к А

1. За член на Комисијата за спроведување на конкурс за именување 
на нотари на Нотарската комора на РМ по предлог на Судскиот совет 
на Република Македонија се избира членот г-ѓа Виолета Богојеска.

2. За член на Комисијата за спроведување на конкурс за именување 
на нотари на Нотарската комора на РМ по предлог на Академија за 
судии и јавни обвинители, „Павел Шатев“ се избира проф д-р  Наташа 
Габер Дамјановска.

3. За член на Комисијата за спроведување на конкурс за именување 
на нотари на Нотарската комора на РМ по предлог на Правниот 
факултет „Јустинијан Први“ се избира проф. д-р Татјана Зороска 
Камиловска.

4. Мандатот на членовите на Комисија за спроведување на Конкурс 
за именување на нотари трае 3 години и почнува да тече од денот на 
изборот.

5. Одлуката влегува во сила веднаш со нејзиното донесување.

 ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА НКРМ
 Претседател
 Весна Стојчева с.р. 
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Врз основа на резултатите од спроведените Избори за членови на 
Комисија за спроведување на конкурс за именување на нотари, Прет-
седателот на Изборната комисија на ден 9.2.2019 година ја донесе след-
ната  

О Д л у к А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
КОНКУРС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НОТАРИ  НА НОТАРСКА КОМОРА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За членови на Комисијата за спроведување на конкурс за именува-
ње на нотари на Нотарската комора на РМ од редот на нотарите се из-
бираат 

- Нотар Соња Божинкочева - од апелационо подрачје Штип
- Нотар Вирѓинија Баута– од апелационо подрачје Битола

2. Мандатот на избраните членови на Комисијата за спроведување на 
конкурс за именување на нотари на Нотарската комора на Република 
Македонија трае три години од денот на изборот. 

3. Членовите на Комисијата за спроведување на конкурс за именува-
ње на нотари на Нотарската комора на Република Македонија своите 
права и обврски ќе ги остваруваат во согласност со Уставот на РМ, 
закон ските прописи, подзаконските акти, Статутот на Нотарската ко-
мо ра и актите на Комората.

4. Одлуката влегува во сила веднаш со нејзиното донесување.

 ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА НКРМ
 Претседател
 Весна Стојчева с.р. 
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Глава VI

ГОДИШеН ПлАН 
ЗА ВРШење НАДЗОР 

ВО 2019 ГОДИНА 
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Управниот одбор на Нотарската комора на РМ врз основа на член 131 
став (1) точка н) и член 122 од Законот за нотаријатот и член 28 од Ста-
тутот на НКРМ, на седницата одржана на ден 10.5.2019 година, донесе

ГОДИШеН ПлАН

НА НОТАРСКАТА КОМОРА НА РМ ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОР 
НАД РАБОТЕЊЕТО НА НОТАРИТЕ ВО 2019 ГОДИНА

1. Во текот на 2019 година Нотарската Комора ќе изврши надзор над 
работењето на 56 нотари, во кој ќе бидат опфатени нотари од сите че-
тири апелациони подрачја, вклучувајќи ги и нотарите над кои беше 
предвидено да се изврши надзор во 2017 и 2018 година, но истиот не е 
спроведен.

Надзорот ќе го опфати периодот од 2018 година и тековната 2019 го-
дина.

2. Списокот на нотари над чија работа во 2019 година ќе биде извршен 
надзор, се утврдува по изготвен список кој е прилог на овој план, како 
и распоред на вршење надзор од страна на член на Управниот одбор.

Комисиите ќе работат согласно Правилникот за вршење надзор над 
работењето и обврските на нотарите и критериумите за постапување 
при вршењето на надзор над работењето и обврските на нотарите во 
Република Македонија.

3. На крајот на 2019 година, доколку се утврди потреба Управниот 
одбор ќе подготви преглед информација за резултатите од спроведе-
ниот надзор над работењето на определените нотари, заради согледу-
вање на потребата од натамошно стручно оспособување на нотарите.

4. Составен дел од овој план се :
- Список на нотари над чија работа ќе се врши надзор во 2019 г.;
- Распоред и список на овластени лица за вршење надзор;

 УПРАВЕН ОДБОР НА НКРМ
 Претседател
 Васил Кузманоски с.р.
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СПИСОк НА НОтАРИ
ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО 

ОД СТРАНА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВЕН ОДБОР 
ВО 2019 ГОДИНА

 1. Нотар МАЈЛИНДА АЈДАРИ – Скопје

 2. Нотар АГРОН АРСЛАНИ – Скопје

 3. Нотар ЕЛИЗАБЕТА АРСОВСКА - Скопје

 4. Нотар МАТИЛДА БАБИЌ – Скопје

 5. Нотар МЕРИ ВЕСОВА – Скопје

 6. Нотар СНЕжАНА ВИДОВСКА – Скопје

 7. Нотар ОЛГА ДИМОВСКА – Скопје

 8. Нотар ВЕСНА ДОНЧЕВА – Скопје

 9. Нотар НАСЕР ЗИБЕРИ – Скопје

 10. Нотар ИРФАН ЈОНУЗОВСКИ - Скопје

 11. Нотар ЛАЗАР КОЗАРОВСКИ - Скопје

 12. Нотар КРИСТИНА КОСТОВСКА - Скопје

 13. Нотар СТЕЛА ЛАЗАРЕВСКА - Скопје

 14. Нотар ДРИТА ЛИМАНИ Скопје

 15. Нотар ЕМИЛИЈА МАНОЛЕВА - Скопје

 16. Нотар ЉУБИЦА СТЕФКОВА НАЧЕВСКА  - Скопје

 17. Нотар АНИДА ЦЕЦЕВА – Велес

 18. Нотар ГОЦЕ ЃУРАКОВСКИ – Велес

 19. Нотар АНТОНИО ЈАНЧЕВ – Гевгелија

 20. Нотар НАДА ПРОЧКОВА - Гевгелија

 21. Нотар МАРГАРИТА ВАНГЕЛОВА - Гевгелија

 22. Нотар ЕџЕВИТ АЛИЈИ – Куманово

 23. Нотар ДАНИЕЛ жИВАЧКИ - Куманово

 24. Нотар СУЗАН ЛИМАНИ - Куманово

 25. Нотар ДРАГАН ГЕОРГИЕВ - Куманово
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 26. Нотар ЗАРИЈА АПОСТОЛОВА - Неготино

 27. Нотар ВИОЛЕТА АНГЕЛОВСКА - Битола

 28. Нотар МАРИНЧО ВЕЛЈАНОСКИ-  Битола

 29. Нотар САШКА ЈАНчЕВСКА ДАМЈАНОВСКА - Битола

 30. Нотар НИКОЛИНА ЈАКИМОСКА - Битола

 31. Нотар ВЕСЕЛИНКА Д.КРСТЕВСКА - Битола

 32. Нотар СТАНКА ГОРИЧАН - Охрид

 33. Нотар ГОРДАНА ДЕСКОСКА - Охрид

 34. Нотар МОМАНА ИВАНОСКА - Охрид

 35. Нотар БОГЕ ДАМЕСКИ - Прилеп

 36. Нотар НАТАША ВЕЛЕСКА – Прилеп

 37. Нотар НАТАЛИ АЦЕСКА – Прилеп

 38. Нотар ТАТЈАНА АДАМОСКА КОНЕСКА - Прилеп

 39. Нотар ВИРЃИНИЈА БАУТА - Струга

 40. Нотар АНИТА К.КРСТЕВСКА – Струга

 41. Нотар БЕСА КАДРИУ - Струга

 42. Нотар АФРДИТА БИЛАЛИ - Струга

 43. Нотар МЕНЧЕ ЗЛАТКОВСКА- Кочани

 44. Нотар ВЛАДИМИР ИВАНОВ -Кочани

 45. Нотар СВЕТЛАНА КИТАНОВСКА - Кочани

 46. Нотар СЛАВЧО АЛЕКСОВ - Виница

 47. Нотар АЛЕКСАНДАР ГУњОВСКИ - Штип

 48. Нотар МАРИЈА БАРЗОВА - Штип

 49. Нотар СОњА КАТРАНџИСКА КИМОВА - Штип

 50. Нотар ВЕСНА ВАСИЛЕВСКА - Гостивар

 51. Нотар ЈАКУП ДЕМИРИ-   Гостивар

 52. Нотар ИСА АЈДИНИ - Кичево

 53. Нотар СНЕжАНА Ѓ.ВИДОЕСКА - Тетово

 54. Нотар ВЕСНА МАСЛОВАРИЌ КОСТОВСКА- Тетово

 55. Нотар ЛИРИМ АБДИЛИ - Тетово

 56. Нотар ДРАГИЦА ЗЛАТЕВСКА- Гостивар
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Врз основа на член 146 став (7) од Законот за спречување на перење 
пари и финансирање на тероризам (Службен весник на РМ бр. 120/18) 
и член 160 став (4) од Законот за нотаријатoт (Службен весник на РМ бр. 
72/16, 142/16 и 233/18), Комисијата на Нотарската комора на РМ за вр-
шење надзор над примената на одредбите од Законот за спречување 
на перење пари и финансирање на тероризам, на седницата одржана 
на ден 26 јануари 2019 година, донесе:

ГОДИШеН ПлАН

за 2019 година за вршење надзор над примената на мерките и 
дејствијата за спречување на перење пари и финансирање 

на тероризам од страна на нотарите

1. Во текот на 2019 година Комисијата ќе врши надзор над примена-
та на одредбите од Законот за спречување на перење пари и финанси-
рање на тероризам на следниот начин:

a) Комисијата ќе врши ad hok надзор по сопствена иницијатива, врз 
основа на претставки на странки, на нотари и други службени лица, 
ако тие содржат основано укажување дека е извршена сомнителна 
трансакција.

 б) систематско вршење надзор од аспект на спречување на перење 
пари, Комисијата ќе го врши на тој начин што ќе бидат формирани 5 
(пет) подкомисии составени од по 2 (два) члена на оваа Комисија, кои 
во текот на 2019 година непосредно ќе извршат надзор над работење-
то на 50 (педесет) нотари, и тоа 25 (дваесет и пет) нотари ќе бидат оп-
фатени во првото полугодие и 25 (дваесет и пет) нотари во второто по-
лугодие. 

Надзорот во 2019 година ќе се изврши според следната класифика-
ција на нотарите по градови:

- 14 нотари од подрачјето на Град Скопје,
- 4 нотари од Куманово, 
- 2 нотари од Крива Паланка, 
- 3 нотари од Битола,
- 1 нотар од Крушево, 
- 4 нотари од Охрид,
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- 5 нотари од Штип, 
- 3 нотари од Струмица, 
- 4 нотари од Гостивар,
- 3 нотари од Прилеп, 
- 2 нотари од Струга,  
- 2 нотари од Кичево и  
- 3 нотари од Тетово. 

При вршење на надзорите главно вниманието ќе биде насочено кон: 

- извршување на должностите од член 54 ставовите (1), (3) и (6) од За-
конот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам за 
доставување на податоци за сомнителни трансакции до Управата за 
финансиско разузнавање;

- извршување на должностите од член 53 став (1) од Законот за спре-
чување на перење пари и финансирање на тероризам за доставување 
на собраните податоци од извршените трансакции во вредност од 
15.000 евра или повеќе до Управата за финансиско разузнавање, на 
крајот на денот во електронска форма;

- применување на индикаторите за анализа на ризикот и за препо-
знавање на сомнителните трансакции;

- спроведување процедура на анализа на клиентот во согласност со 
член 12 од законот, 

- вршење проценка на ризикот врз основа на интерната процедура 
за анализа на ризик која е составен дел на програмата и врз основа на 
индикаторите изготвени од Управата,

- вршење идентификација на клиентите и потврдување на нивниот 
идентитет и идентификација и потврдување на идентитетот на вистин-
скиот сопственик во согласност со членовите 15, 16, 17 и 18 од законот, 

- задржување копија во хартиена и/или електронска форма од до-
кументот за идентификација на физички и правни лица во согласност 
со член 16 став (5) од законот, 

- чување на копии од документите со кои го потврдува идентитетот 
на клиентот, ополномоштувачот или вистинскиот сопственик, копии 
за спроведените процедури за анализа на клиентот или вистинскиот 
сопственик, копии за реализираните трансакции или трансакциите 
во обид, клиентските досиеја и деловната коресподенција најмалку 10 
(десет) години во согласност со член 51 од законот,
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- задржување доказ дека плаќањето со готовина во износ од 1.000 
евра или повеќе во денарска противвредност од 1 јануари 2019 годи-
на, а од 1 јуни 2019 година во износ од 500 евра или повеќе во денарска 
противвредност во вид на една или повеќе очигледно поврзани тран-
сакции е извршено преку банка, штедилница или преку сметка во дру-
га институција која дава платежни услуги во согласност со член 48 и 
член 182 од законот, 

- изготвување на Програмата за ефикасно намалување и управу-
вање со идентификуваниот ризик од перење пари и финансирање на 
тероризам, во согласност со член 11 и член 175 став (3) од законот и при-
мена на одредбите од Програмата,

- вршење внатрешна контрола над спроведувањето на мерките и 
дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на терори-
зам во согласност со член 58 од законот, 

- вршење обука на вработените во согласност со член 11 став (1) али-
неја 12 и член 57 став (12) од законот и 

- именување на овластено лице и негов заменик во согласност со 
член 57 став (1) од законот и известување до Управата во согласност со 
член 57 став (13) од законот.  

Притоа, во записниците од извршените надзори задолжително ќе 
се утврдува наод и мислење во врска со обврската на нотарите за спре-
чување на перење пари и во зависност од наодите, Kомисијата ќе пре-
зема соодветни мерки согласно законот, и за истото ќе ја извести Уп-
равата за финансиско разузнавање.

2 Комисијата задолжително ќе изврши контрола над работењето 
на нотар по образложено барање на Управата за финансиско разузна-
вање и ќе ја извести за резултатите од извршената контрола. 

3. Комисијата редовно а најмалку еднаш годишно ќе го извести Уп-
равниот одбор и Собранието на Нотарската комора за примената на 
законот и Програмата за примена на мерки и дејствија за спречување 
на перење пари и финансирање на тероризам од страна на нотарите, 
врз основа на извршениот надзор и наодите во врска со спречувањето 
на перење пари.

4. Комисијата ќе го извести Претседателот на Комората, Управниот 
одбор и Дисциплинскиот совет доколку утврди дека постои основано 
сомнение за сторено кривично дело или прекршок на перење пари од 
страна на нотар или нeгов соработник. 

5. Комисијата ќе ја усогласува и координира својата работа со Упра-
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вата за финансиско разузнавање во врска со спроведувањето на мер-
ките и дејствијата за спречување на перење пари и други казниви дела.

Составен дел на овој Годишен план е и Список на нотари на кои тре-
ба да се изврши надзор над работењето во 2019 година во делот на при-
мена на одредбите од Законот за спречување на перење пари и финан-
сирање на тероризам. 

 НОТАРСКА КОМОРА НА РМ
 Комисија за вршење надзор над примената
 на Законот за спречување на перење 
 пари и финансирање на теоризам
 
 ПРЕТСЕДАТЕЛ
 Нотар Мери Весова с.р. 
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СПИСОк НА НОтАРИ
НА КОИ ТРЕБА ДА СЕ ИЗВРШИ НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО 
ВО 2019 ГОДИНА ВО ДЕЛОТ НА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ 

ОД ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

1. Апелација Скопје

- АНА БРАШНАРСКА – Скопје
- НЕВЕНКА ЗОЈЧЕВСКА ВУЧИДОЛОВА – Скопје
- ВЕСНА ДОНЧЕВА – Скопје 
- МАХИР ЗИБЕРИ – Скопје
- ДРАГАН ИВАНОВ – Скопје
- НЕРџИВАН ИДРИЗИ – Скопје
- САШО КЛИСАРОСКИ – Скопје
- КАТЕРИНА МИТРЕВСКА – Скопје
- АНАСТАСИЈА ПЕТРЕСКА – Скопје 
- БИЛЈАНА ПЕЦОВСКА – Скопје
- СЛОБОДАН ПОПОВСКИ – Скопје
- ЗОРИЦА ПУЛЕЈКОВА – Скопје
- ВИОЛЕТА ПЕТРОВСКА СТЕФАНОВСКА – Скопје
- ЗАФИР ХАЏИ – ЗАФИРОВ – Скопје
- БОГДАНКА ДЕЈАНОВСКА – Крива Паланка
- ВЕСНА МИТРОВСКА – Крива Паланка
- АРБАНА ДЕСТАНИ АДЕМИ – Куманово
- МАРТИН БОжИНОВСКИ – Куманово
- СУЗАН ЛИМАНИ – Куманово 
- АРТАН РАХОВИЦА - Куманово

2. Апелација Битола

- МАРИНЧО ВЕЛЈАНОВСКИ – Битола

- ГОРАН ДИМАНОВСКИ – Битола

- ЕЛЕОНОРА ПАПАЗОВА – Битола
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- НАДА ПЕТРЕСКА АНГЕЛЕСКА - Крушево

- НАТАЛИ АЦЕСКА – Прилеп

- ТАТЈАНА АДАМОСКА КОНЕСКА – Прилеп

- ТРАЈКО МАРКОСКИ - Прилеп

- ГОРДАНА ДЕСКОСКА – Охрид 

- МОМАНА ИВАНОСКА – Охрид

- ТАНА ТОПАЛОСКА – Охрид 

- ЕДМОНД ШАЗИМАНИ - Охрид 

- БЕСА КАДРИУ – Струга 

- АНИТА КИПАРИЗОВСКА КРСТЕВСКА - Струга

3. Апелација Штип

- СОњА БОжИНКОЧЕВА – Струмица 

- СТЕВИЦА ЈАНЕВА – Струмица 

- ДАНчЕ ШЕРИМОВА – Струмица

- ВЕСНА ВЕСЕЛИНОВСКА - Штип

- ЛИДИЈА ИЛИЕВСКА– Штип 

- ИСКРА КИРОВСКА – Штип 

- ЛИДИЈА РИБАРЕВА – Штип

- ЛИДИЈА СИМОНОВА ТРАЈчЕВА - Штип

4. Апелација Гостивар

- ФАТИМЕ ДУРМИШИ – Тетово 

- НИТА џАФЕРИ ИСЕНИ - Тетово

- ВЕСНА МАСЛОВАРИЌ КОСТОВСКА – Тетово  

- ИСА АЈДИНИ – Кичево

- ЕЛИЦА КОРУНОСКА БОГЕСКИ - Кичево

- ФИЛИП ТРИФУНОВСКИ – Гостивар 

- ЈАКУП ДЕМИРИ – Гостивар

- БАШКИМ ЕЛЕЗИ – Гостивар

-  ВЈОЛЦА МЕХМЕДИ - Гостивар
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ЈАВНИ ОПОмеНИ
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ДП бр. 1/17

Во согласност со член 139 став (2) и 146 став (1) од Законот за нота-
ријатот (Сл. весник на РМ бр. 72/16 и 142/16) и член 38 став (1) од Правил-
никот за дисциплинска одговорност и дисциплинска постапка а врз 
основа на конечната одлука на Дисциплинскиот совет при Нотарската 
комора на Република Македонија ДП бр. 1/17 од 12.7.2018 година, Прет-
седателот на Нотарската комора на Република Македонија, ја објаву-
ва следнава дисциплинска мерка

Ј А В Н А  О П О м е Н А

Нотарот З. Ј. именуван за подрачјето на Основниот суд во В. СЕ	ПРЕ
ДУПРЕДУВА во иднина да не ја повтори дисциплинската повреда од 
член 139 став (1) алинеја 5) од Законот за нотаријатот, поради тоа што 
при вршењето на нотарската служба наплатените судски  такси не ги 
уплатува во текот на работниот ден или најдоцна наредниот работен 
ден, туку тоа го прави по истекот на рокот предвиден во член 51 Пра-
вилникот за видот, содржината, формата, начинот на водењето на 
актите, уписниците, книгите и имениците на нотарот, помошните кни-
ги, начинот на примање и чување на нотарските исправи и предмети-
те од вредност и нивното издавање и преземање, начинот на чување и 
обнова на нотарските списи и исправи, начинот на архивирање и ор-
ганизирањето на архивирањето, како и преземање на други формал-
ни дејствија, поради која му е изречена дисциплинска мерка - ЈАВНА	
ОПОМЕНА со конечната одлука на Дисциплинскиот совет при Нотар-
ската комора на Република Македонија ДП Бр. 1/17 од 12.7.2018 год.

 НОТАРСКА КОМОРА
 НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 Претседател
 Васил Кузманоски с.р.
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ДП бр. 4/18

Во согласност со член 139 став (2) и 146 став (1) од Законот за нота-
ријатот (Сл. весник на РМ бр. 72/16 и 142/16) и член 38 став (1) од Пра-
вилникот за дисциплинска одговорност и дисциплинска постапка а 
врз основа на конечната одлука на Дисциплинскиот совет при Нотар-
ската комора на Република Македонија ДП бр. 4/ 18 од 28.9.2018 годи-
на, Претседателот на Нотарската комора на Република Македоинија, 
ја објавува следнава дисциплинска мерка

Ј А В Н А  О П О м е Н А

Нотарот С. Д. именуван за подрачјето на Основниот суд во Г. СЕ	
ПРЕДУПРЕДУВА во иднина да не ја повтори дисциплинската повре-
да од член 139 став (1) алинеја 5) од Законот за нотаријатот, поради тоа 
што при составување на нотарските исправи кога учесник е правно 
лице, не наведува дали неговиот субјективитет го утврдува врз основа 
на увид во надлежниот регистар на денот на составувањето на нотар-
ската исправа или со извод издаден од надлежен регистар, за што не 
приложува ни доказ во списите на предметот, што не е во согласност 
со членот 57 став (3) од Законот за нотаријатот поради која му е изре-
чена дисциплинска мерка - ЈАВНА	ОПОМЕНА со конечната одлука на 
Дисциплинскиот совет при Нотарската комора на Република Македо-
нија ДП Бр. 4/18 од 28.9.2018 год.

 НОТАРСКА КОМОРА
 НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 Претседател
 Васил Кузманоски с.р.
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ДП бр. 5/18

Во согласност со член 139 став (2) и 146 став (1) од Законот за нота-
ријатот (Сл. весник на РМ бр. 72/16 и 142/16) и член 38 став (1) од Правил-
никот за дисциплинска одговорност и дисциплинска постапка а врз 
основа на конечната одлука на Дисциплинскиот совет при Нотарската 
комора на Република Македонија ДП бр. 5/18 од 9.11.2018 година, Прет-
седателот на Нотарската комора на Република Македонија, ја објаву-
ва следнава дисциплинска мерка

Ј А В Н А  О П О м е Н А

Нотарот Б.	К. именувана за подрачјето на Основниот суд во С. СЕ	
ПРЕДУПРЕДУВА во иднина да не ја повтори дисциплинската повреда 
од член 139 став (1) алинеја 5) од Законот за нотаријатот, поради тоа што 
при вршење на нотарската служба во врска со потврдување на приват-
ни исправи (солемнизација), составува потврда на приватна исправа, 
но не ги потпишува сите страници на приватната исправа која се по-
тврдува со што постапила спротивно на член 40 став (3) од Законот за 
нотаријатот, поради што се казнува со дисциплинска мерка – ЈАВНА	
ОПОМЕНА со конечната одлука на Дисциплинскиот совет при Нотар-
ската комора на Република Македонија ДП Бр. 5/18 од 9.11.2018 год.

 НОТАРСКА КОМОРА
 НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 Претседател
 Васил Кузманоски с.р. 
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ДП бр. 6/18

Во согласност со член 139 став (2) и 146 став (1) од Законот за нота-
ријатот (Сл. весник на РМ бр. 72/16 и 142/16) и член 38 став (1) од Правил-
никот за дисциплинска одговорност и дисциплинска постапка а врз 
основа на конечната одлука на Дисциплинскиот совет при Нотарската 
комора на Република Македонија ДП бр. 6/18 од 9.11.2018 година, Прет-
седателот на Нотарската комора на Република Македонија, ја објаву-
ва следнава дисциплинска мерка

Ј А В Н А  О П О м е Н А

Нотарот И.	К. именувана за подрачјето на Основниот суд во Ш. СЕ	
ПРЕДУПРЕДУВА во иднина да не ја повтори дисциплинската повре-
да од  член 139 став (1) алинеја 5) од Законот за нотаријатот, поради тоа 
што при вршењето на нотарската служба наплатените судски  такси 
не ги уплатува во текот на работниот ден или најдоцна наредниот ра-
ботен ден, туку тоа го прави по истекот на  рокот предвиден во член 51 
Правилникот за видот, содржината, формата, начинот на водењето на 
актите, уписниците, книгите и имениците на нотарот, помошните кни-
ги, начинот на примање и чување на нотарските исправи и предмети-
те од вредност и нивното издавање и преземање, начинот на чување 
и обнова на нотарските списи и исправи, начинот на архивирање и 
организирањето на архивирањето, како и преземање на други фор-
мални дејствија со што постапила спротивно на член 51 од наведени-
от Правилник, поради која и е изречена дисциплинска мерка – ЈАВНА	
ОПОМЕНА со конечната одлука на Дисциплинскиот совет при Нотар-
ската комора на Република Македонија ДП Бр. 6/18 од 9.11.2018 год.

 НОТАРСКА КОМОРА
 НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 Претседател
 Васил Кузманоски с.р.
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ДП бр. 7/18

Во согласност со член 139 став (2) и 146 став (1) од Законот за нота-
ријатот (Сл. весник на РМ бр. 72/16 и 142/16) и член 38 став (1) од Правил-
никот за дисциплинска одговорност и дисциплинска постапка а врз 
основа на конечната одлука на Дисциплинскиот совет при Нотарската 
комора на Република Македонија ДП бр. 7/18 од 9.11.2018 година, Прет-
седателот на Нотарската комора на Република Македонија, ја објаву-
ва следнава дисциплинска мерка

Ј А В Н А  О П О м е Н А

Нотарот А. Н. именуван за подрачјето на Основниот суд во Т. СЕ	
ПРЕДУПРЕДУВА во иднина да не ја повтори дисциплинската повре-
да од  член 139 став (1) алинеја 5) од Законот за нотаријатот, поради тоа 
што при потврдување на приватна исправа (солемнизација) составува 
потврда за приватна исправа, но не ги потпишал или парафирал сите 
страни на потврдата од приватна исправа и приватната исправа, со 
што постапил спротивно на член 40 став (3) од Законот за нотаријатот, 
поради која му е изречена дисциплинска мерка – ЈАВНА	ОПОМЕНА 
со конечната одлука на Дисциплинскиот совет при Нотарската комо-
ра на Република Македонија ДП Бр. 7/18 од 9.11.2018 год.

 НОТАРСКА КОМОРА
 НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 Претседател
 Васил Кузманоски с.р.
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ДП бр. 8/18

Во согласност со член 139 став (2) и 146 став (1) од Законот за нота-
ријатот (Сл. весник на РМ бр. 72/16 и 142/16) и член 38 став (1) од Правил-
никот за дисциплинска одговорност и дисциплинска постапка а врз 
основа на конечната одлука на Дисциплинскиот совет при Нотарската 
комора на Република Македонија ДП бр. 8/18 од 9.11.2018 година, Прет-
седателот на Нотарската комора на Република Македонија, ја објаву-
ва следнава дисциплинска мерка

Ј А В Н А  О П О м е Н А

Нотарот З. Ч. именуван за подрачјето на Основниот суд во Т. СЕ	
ПРЕДУПРЕДУВА во иднина да не ја повтори дисциплинската повре-
да од член член 139 став (1) алинеја 3) од Законот за нотаријатот пора-
ди тоа што при вршење на нотарската служба по барања на различни 
учесници во постапката пред нотар оформил два различни предмети 
кои ги завел под еден ист реден број но со различни датуми во Уписни-
кот за заверка и потврди, со што постапил спротивно на членот 2 и 10 
од Правилникот за видот, содржината, формата, начинот на водењето 
и чувањето  на актите, уписниците, книгите и имениците на нотарот, 
начинот на примање и чување на нотарските исправи и предметите од 
вредност и нивното издавање и преземање, архивирање и организи-
рањето на архивирањето,  како и преземање на други формални дејст-
вија и членот 13 став (1) од Правилникот за формата и начинот на пи-
шување и обележување на нотарските исправи и заверки и начинот 
на пишувањето и поврзувањето на страниците на нотарските испра-
ви, како и СЕ	ПРЕДУПРЕДУВА да не ја повтори дисциплинската по-
вреда од член 139 став (1) алинеја 5) од Законот за нотаријатот поради 
тоа што при вршењето на нотарската служба наплатените судски  так-
си не ги уплатува во текот на работниот ден или најдоцна наредниот 
работен ден, туку тоа го прави по истекот на  рокот предвиден во член 
51 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 пред-
метите од вредност и нивното издавање и преземање, начинот на чу-
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вање и обнова на нотарските списи и исправи, начинот на архивирање 
и организирањето на архивирањето, како и преземање на други фор-
мални дејствија со што постапил спротивно на наведениот правилник, 
поради што му е изречена единствена дисциплинска мерка – ЈАВНА	
ОПОМЕНА со конечната одлука на Дисциплинскиот совет при Нотар-
ската комора на Република Македонија ДП Бр. 8/18 од 9.11.2018 год.

 НОТАРСКА КОМОРА
 НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 Претседател
 Васил Кузманоски с.р. 
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ДП бр. 17/18

Во согласност со член 139 став (2) и 146 став (1) од Законот за нота-
ријатот (Сл. весник на РМ бр. 72/16, 142/16, 233/18) и член 38 став (1) од 
Правилникот за дисциплинска одговорност и дисциплинска постап-
ка а врз основа на конечната одлука на Дисциплинскиот совет при Но-
тарската комора на РМ ДП бр. 17/18 од 29.3.2019 година, Претседателот 
на Нотарската комора на РМ, ја објавува следнава дисциплинска мер-
ка

Ј А В Н А  О П О м е Н А

Нотарот Е.М.	именувана за подрачјето на Основните судови на градот 
С. СЕ	ПРЕДУПРЕДУВА во иднина да не ја повтори дисциплинската 
повреда од член 139 став (1) алинеја 5) од Законот за нотаријатот, по-
ради тоа што на ден 12.06.2018 година заверила Договор за продажба 
на половно моторно возило чија купопродажна цена е во износ над 
15.000 евра во денарска противредност, без притоа да прибави банков 
или друг доказ за извршена уплата на продажната цена, со што по-
стапила спротивно на членот 24 став (1) од Законот за спречување на 
перење на пари и финансирање на тероризам, поради што се изреку-
ва дисциплинска мерка -	 ЈАВНА	ОПОМЕНА со конечната одлука на 
Дисциплинскиот совет при Нотарската комора на РМ ДП Бр. 17/18 од 
29.3.2019 год.

 НОТАРСКА КОМОРА
 НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 Претседател
 Васил Кузманоски с.р.
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Глава VIII

ИНФОРмАЦИИ ЗА НОтАРИ 
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Тел.: +389 2 3115 816
Секретар (лице за контакт): моб.: +389 78 219 867
e-mail: contact@nkrm.mk • www.nkrm.org.mk
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 1000 СКОПЈЕ ++389
НОТАРИ СО СЛУЖБЕНО СЕДИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА

ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 01 Анита Васил Главинов 3/3-2 02/3225-365 
  АДАМЧЕСКА  070/740-461 
    anita_notar@yahoo.com

 02 Мајљинда Крсте Мисирков 918/1/1-8 02/3 203 – 907 
  АЈДАРИ  070/374-284 
    majlinda.ajdari@nkrm.org.mk 
    majlinda.ajdari@gmail.com

 03 Фатмир Ферид Бајрам 48 02/2656-866 
  АЈРУЛИ згр. 1, вл. 1/кат пр 076/260-053 
    fatmir.ajruli@nkrm.org.mk 
    fatmiraјruli@gmail.com

 04 Ванчо Кочо Рацин 7А/1-2 02/3136-178 
  АНДОНОВСКИ  075/554-433 
    backoffice@t.mk 
    notarandonovski@t.mk

 05 Зоја 11 Октомври 02/3119-485 
  АНДРЕЕВА- бр. 21/2-12 070/333-253 
  ТРАЈКОВСКА  zoja.a-trajkovska@nkrm.org.mk 
    zoja_a_trajkovska@hotmail.com

 06 Елизабета Божидар Аџија 3/5 02/2779-309 
  АРСОВСКА  070/365-502 
    elizabeta.arsovska@yahoo.com

 07 Агрон Џон Кенеди 02/2667-666 
  АРСЛАНИ 155, влез 002 071/658-555 
   мезанин 007 agron.arsllani@nkrm.org.mk

 08 Матилда Партизански одреди 02/3246-641 
  БАБИЌ 55/1-1 070/234-817 
    matilda.babic@nkrm.org.mk 
    babicmat@yahoo.com

 09 Ана Македонија 02/3100-130 
  БРАШНАРСКА 31-1/3 078/490-037; 072/248-915 
    info@notarbrasnarska.mk 
    notarbrasnarska@gmail.com
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 10 Снежана Јане Сандански 02/2450-004 
  БУБЕВСКА 24, локал 5 070/223-687 
    snezana.bubevska@nkrm.org.mk 
    notarsb@yahoo.com
 11 Џеват Гоце Делчев 11 лок. 1А 02/3228-070 
  БУЧИ ДТЦ Мавровка 070/235-930 
    dzevaт.buci@nkrm.org.mk 
    xevatbuqi@yahoo.com
 12 Мери Ѓорче Петров 11 02/2039-717 
  ВЕСОВА лок. 7 070/227-557 
    notar_vesova@yahoo.com
 13 Снежана Ѓуро Ѓаковиќ 52 02/3112-149 
  ВИДОВСКА  070/268-552 
    notarvidovska@gmail.com 
    sneze@lawyer.com
 14 Владимир Манапо 2 02/30-75-066 
  ГОЛУБОВСКИ локал 70 vladimir.golubovski@nkrm.org.mk
 15 Олга 50 Дивизија 33 02/3121-361 
  ДИМОВСКА локал 2 070/266-258 
    notarolga@t.mk
 16 Весна Даме Груев 28 02/3212-101; 02/3212-102 
  ДОНЧЕВА  070/384-859 
    vesna.donceva@nkrm.org.mk 
    vesnanot@yahoo.com
 17 Андријана “1613” 22/2-3 02/6121-033 
  ЃОРЃЕСКА  076/440-014 
    andrijana.gjorgjeska@nkrm.org.mk
 18 Симон 11 Октомври 19/2-1 02/3213-830 
  ЗАФИРОСКИ  071/247-366 
    simon.zafirovski@nkrm.org.mk 
    notar.simonzafirovski@gmail.com
 19 Махир Бутелска 4 02/2616-440 
  ЗИБЕРИ  072/732-512 
    mahir.ziberi@nkrm.org.mk 
    mahir.ziberi@hotmail.com
 20 Насер Џон Кенеди 9А, локал 4 02/2617-206; 02/2627-629 
  ЗИБЕРИ  070/244-402 
    naser.ziberi@nkrm.org.mk

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС
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 21 Невенка Даме Груев бр.3-5/4 02/3115-008 
  ЗОЈЧЕВСКА  075/271-751 
  ВУЧИДОЛОВА  nevenka.z-vucidolova@nkrm.org.mk

 22 Драган Њуделхиска 6/1 А-2 02/30-73-777 
  ИВАНОВ Карпош 070/400-019 
    notardraganivanov@t.mk

 23 Нерџиван Даме Груев 7/7-1 02/3112-006 
  ИДРИЗИ  070/245-426 
    nerdzivan.idrizi@nkrm.org.mk 
    notarnerdzivan@gmail.com

 24 Иљхам Крсте Мисирков 57/1 02/3 144 –656 
  ИСМАНИ приземје 3/1 076/445 - 370 
    ilhamismani@gmail.com 
    notarilhamismani@gmail.com

 25 Ирфан II Македонска бригада 58/1 02/2628-748 
  ЈОНУЗОВСКИ стан 1 070/231-962 
    notarirfan@gmail.com

 26 Ана Александар Македонски бб 02/3171-571 
  ЈОЛАКОСКА  070/270-946; 071/218-686 
    ana.jolakoska@nkrm.org.mk 
    notaranajolakoska@gmail.com

 27 Сашо Маркс и Енгелс 1/5-4 02/3222- 355 
  КЛИСАРОСКИ  070/353-757 
    klisaroskisaso@yahoo.com 
    klisaroskisaso@hotmail.com

 28 Лазар 11 Октомври 115 А/1 02/3222-650 
  КОЗАРОВСКИ  071/380-684 
    lazar.kozarovski@nkrm.org.mk 
    l.kozarovski@gmail.com

 29 м-р Кристина Максим Горки 1-1/2 02/3117-215; 02/3225-073 
  КОСТОВСКА  075/230-340 
    kristina.kostovska@nkrm.org.mk 
    notarius@t.mk

 30 Стела ТЦ Скопјанка 02/2466-999; 02/2466-989 
  ЛАЗАРЕВСКА Кузман Ј.Питу 19, 070/916-515 
   лок. 50, приземје stela.lazarevska@nkrm.org.mk

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС
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 31 Дрита Христијан Тодоровски 02/2624-653 
  ЛИМАНИ Карпош 5 071/229-803; 071/229-406 
    drita.limani@nkrm.org.mk 
    limanidrita@yahoo.com

 32 Емилија Кочо Рацин 72/3-13 070/688-846 
  МАНОЛЕВА  emilija.manoleva@nkrm.org.mk 
    emilijamanoleva@yahoo.com

 33 Ермира  Црвени брегови 30A 02/2600-531 
  МЕХМЕТИ   072/204-856 
    ermira.mehmeti@nkrm.org.mk 
    ermiramehmeti14@gmail.com

 34 Петар Јане Сандански 02/2452-030; 02/2403-041 
  МИТКОВ ТЦ 13 Ноември 070/273-030; 078/278-605 
   лок. 21/1 mitkovnot@yahoo.com

 35 Катерина К. Ј.-Питу 26/1 02/2464-043 
  МИТРЕВСКА мезанин 070/520-208 
   лок. 11 notarkaterinamit@yahoo.com

 36 Симона Народен фронт 02/3226-208 
  НИКОЛИЌ зграда 1, влез 001, 070/305-747 
   приземје simona.nikolic@nkrm.org.mk 
   ТЦ Беверли Хилс simonanikolic@nkrm.org.mk

 37 Жаклина Јане Сандански 109А 02/2457-404 
  НИКОЛИЌ влез 1 072/247-608 
   приземје Д16 zaklina.nikoliк@nkrm.org.mk 
    notarzaklina@outlook.com

 38 Роза Мито Хаџивасилев 02/3116-592; 02/3129-245 
  НИКОЛОВА Јасмин 36/1 075/238-848 
    roza.nikolova@nkrm.org.mk 
    notarroze@yahoo.com

 39 Нада Пролет 35A 02/ 3114-900; 02/ 3114-911 
  ПАЛИЌ  070/205-578 
    nada.palic@nkrm.org.mk 
    palic@unet.com.mk

 40 Весна Наум Охридски 2 02/3237-870 
  ПАУНОВА  070/393-238 
    vesna.paunova@nkrm.org.mk 
    vesnapaunova@yahoo.com

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС
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 41 Наташа Манапо 3 02/3090-200; 02/30-90-203 
  ПЕЈКОВА  078/380-904 
    natasa.pejkova@nkrm.org.mk 
    pejkovanatasa@yahoo.com

 42 Елена 11 Октомви 13/1 02/3119-499 
  ПЕНЏЕРКОВСКИ лок, 1, ГТЦ кат 1 070/367-107 
   анекс 2, влез 1 pendzerkovski@gmail.com 
    elena@notarelena.com.mk

 43 Анастасија Васил Ѓоргов 29-1/000 02/3101-414 
  ПЕТРЕСКА  072/211-311 
    petreska.anastasija@yahoo.com 
    aninikolovska2@yahoo.com

 44 Ана Македонија 10/1-2 02/3061-905 
  ПЕТРОВСКА  075/266-306 
    notaranakajcevskapetrovska@yahoo.com

 45 Анета Плоштад Македонија 02/3114-008; 02/3165-018 
  ПЕТРОВСКА Н. Вапцаров 3/1 078/307-922; 070/307-922 
  АЛЕКСОВА  aneta@notari-petrovski.mк

 46 Виолета 11 Октомври 36 02/3133-274 
  ПЕТРОВСКА  070/243-861 
  СТЕФАНОВСКА  petrovskastefanovskavioleta@yahoo.com

 47 Билјана Партизански одреди 43б 02/3245-444; 02/3245-441 
  ПЕЦОВСКА  лок. 2 мезанин  070/248-400 
    biljana.pecovska@nkrm.org.mk 
    notar@t.mk

 48 Оливера Вера Јоциќ 1-Д/1-4 02/2776-917 
  ПЕШИЌ  070/233-074 
    olivera.pesic@nkrm.org.mk 
    notarpesic@yahoo.com

 49 Слободан Васил Главинов 7Б 02/3118-078 
  ПОПОВСКИ кат 1 070/239-839 
    popovskav@t.mk

 50 Зорица Кузман Јосифовски-Питу 15 02/2463-495 
  ПУЛЕЈКОВА ТЦ Скопјанка, лок 6 070/399-513 
    zorica.pulejkova@nkrm.org.mk 
    zoricapulejkova@gmail.com

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС
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 51 Јасмина Крсте Мисирков 3 02/3223-015 
  РАДОНЧИЌ  070/978-681 
    јasmina.radoncic@nkrm.org.mk 
    јasmina_radoncic@hotmail.com

 52 Методија Маршал Тито 11-2/1 02/6153-666 
  РИСТОСКИ  070/248-558 
    metodija.ristoski@nkrm.org.mk 
    mristoski@yahoo.com

 53 Снежана Народен фронт 19 02/2784-321 
  САРЏОВСКА кат 1 локал 21 070/233-225 
    snezana.sardzovska@nkrm.org.mk 
    ssardzovska@yahoo.com
 54 Лидија Дрезденска 15 лок.1 02/3078-727 
  СМИЉАНОСКА  077/828-080 
    lidija.smiljanoska@nkrm.org.mk
 55 Никола Meтрополит Теодосиј 02/3111-169 
  СПАСОВСКИ Гологанов 49/1-2 071/230-792 
    nikola.spasovski@nkrm.org.mk 
    nspasovski@hotmail.com
 56 Вера „1737“ 30/11-3 02/3214-232 
  СТАНОЕВСКА  070/791-354 
    vera.stanoevska@nkrm.org.mk 
    notarvera@yahoo.com
 57 Љубица Св. Климент Охридски бр. 54 02/3222-993; 02/3222-994 
  СТЕФКОВА влез 1, кат 1, бр. 1 070/268-676 
  НАЧЕВСКА  ljubica.s-nacevska@nkrm.org.mk 
    info@notarka.com.mk
 58 Роберт Ѓорче Петров 10 02/20-40-107; 02/20-50-750 
  СТОЈКОВСКИ  robert.stojkovski@nkrm.org.mk 
    notar.robertstojkovski@yahoo.com
 59 Дарко Трифун Хаџијанев 1 02/3175-060; 02/3172-700 
  СТОЈКОСКИ  071/331-386  
    darko.stojkovski@nkrm.org.mk 
    notardarkostojkoski@yahoo.com
 60 Весна Партизански одреди 64А 02/3069-359 
  СТОЈЧЕВА влез 2, мезанин, стан 4 070/311-370 
    vesna.stojceva@nkrm.org.mk 
    vesna.stojceva@gmail.com

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС
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 61 Ирфан Крсте Мисирков 10А 02/3130-332 
  ТАХИРИ  078/380-467 
    irfan.tahiri@nkrm.org.mk 
    irfantahiri_@hotmail.com
 62 Зафир Вељко Влаховиќ 1А/1-2 02/3212-033; 02/3212-936 
  ХАЏИ-ЗАФИРОВ  071/391-540 
    zafir.hadzizafirov@nkrm.org.mk 
    zhzafirov@gmail.com
 63 Хакија Ниџе Планина 16 02/2763-551 
  ЧОЛОВИЌ  070/316-555 
    hakija.colovic@nkrm.org.mk 
    colovic.hakija@gmail.com
 64 Силвана Мито Хаџи Василев  02/3223-825; 02/3223-827 
  ШАНДУЛОВСКА Јасмин 3/1-1-1 02/3223-826 
    070/220-156;  
    silvana.sandulovska@nkrm.org.mk 
    notar.silvana@t.mk 
 65 Муамет Партизански одреди 106 02/3228-749 
  ШЕХУ влез 3 070/241-664 
    muamet.sehu@nkrm.org.mk 
    muamet.shehu@gmail.com

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 2330 БЕРОВО +389

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 01 Емилија Димитар Влахов 9 033/470-842 
   ГЕОРГИЕВСКА  078/334-024 
  АЏИСКА  emilija.g-adziska@nkrm.org.mk 
    notaremilija@gmail.com

 02 Јован 23-ти Август 47 033/444-505 
  ЃОРЃОВСКИ  078/272-365 
    notarjovan@yahoo.com

 03 Татјана Задарска 15 033/470-060 
  МИОВСКА  070/542-288 
    tatjana.miovska@nkrm.org.mk 
    notar_tmiovska@yahoo.com
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 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 01 Виолета Иван Милутиновиќ 21/1 047/228-880 
  АНГЕЛОВСКА  070/269-061 
    violeta.angelovska@nkrm.org.mk 
    notarvioleta@yahoo.com

 02 Александра Стерјо Ѓоргиев 6 047/610-040 
  ПЕТРОВСКА  070/373-749 
  АНГЕЛОВСКА  aleksandrapetrovska@yahoo.com 
     aleksandra.p-angelovska@nkrm.org.mk

 03 Маринчо 1-ви Мај 208 047/236-255 
  ВЕЛЈАНОВСКИ  077/547-013 
    marinco.veljanovski@nkrm.org.mk 
    notar_marinco.veljanovski@yahoo.com

 04 Билјана Иван Милутиновиќ 11 047/231-780 
  ДАМЈАНОВСКА-  070/339-929 
  ЈАНЧЕВСКА  biljana.d-jancevska@nkrm.org.mk 
    notardamjanovska@yahoo.com

 05 Веселинка Јосиф Христовски 047/222-947; 047/222-615 
  ДЕРЕБАНОВА- Зграда Грозд - 5 ламела 070/312-324 
  КРСТЕВСКА  veselinka.d-krstevska@nkrm.org.mk 
    notar_derebanova@yahoo.com

 06 Горан 1-ви Мај 173 047/228-250 
  ДИМАНОВСКИ  076/408-877 
    notargoran@t.mk

 07 Сашка  Иван Милутиновиќ 11 047/231-780 
  ЈАНЧЕВСКА  070/339-425 
  ДАМЈАНОВСКА  sashka.j-damjanovska@nkrm.org.mk  
    notarsjd@gmail.com

 08 Николина  Филип Втори 047/612-050 
  ЈАКИМОСКА  Македонски 15-3 072/711-595 
    nikolina.jakimoska@nkrm.org.mk 
    not_jakimoskan@yahoo.com

 09 Елеонора Стерјо Ѓоргиев 1 047/550-460 
  ПАПАЗОВА  077/845-036 
    еleonora.papazova@nkrm.org.mk 
    еlipapaz@gmail.com



НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE DU NORD

 194 НОТАРИУС • Брoj 35

 2310 ВИНИЦА +389

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 01 Славчо Маршал Титo 1/1-1 033/551-013 
  АЛЕКСОВ  070/488-500 
    slavcho.aleksov@nkrm.org.mk 
    aleksov.s969@gmail.com

 1400 ВЕЛЕС +389

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 01 Тања Борис Карпузов 2 043/ 230-598 
  АСПОРОВА  071/338-144 
    notarasporova@gmail.com 
    tanja_asporova@yahoo.com

 02 Гоце  8-ми Септември бб  043/244-031 
  ЃУРАКОСКИ   070/231-877 
    goce.gjurakoski@nkrm.org.mk 
    gocegjurakoski@yahoo.com

 03 Звонимир Алексо Демниевски 3 043/234-027 
  ЈОВАНОВ кат 1 070/265-027 
    zvonimir.jovanov@nkrm.org.mk 
    zvonimir.jovanov@yahoo.com

 04 Елена Маршал Тито 62 043/239-378 
  МАРТИНОВА зграда 1, влез 1 070/216-617 
   приземје notar_martinova@yahoo.com

 05 Магдалена Владимир Назор 2 043/222-154 
  ОРДЕВА  070/375-154 
    magdalena.ordeva@nkrm.org.mk 
    magdalenaordeva@yahoo.com

 06 Марија Маршал Тито 62 043/222-369; 043/225-211 
  ХАЏИ-ПЕТРУШЕВА  071/452-479 
    marija.h-petruseva@nkrm.org.mk 
    marija_notar@yahoo.com

 07 Анида  Солунска 2 043/210-303 
  ЦЕЦЕВА   075/372-227 
    anida.ceceva@nkrm.org.mk 
    anidaceceva@gmai.com
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 1480 ГЕВГЕЛИЈА +389

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 01 Маргарита Димитар Влахов 7 034/212-381 
  ВАНГЕЛОВА  071/366-381 
    vangelova.margarita@yahoo.com

 02 Антонио  Борис Карпузов 4 034/611-040 
  ЈАНЧЕВ  078/237-128 
    antonio.jancev@nkrm.org.mk 
    antoniojancev73@gmail.com

 03 Ѓорѓи Маршал Тито 77-А 034/215-230 
  НИКОЛОВ  070/320-570 
    nikolovnotar@yahoo.com

 04 Нада Скопска 6 034/211-250; 034/217-250 
  ПРОЧКОВА  070/235-352 
    notarnada@yahoo.com 
    notarnada@gmail.com

 05 Цеца 7 Ноември 1 034/211-909 
  МАЛЕВА  071/209-901 
  СТОЕВ  notarmalevastoev@gmail.com 
    ceca@notarms.mk

 06 Соња Димитар Влахов 3 034/215-655 
  СТОЈЧЕВА  071/207-407 
    notarsonja@t.mk 
    notar.sonja.sluzben@gmail.com

 1230 ГОСТИВАР +389

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 01 Весна Живко Брајкоски бб 042/271-481 
  ВАСИЛЕСКА  070/462-298 
    vesna.vasileska@nkrm.org.mk 
    notar.vesna.vasileska@gmail.com

 02 Себаедин Браќа Ѓиноски бб 042/222-777 
  ДАУТИ  070/309-200 
    s.dauti@hotmail.com
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 1250 ДЕБАР +389

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 01 Агрон Атанас Илиќ бб 046/833-949 
  ЧУТРА  070/241-870 
    аgron.cutra@nkrm.org.mk

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 03 Башким Браќа Ѓиноски 46 042/521-003 
  ЕЛЕЗИ  071/221-650 
    bashkim.elezi@nkrm.org.mk 
    bashkim_elezi@hotmail.com

 04 Драгица Кеј 042/217-661 042/221-346 042/221-347 
  ЗЛАТЕВСКА Братство Единство 5А 070/251-600 
    dragica.zlatevska@nkrm.org.mk 
    dragicazlatevska@live.com

 05 Прпарим Браќа Ѓиноски 64/1-1 042/222-275 
  РЕЏЕПИ  070/674-615 
    prparim.redzepi@nkrm.org.mk 
    prparimrexhepi@yahoo.com

 06 м-р Филип Браќа Ѓиноски73 042/216-475; 042/221-552 
  ТРИФУНОВСКИ  042/217-787 
    078/252-901 
    filip.trifunovski@nkrm.org.mk 
    filip_notar@yahoo.com

 07 Вјолца Братство Единство 1/2 042/618-990 
  МЕХМЕДИ  078/394-777 
    notar.vjollcamehmedi@hotmail.com 
    vjollca.mehmedi@nkrm.org.mk

 08 Зарија Браќа Ѓиноски 75 – Б  070/988-398; 077/887-807  
  ЏАФЕРИ лок. 14 zarija.xhaferi@nkrm.org.mk 
    zarija.xhaferi@gmail.com

 09 Јакуп Демири ул. Кеј Вардар бр. 4а 042/221-654 
    072/210-654 
    jakup.demiri@nkrm.org.mk 
    jdemiri2016@yahoo.com



 НОТАРИУС • Брoj 35 197

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE DU NORD

 1430 КАВАДАРЦИ +389

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 2320 ДЕЛЧЕВО +389

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 01 Митко  Цано Поп Ристов 54 043/550-230 
  МИЛКОВ  075/436-275 
    mitko.milkov@nkrm.org.mk 
    notar_milkov@yahoo.com
 02 Пане  Илинденска 34 043/360-333 
  НАЦЕВ  071/219-939 
    pane.nacev@nkrm.org.mk 
    panenacev@gmail.com

 01 Богданка Македонија бб 033/413-130 
  ДИМИТРОВСКА  071/675-088 
    bogdanka.dimitrovska@nkrm.org.mk 
    notar_bogdanka@hotmail.com
 02 Боро Македонија 39А 033/410-040 
  АТАНАСОВСКИ  070/326-576 
    boro.atanasovski@nkrm.org.mk 
    boro.atanasovski@yahoo.com

 6250 КИЧЕВО +389

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 01 Букурије Булевар Ослободување 9/9 045/223-600 
  АЛИМИ  072/608-357 
    bukurije.alimi@nkrm.org.mk 
    bukurije.alimi@live.com
 02 Иса Кузман Јосифовски Питу бб 045/220-392 
  АЈДИНИ  070/223-357 
    isaajdini1@gmail.com
 03 Елица Tане Цалески 1/2 045/222-557 
  КОРУНОСКА приземје и галерија 075/487-501 
  БОГЕСКИ  ekorunoska@gmail.com 
 04 Ахмет Булевар Ослободување 31/1 045/222-360 
  ХАЛИМИ  071/585-789 
    ahmet.halimi@nkrm.org.mk
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 1330 КРИВА ПАЛАНКА +389

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 7520 КРУШЕВО +389

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 01 Богданка Св.Јоаким Осоговски 228 031/371-900 
  ДЕЈАНОВСКА  070/313-995 
    bogdanka.dejanovska@nkrm.org.mk

 02 Весна Маршал Тито 162-2 031/372-610 
  МИТРОВСКА  071/226-493 
    vesna.mitrovska@nkrm.org.mk 
    notar.vesna@hotmail.com

 01 Нада Шула Мина 13 048/416-335 
  ПЕТРЕСКА-  078/242-191; 071/242-191 
  АНГЕЛЕСКА  nada.petreska.angeleska@nkrm.org.mk 
    npetreskaangeleska@yahoo.com

 2300 КОЧАНИ +389

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 01 Менче Маршал Тито 86 033/271-995 
  ЗЛАТКОВСКА  070/272-280 
    mence.zlatkovska@nkrm.org.mk 
    notarmencezlatkovska@yahoo.com

 02 Владимир ВМРО 56/1/1/10-11 033/612-434 
  ИВАНОВ  071/337-434 
    vladiv1980@gmail.com 
    vladimir.ivanov@nkrm.org.mk

 03 Светлана Маршал Тито 54/IV 033/271-191 
  КИТАНОВСКА  071/334-676 
    svetlanakitanovska@yahoo.com
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 1300 КУМАНОВО +389

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 01 Еџевит 11 Октомври 1/7 031/422-002;  
  АЉИЈИ  072/666-133  
    exhevit.aliji@nkrm.org.mk 
    exhi_78@hotmail.com

 02 Мартин Димитар Влахов 45 031/613-560 
  БОЖИНОВСКИ зграда 1, влез 1 070/334-895 
   приземје, бр. 1 martin.bozinovski@nkrm.org.mk 
    notarmartin@yahoo.com

 03 Лорија Доне Божинов 9-2/14 031/421-663 
  ВАНЕВСКА  078/220-587 
    lorija.vanevska@nkrm.org.mk 
    vanevskal@hotmail.com

 04 Драган Доне Божинов 14 031/414-673 
  ГЕОРГИЕВ  075/366-045 
    dragan.georgiev@nkrm.org.mk 
    georgievnotar@yahoo.com

 05 Даниел  11 Октомври 1-2/9  031/383 505 
  ЖИВАЧКИ  075/299-413 
    daniel.zivachki@nkrm.org.mk 
    danielzivacki@gmail.com

 06 Aрбана 11 Октомври 1А 031/429-444 
  ДЕСТАНИ  070/381-668 
  АДЕМИ  arbana.destani.ademi@nkrm.org.mk 
    destaninotar@yahoo.com

 07 Мице Доне Божинов 11/3 031/415-505 
  ИЛИЈЕВСКИ  070/334-075 
    mice.ilijevski@nkrm.org.mk 
    notarmice@hotmail.com

 08 м-р Марјан 11 Октомври 4-1/1 031/416-349 
  КОЦЕВСКИ  078/416-349 
    marjan.kocevski@nkrm.org.mk 
    notarmarjan@yahoo.co.uk

  09 Сузан 11 Октомври 1/2 031/411-755; 
  ЛИМАНИ   070/870-840 
    suzan.limani@nkrm.org.mk 
    s.limani81@hotmail.com
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 1440 НЕГОТИНО +389

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 6000 ОХРИД +389
 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 01 Зарија Ацо Аџи Илов 15А 043/371-770 
  АПОСТОЛОВА  070/394-001 
    zarija.apostolova@nkrm.org.mk 
    notar.zarija@yahoo.com

 02 Ванчо Маршал Тито 148 043/371-010 
  ТРЕНЕВ  075/466-433 
    trenevvanco@yahoo.com

 01 Станка Македонски Просветители 8 046/265-618 
  ГОРИЧАН  075/777-415 
    stanka.gorican@nkrm.org.mk

 02 Гордана Македонски Просветители 8/II 046/260-001; 046/230-008 
  ДЕСКОСКА  070/261-229 
    gordana.deskoska@nkrm.org.mk 
    desko_c@t.mk

 03 Момана Македонски Просветители 8 046/263-705 
  ИВАНОСКА  momana.ivanoska@nkrm.org.mk

 04 Васил Македонски Просветители 5 046/260-104 
  КУЗМАНОСКИ  070/212-475 
    vasilnot@t.mk

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 10 Јорданка Доне Божинов 18 031/415-110 
  МИТЕВСКА  070/689-301 
    jordanka.mitevska@nkrm.org.mk 

 11 Aртан 11-ти Октомври 7 031/615-959 
  РАХОВИЦА  078/406-666 
    a_rahovica@outlook.com 
    artan.rahovica-notar@hotmail.com

 12 Анита Ленинова 48 031/452-049 
  ЦВЕТАНОВСКА  075/290-940 
    ani.cvetanovska@yahoo.com; 
    anita.cvetanovska@nkrm.org.mk
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 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 05 Никола 7-ми Ноември 28/5 046/261-505 
  КУЗМАНОСКИ  075/870-444 
    niknot@t.mk 
    notnikolakuzmanoski@gmail.com

 06 Мирче Туристичка 50/4-2 046/266-080 
  РИСТЕСКИ ламела 2 лок.8 075/232-202 
    notar.mristeski@gmail.com

 07 Тана Димитар Влахов 9 А 046/260-868 
  ТОПАЛОСКА  070 232-562 
    t-topaloska@t.mk 
    notartopaloska@gmail.com

 08 Едмонд Туристичка 046/200-077 
  ШАЗИМАНИ ламела 4 приземје 3 070/211-787 
    edmond.shazimani@nkrm.org.mk 
    notaredmond@gmail.com

 7500 ПРИЛЕП +389

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 01 Татјана Гоце Делчев 49/9 048/417- 733 
  АДАМОСКА-  070/356-735 
  КОНЕСКА  adamoskat@gmail.com

 02 Натали Прилепски бранители 6-2 048/424-422 
  АЦЕСКА  075/613-348 
    natali.aceska@gmail.com 
    notarnatali@gmail.com

 03 Наташа  Гоце Делчев 49/2 048/522-994 
  ВЕЛЕСКА  070/505-756 
    notar_natasa_veleska@outlook.com 
    natasha.veleska@nkrm.org.mk

 04 Боге Кузман Јосифоски 8 048/415-870 
  ДАМЕСКИ  070/536-062 
    boge.dameski@nkrm.org.mk 
    bogedameski@hotmail.com

 05 Трајко Сотка Ѓорѓиоски 4 048/413-967; 048/414-777 
  МАРКОСКИ  070/532-302 
    trajko.markoski@nkrm.org.mk 
    notar.markoski@gmail.com
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 6330 СТРУГА +389

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 7310 РЕСЕН +389

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 2220 СВЕТИ НИКОЛЕ +389

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 01 Неѓми ЈНА 1-1/3 046/700-071 
  АЛИУ  071/390-808 
    nexhmi.aliu@nkrm.org.mk 
    nexhmi_aliu@hotmail.com

 02 Вирѓинија Кеј 8-ми Ноември 046/780-700 
  БАУТА зг. 1/Б 1/5-13 070/212-963 
    virgjinija.bauta@nkrm.org.mk 
    notarbauta@yahoo.com

 03 Афрдита Братство Единство бб 046/781-556 
  БИЛАЛИ  070/578-438 
    afrditabilali@yahoo.com

 01 Мексуд Мите Богоевски бб 047/453-132 
  МАКСУД  070/261-883 
    meksud.maksud@nkrm.org.mk 
    notarmaksud@hotmail.com

 02 Николче Гоце Делчев 3 047/453-837 
  ПАВЛОВСКИ  070/232-963 
    nikolce.pavlovski@nkrm.org.mk 
    notarnikolce@yahoo.com

 01 Јадранка Ленинова 14 032/444-801 
  КОЦЕВСКА  075/375-988 
    jadranka.kocevska@nkrm.org.mk 
    jadrankakocevska@yahoo.com

 06 Елизабета Гоце Делчев 8 -г 048/418-188 
  СТОЈАНОСКА  070/308-293 
    notarelizabeta@yahoo.com

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС
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 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 04 м-р Сашо Маршал Тито 52 046/782-050 
  ЃУРЧИНОСКИ  070/249-798 
    notarsaso@t.mk 
    notarsaso@yahoo.com

 05 Беса Кеј 8-ми Ноември 1/2 046/550-066 
  КАДРИУ  071/349-804 
    besa.kadriu@nkrm.org.mk

 06 Анита ЈНА 1/1-1  046/782-232 
  КИПАРИЗОВСКА  071/223-060 
  КРСТЕСКА  anita.k-krsteska@nkrm.org.mk

 07 Генци ЈНА 1-1/1 046/700-096 
  МУХАРЕМИ  070/356-381 
    genci.muharemi@nkrm.org.mk 
    genci.muharemi@hotmail.com

 2400 СТРУМИЦА +389
 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС
 01 Соња Ленинова бб 034/346-500; 034/330-526 
  БОЖИНКОЧЕВА  070/306-111 
    sonja.bozinkoceva@nkrm.org.mk 
    notar.sonja@yahoo.com

 02 Валентина  Маршал Тито 10 034/324-088 
  ВЕЛКОВА   075/614-440 
    valentina.velkova@nkrm.org.mk

 03 Стевица Ленинова 3 034/342-900; 034/342-902 
  ЈАНЕВА зграда 1/1 - кат пр 070/317-900 
    notarstevica@gmail.com 
    stevicajaneva@yahoo.com

 04 Аница Ленинова 12 034/345-533 
  МАЏУНКОВА  070/618-298 
    notar_anica@yahoo.com

 05 Јанко Ленинова 42 034/345-850 
  МИЛУШЕВ  070/214-050 
    jankom@t.mk

 06 Верица Ленинова бб 034/347-700; 034/348-700 
  ПАНОВА  070/253-434 
  СТЕВКОВА  notarvericapanova@gmail.com
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 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 07 Јован Маршал Тито 5 034/550-700 
  ПЕШОВСКИ  070/754-112 
    jovan.peshovski@nkrm.org.mk 
    jovanpeshovski@outlook.com

 08 Данче Маршал Тито 2 034/320-400; 034/321-000 
  ШЕРИМОВА  070/309-400 
    notardance@t.mk 
    notarsherimova@yahoo.com

 1200 ТЕТОВО +389

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 01 Лирим  Илинденска ГТЦ 2-1/5  044/618-688 
  АБДИЛИ  070/371-124 
    lirim.abdili@nkrm.org.mk 
    lirim.abdili@gmail.com
 02 Ирфан ЈНА 1/1 044/333-451 
  АСАНИ  070/389-489 
    irfan.asani@nkrm.org.mk
 03 Васка Благоја Тоска 57-1/3  044/363-700 
  БЛАЖЕВСКА  070/777-874 
    notar.vaska@gmail.com 
    vaska.blazevska@nkrm.org.mk
 04 Тодор ЈНА 61 044/332-077 
  БОШКОВСКИ  070/329-127 
    todor.boskovski@nkrm.org.mk 
    todor.boskovski@yahoo.com
 05 Фатиме Илинденска 79 044/333-096 
  ДУРМИШИ  075/360-501 
    dfatime@hotmail.com 
    notarfatime@gmail.com
 06 Снежана Јане Сандански 91/3 044/331-848 
  ЃОРЃЕСКА-  070/568-488 
  ВИДОЕСКА  snezana.g-vidoeska@nkrm.org.mk
 07 Наџи Дервиш Цара 35 044/345-207; 044/345-208 
  ЗЕЌИРИ  070/256-114 
    nadzi.zeciri@nkrm.org.mk 
    naxhi_zeqiri@yahoo.com
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 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 08 Весна Благоја Тоска 214/1 044/351-999 
  МАСЛОВАРИЌ-  071/772-123 
  КОСТОВСКА  vesna.maslovaric-kostovska@nkrm.org.mk 
    notar.vesnamk@yahoo.com

 09 Ариф Дервиш Цара 10 044/377-900 
  НЕЗИРИ  075/222-233 
    arif.neziri@nkrm.org.mk 
    neziri.arif@gmail.com

 10 Иво ЈНА 2 044/333-370 
  СЕРАФИМОСКИ  070/263-663 
    ivo.serafimoski@nkrm.org.mk 
    ivo.notar@t.mk

 11 м-р Ненад Дервиш Цара 2 044/336-014 
  ТРИПУНОСКИ  070/321-885 
    nenad_tripunoski@yahoo.com

 12 Љиљана Илинденска бб 044/341-400 
  ТРПОВСКА  070/240608 
    ljiljana.trpovska@nkrm.org.mk

 13 Зоран ЈНА 53 044/331-599 
  ЧУКЕЛОВСКИ  070/814-401 
    zoran.cukelovski@nkrm.org.mk

 14  Нита   044/383-833 
  ЏАФЕРИ  ул. Дервиш Цара бр. 28 075/336-006 
  ИСЕНИ  nita.xhaferi-iseni@nkrm.org.mk 
    nitaxhaferiseni@gmail.com

 2000 ШТИП +389

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 01 Марија  Јосиф Ковачев 8 032/612-312 
  БАРЗОВА  071/264-046 
    marija.barzova@nkrm.org.mk 
    marija.barzova@gmail.com

 02 Весна Јордан Стојанов 7Д 032/480-280 
  ВЕСЕЛИНОВСКА Пробиштип 078/399-360 
    vesna.veselinovska@nkrm.org.mk 
    veselinovskavesna@yahoo.com
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 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 03 Александар Страшо Пинџур 2/1-1 032/605-502 
  ГУЊОВСКИ  078/292-502 
    notar.gunjovski@gmail.com 
    aleksandar.gunjovski@nkrm.org.mk

 04 Лидија Ленинов Плоштад 2 032/482-567; 032/481-999 
  ИЛИЕВСКА Пробиштип 070/264-167 
    lidija.ilievska@nkrm.org.mk 
    notarilievska@yahoo.com

 05 Ленче Кеј Маршал Тито 35 032/385-341 
  КАРАНФИЛОВСКА  karanfilovski@gmail.com

 06 Соња Кузман Јосифовски 2 032/382-165 
  КАТРАНЏИСКА-  075/433-266 
  КИМОВА  sonja.k-kimova@nkrm.org.mk 
    notar.sonja@gmail.com

 07 Искра Кузман Јосифовски Питу 2 032/609-477 
  КИРОВСКА  075/368-962; 070/210-962 
    iskra.kirovska@nkrm.org.mk 
    n_kirovska@yahoo.com

 08 Лидија Ванчо Прке 72/1 032/607-808 
  РИБАРЕВА  075/368-808 
    notarlidijaribareva@gmail.com 
    lidijaribareva@gmail.com

 09 Елена Ванчо Прке 121 032/607-665 
  РИСТОВСКА  075/761-008 
    elena.ristovska@nkrm.org.mk  
    elena_mijalkova_82@yahoo.com

 10 Лидија Тошо Арсов 55 лок.5 032/391-070 
  СИМОНОВА-  070/336-602 
  ТРАЈЧЕВА  lidija.s-trajceva@nkrm.org.mk  
    lidija_sim@yahoo.com
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 1. МАРИЈА АВРАМОВИЌ 
 помошник нотар на Нотарот Снежана Ѓорѓеска-Видоеска од Тетово;

 2. АРЛИНД АЈДИНИ 
 помошник нотар на нотарот Иса Ајдини од Кичево; 

 3. ЖАКЛИНА АНДОНОВСКА 
 помошник нотар на Нотарот Ванчо Андоновски од Скопје;

 4. ЕЛЕОНОРА АНДРЕЕВ 
 помошник нотар на Нотарот Тања Аспорова од Велес;

 5. ЕМИЛИЈА АРИТОНОСКА 
 помошник нотар на Нотарот Елена Пенџерковски од Скопје;

 6. АЗЕМИНА АСИМОВСКА 
 помошник нотар на Нотарот Хакија Чоловиќ од Скопје;

 7. РАДИЦА ХАЏИ ПЕТРУШЕВА АРСОВСКА 
 помошник нотар на Нотарот Марија Хаџи Петрушева од Велес;

 8. ВАЛЕНТИНА БЛАЖЕВА 
 помошник нотар на Нотарот Снежана Видовска од Скопје;

 9. АЛЕКСАНДРА БОНЕВА 
 помошник нотар на Нотарот Стевица Јанева од Струмица;

 10. АНИТА ВЕЛИНОВСКИ 
 помошник нотар на нотарот Богданка Дејановска од Крива Паланка; 

 11. СУЗАНА ВИДОВСКА 
 помошник нотар на нотарот Снежана Сарџовска од Скопје;

 12. ИВАНА ВРАНГАЛОСКА 
 помошник нотар на нотарот Методија Ристоски од Скопје;

 13. ГОРДАНА ДИМИТРОВСКА - ГОЛУБОВИЌ 
 помошник нотар на нотарот Матилда Бабиќ од Скопје;

 14. ФЕРХИДЕ ДАУТИ 
 помошник нотар на нотарот Иво Серафимоски од Тетово;

 15. МИТКО ДЕСКОСКИ 
 помошник нотар на нотарот Гордана Дескоска од Охрид;

И М Е Н И К  Н А  П О М О Ш Н И Ц И  -  Н О Т А Р И
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 16. БЕТИ ЃЕОРЃИЕВА 
 помошник нотар на нотарот Зорица Пулејкова од Скопје;

 17. АНА ПЕНДОВСКА-ЃОРЃЕВСКА 
 помошник нотар на нотарот Катерина Митревска од Скопје;

 18. СЛАВИЦА ЃОРЃИЕСКИ 
 помошник нотар на нотарот Башким Елези од Гостивар;

 19. АНЕТА ЗДРАВКОВСКА 
 помошник нотар на нотарот Насер Зибери од Скопје;

 20. САЊА ЗЛАТАНОВСКА 
 помошник нотар на нотарот Олга Димовска од Скопје;

 21. СОЊА ЗЛАТАНОВСКА 
 помошник нотар на нотарот Нада Палиќ од Скопје;

 22. ЕЛЕНА НЕТКОВА ИВКОВСКА 
 помошник нотар на нотарот Анита Адамческа од Скопје; 

 23. ЛУИЗА КАБА ИСАКУ 
 помошник нотар на нотарот Вирѓинија Баута од Струга; 

 24. САНДРА ЈАЊИЌ 
 помошник нотар на нотарот Џеват Бучи од Скопје;

 25.  ГОРАН КАРАНФИЛОВСКИ 
 помошник нотар на нотарот Ленче Каранфиловска од Штип;

 26. БИЛЈАНА КОСТОВСКА 
 помошник нотар на нотарот Кристина Костовска од Скопје;

 27. ЦВЕТАНКА ЛУКИЌ 
 помошник нотар на нотарот Весна Стојчева од Скопје;

 28. ЕМИЛИЈА МАРКОСКА 
 помошник нотар на нотарот Трајко Маркоски од Прилеп;

 29. ОЛГИЦА МАТЕВСКА 
 помошник нотар на нотарот Себаедин Даути од Гостивар;

 30. АЛЕКСАНДРА МАХОВСКА 
 помошник нотар на нотарот Васил Кузманоски од Охрид;

 31.  ДАНИЕЛА МЕЧЕВА 
 помошник нотар на нотарот Силвана Шандуловска од Скопје;

 32.  СОЊА СТОЈЧЕВА-НИКОЛОВСКИ 
 помошник нотар на нотарот Агрон Арслани  од Скопје;

 33.  САЛИХА НУМАНОВИЌ 
 помошник нотар на нотарот Иљхам Исмани од Скопје;
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 34. ТАЊА МИНОВА ПЕТКОВСКА 
 помошник нотар на нотарот Анастасија Петреска од Скопје;

 35. ЕМИЛИЈА МИТРЕВА 
 помошник нотар на нотарот Фатмир Ајрули од Скопје;

 36. МЕРИ МИТРОВСКА 
 помошник нотар на нотарот Весна Митровска од Крива Паланка;

 37. СНЕЖАНА МИХАИЛОВА 
 помошник нотар на нотарот Аница Маџункова од Струмица;

 38. КОСАРА НАУМОВСКА 
 помошник нотар на нотарот Ана Брашнарска од Скопје;

 39. ВЕНЦИСЛАВА НЕШОВИЌ 
 помошник нотар на нотарот Зафир Хаџи Зафиров од Скопје;

 40. ХРИСТИНА ПЕТКОВСКА 
 помошник нотар на нотарот Ана Јолакоска од Скопје;

 41. ДИЈАНА ДАМЕСКА ПЕТРЕСКИ 
 помошник нотар на нотарот Боге Дамески од Прилеп;

 42. ТАТЈАНА ПЕТРОВСКА 
 помошник нотар на нотарот Светлана Китановска од Кочани;

 43.  КИРИЛ ПЕТРОВСКИ 
 помошник нотар на нотарот Анета Петровска-Алексова од Скопје;

 44. ЕЛЕНА МИЛУШЕВА САПУНЏИЕВА 
 помошник нотар на нотарот Јанко Милушев од Струмица;

 45. АЛЕКСАНДРА СИМОНОВСКА 
 помошник нотар на нотарот Нерџиван Идризи од Скопје;

 46. КРИСТИНА КИРКОВА - СПАСОВА 
 помошник нотар на нотарот Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје;

 47. МАГДАЛЕНА ПАУНКОВА СПАСОВА 
 помошник нотар на нотарот Вера Станоевска од Скопје;

 48. ГАБРИЕЛА ДЕНКОВСКА - СПАСОВСКА 
 помошник нотар на нотарот Марјан Коцевски од Куманово;

 49. ХРИСТИНА СТЕФАНОСКА 
 помошник нотар на нотарот Елизабета Стојаноска од Прилеп;

 50. ИВАНА СТОЈАНОВСКА 
 помошник нотар на нотарот Анета Петровска Алексова од Скопје;

 51. ЛИДИЈА ЃОРЃИЕВСКА-СТОЈКОВСКА 
 помошник нотар на нотарот Вера Станоевска од Скопје;
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 52. СВЕТЛАНА СТОЈНЕВА 
 помошник нотар на нотарот Лидија Смиљаноска од Скопје;

 53. ЕЛЕНА ТОДОРОВСКА 
 помошник нотар на нотарот Виолета Петровска-Стефановска од Скопје;

 54. АНЕТА МЛАДЕНОВСКА ТОДОРОВСКИ 
 помошник нотар на нотарот Богданка Дејановска од Крива Паланка;

 55. САЊА ТОМОВСКА 
 помошник нотар на нотарот Билјана Пецовска од Скопје;

 56. САЊА ТРАЈКОСКА 
 помошник нотар на нотарот Веселинка Деребанова Крстевска од Битола;

 57. ТАТЈАНА ТРАЈКОВСКА 
 помошник нотар на нотарот Јорданка Митевска од Куманово;

 58. ДИВНА ТРАЈЧОВА 
 помошник нотар на нотарот Љубица Стефкова Начевска од Скопје;

 59. ИВИЦА ТРИФУНОВСКИ 
 помошник нотар на нотарот Анита Адамческа од Скопје;

 60.  ВАЛЕНТИНА ЦВЕТАНОВСКА 
 помошник нотар на нотарот Елена Пенџерковски од Скопје;

 61. АЛЕКСАНДРА ЏАЛЕВА 
 помошник нотар на нотарот Ана Брашнарска од Скопје.
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