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Главен и одговорен уредник
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Почитувани колеги,
Ми причинува особено задоволство да Ви се обратам за нас значајниот
јубилеј, 15 години од основањето на нотаријатот во Република Македонија.
Од 15 јуни 1998 година, ние како пионери во нотарската професија, мора да
признаеме дека бевме малку уплашени, но сепак храбро тргнавме во освојување
на професијата што ја избравме, советувајќи се едни со други, помагајќи си и
храбрејќи се.
Како самостојна и независна служба во Република Македонија, со секојдневни
ангажмани чекоревме кон спроведување, одржување, воспостанување на правниот систем во нашата земја.
За овој краток период, верувајќи најнапред во себе и сопственото познавање
на правниот систем, а преку нашето законито, независно, стручно и непристрасно работење, успеавме да ја стекнеме довербата на нашите граѓани кои
се основниот и вистинскиот суд за нашата стручност, нашиот однос и
одговорност при извршувањето на нашата професионална дејност.
На 30 септември 2001 година Нотарската комора на Република Македонија
стана полноправна ченка на Меѓународната унија на Латинскиот нотаријат.
Успеавме да станеме и останеме столб на правото и правниот поредок на
Република Македонија, добивајќи ја како награда почитта и довербата на
нашите граѓани, институциите и органите на власта со кои како јавна и
независна служба беспрекорно функционираме.
Повеќепати досега имаме признание од Министерството за правда и повеќе
институции со кои соработуваме, потврдувајќи ни дека нотарите се способни
да се носат со постоечките и професисионално да ги извршуваат новите
овластувања и надлежности.
Докажавме дека сме способни да се носиме со сите овластувањата и надлежности делегирани од страна на државата.
Нашата задача е понатаму да го поддржуваме развојот на нотарската
професија, а се во служба на граѓаните на нашата земја.
Им изразувам огромна благодарност на сите оние кои со својата стручност
помогнаа да го постигнеме високото ниво на развој, на кое со право се гордееме.
Наша должност е овој тренд на развој да продолжи.
Нека ни е честита годишнината,
Главен и одговорен уредник
Нотар Љубица Моловска

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

Говор на претседателот на Нотарска комора на РМ,
Г-ЃА Зорица Пулејкова од 15 годишнината од основање
на нотаријатот во Република Македонија

Зорица Пулејкова

Претседател на Нотарска комора на РМ

Почитувани гости, почитувани колеги, почитувани дами и господа,
Дозволете ми Ви заблагодарам за одзивот на поканата и тоа што со
своето ценето присуство ѝ дадовте посебен белег и значење на оваа
свеченост. Навистина ми претставува задоволство што денеска на овој
голем настан ја имам честа како претседател на Нотарската комора
заедно со Вас да ги споделам големите достигнувања на нотаријатот
како еден важен сегмент од правосудниот систем во Република Македонија, сегмент од македонската историја која трпеливо, но моќно ја
6
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испишувавме сите ние со заеднички сили во изминативе 15 години. Со нашето посветено работење во изминатите години
успеавме да го позиционираме нотаријатот во листата на влијателни инстанци кои ја поттикнуваа соработката со многу институции и резултираа со низа успеси.
Првите нотари започнаа на 15 јуни 1998 г., а денеска македонскиот нотаријат брои 175 нотари. Нотарите не се само експерти
во својот домен, туку и лица од јавна доверба кои веќе 15 години
го трасираат патот до правната сигурност и обезбедуваат заштита во правниот поредок. Како важен сегмент и дел од правосудниот систем не смееме да заборавиме дека нотаријатот е институција во која македонските граѓани имаат исклучително голема
доверба и почит и затоа сите ние сме должни да ги штитиме
нивните интереси. Со штитењето на граѓанските интереси, овозможуваме функционирање на државата врз еден од основните
принципи – принципот на владеење на правото.
Изминативе 15 години се карактеризираат со зголемување на
видовите јавни овластувања што како нотарски работи се ставаат во делокругот на нотарската служба. Но, сепак ова не значи
само зголемување на нотарските надлежности, туку и растоварување на судовите од неспорните предмети како и поголема
функционалност, ефикасност и економичност при решавање на
правните работи. Од друга страна, зголемувањето на делокругот
на надлежностите на нотарите доведе до зголемена соработка
со повеќе институции со кои постои одлична комуникација со
цел поуспешно да се задоволат потребите на граѓаните и правните лица кои се корисници на нашите услуги. Ние сме особено
горди на ваквата соработка. Се надеваме дека во иднина таа ќе
биде зголемена и дека на наредниот јубилеј нотаријатот ќе има
уште повеќе пријатели кои несебично ќе го дадат својот придонес и подршка за негов развој, а со тоа и развој на граѓанското
општество на Република Македонија и нејзино побрзо интегрирање во Европската Унија.
НОТАРИУС • Брoj 24
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Почитувани колеги, драги пријатели,
Ви го честитам 15-годишниот јубилеј, длабоко уверена дека сите
ние во иднина ќе продолжиме да го насочуваме нотаријатот по патот
на вредностите кои досега беа белег на нотарското работење - постојаност, ефикасност, веродостојност и професионалност. Вредности
кои се предуслов за нашата правда и достоинство.
Во мое име и во името на Нотарската комора на РМ, би сакала да им
заблагодарам на министерот за правда, г. Блерим Беџети, како и на
поранешните министри, меѓу кои и министерот г. Михајло Маневски,
кои со своите залагања овозможија нотаријатот да го заземе вистинското место во правосудниот систем на Република Македонија.
Благодарност и до сите наши пријатели (институции и поединци)
кои на одреден начин придонесоа за развој на нотарската служба со
надеж дека успешната соработка ќе продолжи и во иднина.
Особена голема благодарност би сакала да упатам до основоположниците на нотаријатот во Република Македонија, г. Арсен Јаневски,
професор на Правниот факултет, г. Ранко Максимовски, судија во пензија и постхумно на г. Драган Тумановски – судија на Врховниот суд на
РМ кои со својот труд и залагање успеаја да го основаат и воздигнат
нотаријатот на една повисока инстанца која со текот на времето си го
зазема своето место и димензии во правниот систем на Република
Македонија.
Почитувани колеги, уште еднаш Ви го честитам овој јубилеј и истовремено го поканувам нашиот драг пријател, почитуваниот професор
Арсен Јаневски, да пристапи на говорницата и да ги изложи своите
согледувања за македонскиот нотаријат.
Ви благодарам на вниманието!

8
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Говор на Mинистерот за правда на РМ, Г-ДИН Блерим
Беџети од 15 годишнината од основање на
нотаријатот во Република Македонија

Блерим Беџети

Mинистер за правда на РМ

Почитувана претседателке, дами и господа нотари, почитувани гости,
Имам посебна чест и задоволство што учествувам на оваа свечена
седница по повод петнаесетгодишнината од постоењето на нотаријатот
во Република Македонија.
Оваа прилика ја користам да ве поздравам од името на Владата на
Република Македонија, од името на Министерството за правда и, се
разбира, од свое име.
10 НОТАРИУС • Брoj 24
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Со донесувањето на Уставот на Република Македонија, создадена е уставна основа одделни вонпроцесни работи актуелни
за правниот промет и неспорни помеѓу правните субјекти да
можат да се вршат како јавни овластувања, од страна на самостојна и независна јавна служба.
Нотаријатот во Република Македонија е воведен со Законот
за вршење на нотарските работи од 1996 година, кој отпочна да
се применува од 1997 година, кога се именуваа и првите нотари
во Република Македонија, а во 1998 година беше формирана
Нотарската комора на Република Македонија. Од 2001 година
Нотарската комора стана членка на Меѓународната унија на
латинскиот нотаријат, што претставува големо признание за
нотаријатот во Република Македонија.
Со воведувањето на нотаријатот се растоварија судовите и
управните органи, а граѓаните поедноставно, побрзо и поквалитетно ги остваруваа своите права.
Донесувањето на Законот за нотаријатот во 2007 година беше
во насока на понатамошно спроведување на современите достигнувања во областа на нотаријатот, следејќи ги компаративните
искуства и европските стандарди во однос на модернизирање
на граѓанското законодавство.
Петнаесет години нотаријат во Република Македонија е значаен јубилеј, што говори дека функционирањето на нотаријатот
во Република Македонија сите овие години позитивно се одрази
врз целокупниот правен сообраќај во државата, а самите нотари
ги изгради како носители на јавни овластувања кои обезбедуваат
висок степен на правна сигурност во правниот промет во Република Македонија.
Успешноста и позитивните резултати од примената и практикувањето на нотарската служба во правниот живот ја зголеми
НОТАРИУС • Брoj 24 11
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довербата во нотаријатот и даде силен импулс за продлабочување на
реформскиот процес во правосудниот систем преку зголемување на
надлежностите на нотарите.
Во таа насока беше и донесувањето на Законот за вонпарнична
постапка со којшто им се овозможи на нотарите да постапуваат како
повереници на судот во однос на оставинските предмети кои не се
спорни, со што нотарите покажаа голема успешност во решените
оставински предмети.
Исто така, од јуни 2011 година, согласно Законот за извршување,
платните налози, односно донесувањето на решенијата со кои се
дозволува извршување врз основа на веродостојни исправи, се пренесе
во надлежност на нотарите.
Последниот чекор во оваа насока е и новата надлежност на нотарите
согласно Законот за задолжница, да ја составуваат и заверуваат задолжницата како инструмент за доброволно обезбедување на наплатата
на побарувањата.
Значајно е да се напомене и електронското поврзувањето на нотарите со е-шалтерот на Агенцијата за катастарот на недвижностите
преку кој е овозможен пристап по електронски пат на нотарите за
достави на пријави за промена на Геодетско-катастарскиот информативен систем, како и можноста да издаваат имотни листови.
Денес во Република Македонија има вкупно 175 нотари кои успешно
ја извршуваат нотарската служба.
Министерството за правда во континуитет презема мерки и активности во насока на подобрување и усовршување на законската регулатива со која се уредува нотаријатот во Република Македонија, со цел
да го изгради нотаријатот во современа јавна служба, која во целост ќе
ги задоволува потребите и правните интереси на граѓаните и другите
правни субјекти.
Сакам да напоменам дека Министерството за правда и понатаму ќе
ја продолжи одличната соработка со Нотарската комора, во насока на
јакнење на стручниот, моралниот и професионалниот однос на нотарите
и обезбедување квалитетна и ефикасна нотарска служба.
Уште еднаш Ве поздравувам и ви посакувам и понатаму успешна работа.
Ви благодарам на вниманието!
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Обраќање на почесниот претседател на
Меѓународната унија на латински нотаријат,
г-дин Хелмут Феслер

Хелмут Феслер

Почесен претседател на Меѓународната унија на латински нотаријат

Почитуван Министер за правда на Република Македонија, почитувана Претседателке на Нотарската комора на Република Македонија, почитувани дами и господа и би рекол драги пријатели!
Морам да Ви признаам дека сум безгранично благодарен за оваа
покана што ми ја доделивте да настапам денеска по повод 15-годишнината од основањето на нотаријатот во Република Македонија и бев
навистина трогнат заради таа покана токму поради тоа што бев поранешен претседател на Меѓународната унија на нотаријатот.
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И еве ме повторно во Вашата држава, земја којашто ја познавам уште од моите училишни денови, заради тоа што ја учевме
во школите како земјата на големиот цар Филип Втори и неговиот син Александар Македонски. Големиот Александар со неговата македонска фаланга успеа да креира една империја чиешто
значење ни е познато дури и денес. И повторно еве сум овде во
вашата држава, една земја којашто навистина има преживеано
многу неволји одвнатре и однадвор и имала навистина едно драматично минато. Тоа се некои страдања коишто Вашата земја
Македонија ги има претрпено во изминатите години, а коишто
ние луѓето кои живееме во странство истите сме ги проследиле
со една искрена симпатија којашто произлегува од грчкиот збор
што означува „сочувство“. И тоа е она сочувство коешто го имаме
изразено и на самиот ден 26 јули 1963 година, односно денот кога
катастрофалниот земјотрес го погоди градот Скопје. И еве ме
повторно во една држава, една земја којашто е конечно ослободена, земја во којашто функционира правната држава и којашто со право може да се нарече наследник на Јустинијан.
Македонија е една држава којашто ја имаше храброста да го
воведе системот на латинскиот нотаријат што навистина не
беше лесно за Вас, затоа што Вие доаѓате од една држава којашто
ја немала онаа традиција за да можете лесно да се надоврзете на
принципите врз коишто почива латинскиот нотаријат. Во 2001
година вашиот нотаријат беше прифатен во рамките на Меѓунарoдната унија на нотарите и ќе речам со посебен нагласок едногласно.
И повторно ја имав таа чест, односно таа привилегија во
својство на претседател на Меѓународната унија да ја примам
Македонската нотарска унија при конгресот кој се одржа во
Атина и за тоа ѝ се заблагодарувам на мојата колешка, г-ѓа
Софија. Меѓутоа, секогаш и секаде ќе има одредени спротивставувања на нашата професија. И тоа целото тоа спротивставување
многу често доаѓа од страна на другите претставници на правната
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професија, и тоа понекогаш и од редовите на политиката, а понекогаш
и од редовите на меѓународните организации коишто секогаш не ја
разбираат додадената вредност којашто ја дава латинскиот нотаријат
во реализирањето на едно слободно правно општество.
Во текот на кризата со недвижности во САД успеавме да дознаеме
до каде сѐ може да не донесе онаа можеби не секогаш сериозност кон
којашто не секогаш пристапуваме кон нештата. Уште еднаш ќе напоменам дека ни стана јасно дека не може да постои слобода без правила
и дека формата останува сестра близначка на овие правила. Со самото
тоа што нема да престанете да го убедувате Вашето општество во вредноста којашто ја додава латинскиот нотаријат во Вашата држава, да
знаете дека ќе продолжите да го уверувате Вашето општество дека
истото треба да почива на принципи коишто ќе бидат стабилни, здрави
и ќе се однесуваат на натамошниот просперитет. И сето тоа ќе придонесе за еден социјален мир, и тоа социјален мир во вашата држава, на
нашиот континент , во нашиот свет.
Па така од воинот Александар, поминувам на нобеловката за мир
Мајка Тереза и Ви се заблагодарувам за вниманието!
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Обраќање на секретарот на Меѓународната унија на
латински нотаријат (УИНЛ), г-дин Пјер Бек
Претставник на претседателот Жан-Пол Декорп

Пјер Бек

Секретар на Меѓународната унија на латински нотаријат

Почитувани министри, почитуван претседателе, почитувана
претседателке на Нотарската комора на Македонија, драга Зорица,
почитувани колеги, дами и господа!
Првенствено би сакал да Ви се заблагодарам во името на претседателот на УИНЛ, Жан-Пол Декорп и во мое лично име на Нотарската комора
на Македонија и на нејзиниот претседател, г-ѓа Зорица Пулејкова, за нивната љубезна покана да бидеме дел од прославата на петнаесетгодишнината од основањето на нотарската дејност во Република Македонија.
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Исто така, ја имам честа да Ви ги пренесам срдечните
поздрави од францускиот нотаријат и од претседателот на француската нотарска комора, г. Жан Тарад.
Ми претставува огромно задоволство што сум назад во Скопје,
откако веќе еднаш тука престојував во својство на претседавач
со Комисијата за европски прашања во септември 2012 година и
да го прославам заедно со сите Вас, како и со нашиот колега
Златко Николовски, кого што би сакал да го поздравам за овој
важен настан.
Меѓутоа ова претставува уште една пригода да Ви кажам
неколку збора за Меѓународната нотарска унија чијшто член е и
македонската Нотарска комора од 2001 година.
Меѓународната нотарска унија ја претставуваат околу 300.000
нотари, два милиона соработника и врши околу 400 милиони
заверки секоја година.
Нашата организација, на светско ниво, денес опфаќа 83 држави
од сите пет континента. По пристапувањето на Кина во 2003
година, денес таа засегнува две третини од вкупното светско
население и 60 % од БДП на нашата планета.
Со неа управува Управниот одбор од 27 членки, извршниот
орган, има и Генерален совет од 160 членки, тоа е научниот орган,
а и исто така постои и Генералното собрание на државите членки,
што е законодавниот орган, при што секој претседател поседува
по еден глас без оглед на големината на државата.
Политиката на Унијата е поставена околу неколку главни
приоритети:
1. Првиот приоритет е обуката, почетната и континуираната. Веќе поранешната улога на нотарските академии,
создавањето на еден светски универзитет за нотаријатот
чиешто прво издание се одржа во Рим минатиот ноември,
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а второто ќе се одржи во Буенос Аирес ова лето, прецизните
проекти на нашата комисија за соработка претставуваат илустрација на ваквата политика.
XXI век ќе го одбележи сè поголемата конкурентност помеѓу правните професии. Надлежноста ќе биде еден од адутите на нотаријатот. Затоа вреди да ја развиваме.
2. Треба да го негуваме и нашиот втор адут, а тоа е довербата од
нашите клиенти и од јавните власти. Тоа нè донесува до нашиот
втор приоритет: почитувањето на етичките и деонтолошките
принципи.
Тоа е еден од основните аспекти на нашиот статут: непристрасноста, независноста и неутралноста претставуваат столбовите на
оваа етика. Секоја повреда треба да биде санкционирана, па затоа
придаваме голема важност на постоењето на деонтолошки кодекс
што предвидува многу строги дисциплински правила, без оглед
дали станува збор за кодекс којшто ќе биде воведен со нов закон
за нотаријатот или преку модернизацијата на постојните закони.
3. Третиот приоритет на Унијата е да ја покаже социјалната
улога на нотарот, односно додадената вредност што ја носи во
служба на граѓаните и на државата.
Впрочем, без ваквата социјална уталитарност, без свеста за извршување мисија од општ интерес, ниту една професија не може да
опстои. Таа набрзо станува помошна дејност, потоа маргинална,
за на крајот да исчезне во општата индиферентност. Токму затоа
разработивме три конкретни домени на дејствување на полето
на општествената корисност на оваа професија.
a) Првиот домен претставува доделувањето потврди, што се состои
во издавањето документи што овозможуваат да се оправда право
врз земјиште, без оглед дали станува збор за сопственост на
земјиште, наем на земјиште, користење под концесија, експлоатација на истото или негово заземање.
Ваквото дејство одговара на една основна економска потреба да
се осигури искористувањето главно на земјоделското земјиште,
за борба против ризикот од недостаток од прехранбени производи,
како и против масивниот откуп на ваквото земјоделско земјиште
од страна на големите мултинационални компании без исплата
на надомест на нивните корисници затоа што последниве не
можат да ги докажат своите права.
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Во рамките на оваа политика, организиравме две светски конференции, едната во Буркина Фасо во јануари 2012 година, а
другата во Мексико во јануари 2013 година со учество на триесетина меѓународни организации, меѓу кои и Светската банка,
ФАО, ОН-ХАБИТАТ итн.
б) Вториот домен на социјално дејствување е учеството на нотаријатот во политиката на дејудицијаризација на нашето општество.
Превенцијата на конфликтите благодарение на проверките што
се вршат пред потпишувањето на договорите, советите што им се
даваат на клиентите и учеството во алтернативните начини на
решавањето на споровите, како што е арбитражата, помирувањето
и медијацијата, претставуваат трите аспекта на улогата на нотарот во овој домен.
в) Третиот домен на социјално дејствување се состои во олеснувањето на движењето во странство на определен број акти, анекси
или додатоци на главни правни акти, од типот на акти за ополномоштување, брачни договори, овластувања за заштита или пак
тестаменти.
Нашата следна меѓународна конференција којашто ќе се одржи
во Монтреал, следниот ноември, ќе биде посветена на оваа тематика. Таа ќе има двојна цел:
- Да се обезбеди, на технички план, документот во употреба за да
се избегнат злоупотребите коишто од ден на ден стануваат сè
побројни, особено со зголемувањето на бројот на лажни документи, и тоа по пат на еден осигурен нотарски печат;
- Да се поедностават, на судски план, формалностите што се неопходни за да се овозможи употребата на ваквите акти со тоа што
ќе им се предложи на нотаријатите членки да пристапат кон една
повелба чијашто цел ќе биде да се избегне апостилот или легализацијата на документот во случаите кога истите се применувале
доколку таквиот документ произлегува од нотар чијашто комора
е потписничка.
Добро гледате: главната цел на политиката на Унијата е да покажеме
што реално претставува нашата професија, преземајќи вакви дејствија,
да ја покажеме насекаде во светот економската и социјалната корисност
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на нотаријатот, што одговара на основните потреби на нашето модерно
општество.
1) Во однос на граѓаните, односно корисниците на нашите услуги,
постои тројна потреба:
• Потреба од правно спокојство, тука сме да им ја гарантираме на
нашите корисници социјалната хармонија кон којашто се стремат,
односно смиреноста, оптимизмот и довербата во иднината;
• Потреба да се избегнуваат конфликти, да се спречи сè поголемата
јудицијаризација на нашето општество - никој не трпи да биде вклучен во постапка при што не се знае ниту нејзиното времетраење,
ниту трошоците ниту исходот;
• Потреба од лесен пристап до услугите од областа на вонпарничното право, односно пристап до совет и можност специјализирани правници, како што се нотарите, да ги изготвуваат најважните акти во нивниот приватен и професионален живот.
2) Во однос на државата, исто така постојат неколку потреби:
• Потреба од правна безбедност којашто единствено може да им
донесе на претпријатијата доверба, а оттаму и кредитирање, инвестиции, економски развој и социјален напредок;
• Потреба од буџетски средства, затоа што со спречувањето на делокализацијата (секој нотарски акт мора да биде заведен во местото
на работа на нотарот) нотаријатот во голема мера придонесува во
буџетот на државата, па оттаму и интересот, добро разбран од
многу држави, да им се доделат на нотарите надлежности во областа на недвижностите (да се знае кое лице што поседува) и во
областа на претпријатијата (да се знае кое лице со каква дејност
се занимава).
• Потреба од транспарентност, затоа што ова исто правило овозможува да знаеме како се вршат финансирањата и од кого, со
што се осигурува следењето на финансиите што помага во борбата против перењето нечисти пари, корупцијата и борбата против тероризмот;
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• Потреба државата да се фокусира на извршувањето на нејзините
државнички работи, затоа што една држава не може сè да прави.
Таа мора да се концентрира на нејзините основни мисии, како
што се судството, војската, дипломатијата и мора да им ја делегира
на институциите што ги контролира грижата да го осигурат, под
нејзин надзор, но без буџетски трошоци ни одговорност, извршувањето на активностите од јавен интерес. Вонпарничното право е
дел од таквите активности, па оттаму и нотарската функција којашто го олицетворува она приватно-јавно партнерство што е во
денешно време многу модерно, коешто заради својата ефикасност
има голем светски успех.
Така, може да кажеме дека денешниот нотаријат, знаејќи да одговори на неговите главни потреби, претставува една добро вооружена професија за да ја одигра својата улога, во главно општествена, во служба на нашето општество од 21. век. Значи, станува
збор за професија на иднината.
Нотарот на 21. век мора да остане во служба на правдата на својата
држава и на општеството. Како што кажавме на почетокот, ниту една
општествена институција на може и не смее да опстои во времето
доколку нејзиното присуство не е оправдано од социјалниот интерес
на којшто му служи. Нотаријатот не е исклучок од правилото и тоа нè
обврзува постојано да ја преиспитуваме нашата функција, да се
уверуваме дека добро ја извршуваме нашата професија и дека на
општеството му ја даваме уталитарноста што од нас ја очекува.
Му посакувам на македонскиот нотаријат среќна годишнина и уште
еднаш му се заблагодарувам за неговата вклученост во рамките на
големото семејство на меѓународниот нотаријат!
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Обраќање на претседателот на Административниот
совет на ИРЕНЕ при УИНЛ, г-ѓа Софиjа Моуратидоу

Софија Моуратидоу

Претседател на Административниот совет на ИРЕНЕ при УИНЛ

Почитуван г. министер, почитувана претседателке, драги колеги
и пријатели!
Ќе говорам на англиски заради мојата пријателка, а вашиот претседател, г-ѓа Зорица Пулејкова. Како што знаете, официјалниот јазик на
И.Р.Е.Н.Е. е француски, но за специјални пригоди правиме по некој исклучок.
Вашата покана ни претставуваше огромна чест и задоволство. Веднаш одговоривме позитивно поради неколку причини.
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a) Петнаесет години нотаријат претставува доста долг период.
Се разбира, во споредба со други нотаријати што опстојувале
100, 200, па и повеќе години, вашиот нотаријат се смета за многу
млад. Но младоста е привилегија. Секоја новооснована организација носи со себе нови идеи, нови структури, нови технологии,
како и ентузијазам, прогресивност и енергија. А вие ги поседувате сите овие особености. Истовремено, нотаријатот подразбира
традиција, почит кон институциите и принципите што се воспоставувале со векови. Докажавте дека може да ги комбинирате
обете аспекти и претставувате добар модел за нотаријатот во
неговиот историјат.
б) Овде претставувам една европска институција, научната
фондација И.Р.Е.Н.Е. со седиште во Луксембург. Вие веднаш прифативте да станете наша членка, а чест ни е што во редот на нашите администратори го имаме многу симпатичниот колега, г.
Златко Николовски. Мора да му се заблагодариме нему и на Комората за нивното активно учество во важни манифестации, како
што беше фантастичниот конгрес во Истанбул од минатиот ноември. Секако, И.Р.Е.Н.Е. со задовоство ќе продолжи со оваа соработка и во иднина.
в) Друга многу важна причина зошто ја прифатив вашата
покана е соседството на нашите две држави и нотарски организации. Како соседни држави, ние мора да се трудиме да се спознаеме на стручно, научно ниво и да ги запознаеме нашите менталитети. Во нашиот глобализиран свет не постојат веќе граници на
полето на науката. Мора да научиме да соработуваме, да ги прифатиме нашите разлики, но и да ги препознаеме нашите сличности. Во нотарските предмети може да го развиеме нашето заедничко искуство и да научиме едни од други. Вие, со вашата
млада динамика, а ние со нашата традиционалност, но
истовремено и со нашето динамично и методично однесување
против професионалните тешкотии и пречки што ги среќаваме
насекаде.
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Заемната поддршка и разбирање, создавањето мрежа и, конечно, на
пријателството меѓу нотарите насекаде во светот се одлична додадена
вредност на нашето учество во нашето големо семејство, што всушност
претставува нашата Меѓународна нотарска унија.
Во посакувам да продолжите да ја исполнувате вашата нотарска
агенда со подеднаков успех.
Ви благодарам.
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Воведувањето на нотаријатот во Република
Македонија, придобивките од него и неговиот
натамошен развој - д-р Арсен Јаневски

д-р Арсен Јаневски

Редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Почитувана госпоѓа Пулејкова, претседател на Нотарската комора на Република Македонија, почитувани колешки и колеги нотари,
дами и господа, уважени гости!
На 15 јуни оваа година се навршуваат 15 години од започнувањето
со работа на првите нотари во Република Македонија со што практично
се воведе нотаријатот во Република Македонија, па по тој повод
дозволете ми да Ви го честитам овој јубилеј и да Ви посакам натамошни
успеси и плодна работа. Убеден сум дека нотаријатот во Република
28 НОТАРИУС • Брoj 24

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

Македонија како и во овие изминати 15 години постоење, така и
во иднина ќе продолжи да дава исклучителен придонес и да
влијае на унапредувањето на т.н. превентивна правна заштита,
на создавање правна сигурност и на намалувањето спорови, а со
тоа и на заштитата на правата на граѓаните и другите правни субјеки. Искрено Ви се заблагодарувам на поканата да присуствувам
на оваа свечена седница и на прославата на 15-годишнината од
започнувањето со работа на нотарите во Република Македонија,
а посебно Ви благодарам за честа која ми ја укажавте да можам
да Ви се обратам на темата „Воведувањето на нотаријатот во Република Македонија, придобивките од него и неговиот натамошен развој“.
На почетокот дозволете ми накратко да се осврнам на потребата од воведувањето на нотаријатот во Република Македонија.
Една од претпоставките за добро функционирање на секоја модерна правна држава е постоењето на нотаријатот - нотарската
служба. Оваа служба има посебна улога во спроведувањето и
остварувањето на правниот поредок in concreto, затоа што ако
правниот поредок предвидува одредени правни форми, нотарот
е должен нив да ги осмисли и реализира.
Во Република Македонија, по нејзиното осамостјување како
посебна држава, со донесувањето на Уставот од 1991 година, со
кој се инаугурира граѓанско општество, ориентирано кон пазарна економија, нужна беше радикална реформа, не само во економскиот, туку и во правниот систем на земјата. Се наметна потребата од промена на постојните закони, донесување сосема нови
закони и уредување на односите на сосема поинаков начин. При
тоа, се појави и потребата од пренесување на некои управни и
судски работи во надлежност на други служби, на што упатуваа
искуствата на други земји. Конкретно, се јави потреба од воведување јавна служба за вршење нотарски работи. Тоа се оствари
со донесување на Законот за вршење на нотарските работи.
Законот за вршење на нотарските работи беше донесен на 16
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октомври 1996 година, а почна да се применува од 01.10.1997 година.
Истиот закон беше менуван и дополнуван во 1998 година непосредно
пред да започнат со работа првите нотари. Во 2007 година се донесе
Законот за нотаријатот кој со неколку измени и дополнувања и денес е
во сила.
Првите нотари во Република Македонија почнаа со работа на 15
јуни 1998 година, а набргу потоа, во месец август, истата година, беше
основана и Нотарската комора на Република Македонија и другите
органи и тела. Нотарската комора е основана со цел да ја претставува
професијата, односно нотарската служба пред државните органи и
институции во земјата и надвор од неа, стана чувар на професионалниот
углед и честа на нотарите и национална нотарска институција по која
се препознаваат нотарите. Македонските нотари се вклучени во
системот на Латинскиот нотаријат, што беше потврдено со приемот на
Нотарската комора на Република Македонија во Унијата на Латинскиот
нотаријат на Конгресот во Атина одржан на 30 септември 2001 година.
Дејноста, односно работата која на почетокот ја вршеа нотарите во
Република Македонија беше во надлежност на судовите во најголем
дел во вонпарнична постапка, а еден дел и во надлежност на управните
органи. Со донесувањето на законот за судовите во 1995 година се
создадоа услови еден дел од вонпарничните работи да бидат изземени
од судовите и со Законот за вршење на нотарските работи да бидат
пренесени во надлежност на нотарите. Имено, неспорна беше констатацијата дека правдата е спора. Оптовареноста на судовите со предмети кои не беа, а и денес не се спорни, е голема. Постапувањето на судовите во вакви предмети во суштина не претставува правораздавање,
поради што за овие предмети не би требало да постапуваат судовите.
Неспорно е дека ако судовите бидат растоварени од неспорните
предмети, би биле далеку поажурни и што е уште поважно, би можеле
да донесуваат поквалитетни одлуки. Потребата од растоварување на
судовите од неспорни работи беше констатирана многу порано. Иако
тој процес започна уште со донесувањето на Законот за вршење на
нотарските работи во 1996 година, тој сѐ уште трае, и тоа со различен
интензитет во зависност од тоа дали станува збор за предмети од
сферата на парничната, вонпарничната или извршната постапка. Растоварувањето на судовите, како што веќе понапред споменав, најпрво
започна во сферата на вонпарничното право, а потоа следуваше растоварувањето и во сферата на извршната материја. Денес нема никакво
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сомнение дека судовите треба да бидат растоварени и од предмети
кои не се спорни, а за кои постапуваат судовите во парнична постапка.
Предметите кои не се спорни и во кои нема правораздавање, треба
да се доверат на постапување на други служби кои вршат јавни овластувања од типот на нотаријатот, извршителите, катастарот и др.
Законот за вршење на нотарските работи, како и постојниот Закон
за нотаријатот, по примерот на многу земји во Европа и пошироко, а
посебно по примерот на Законот за нотаријатот во Република Хрватска
и Законот за нотаријатот на Република Словенија, ги прифатија принципите на т.н. слободен латински нотаријат и ги имаат сите обележја
на тој тип на нотаријат. Овој тип на нотаријат е прифатен скоро во сите
европски држави (освен оние кои припаѓаат на англоамериканскиот и
скандинавскиот правен круг), потоа во земјите на Латинска Америка,
во државите во Африка од франкофонскиот круг, како и во Турција,
Кина, Јапонија и др. Слободниот латински нотаријат подразбира одвоеност и самостојност на работата на нотарите од работата на адвокатите.
Слободниот латински нотаријат кој е прифатен во законодавството
на Република Македонија може да се означи како функционално
оптимален компромис помеѓу јавниот карактер на таа служба и
нејзиното вршење од страна на слободни висококфаливикувани лица
кои сами го поднесуваат деловниот ризик на својата работа, како и
организациската форма со посебно висока содржина и државно значење. Пристапувањето во оваа јавна служба, службеното седиште и
подрачјето, како и самата работа на нотарите се повеќекратно зависни
од државата, односно од нејзината контрола. Поради карактерот на
службата - јавниот карактер на работата, нотарите по правило се
непристрасни повереници на странките кои не можат да го отстранат
преземањето на службените дејствија. Поради ова, нотаријатот не
може и не смее да се изедначува со другите слободни професии посебно со адвокатурата. Устроениот нотаријат во Република Македонија има свои карактеристични обележја на слободна професија, и
тоа: непостоење одредена клиентела; можност за (ограничена) конкуренција; право директно да се наплати наградата и да ги надоместуваат трошоците од странката; сами да ги поднесуваат трошоците поврзани со нотарската канцеларија; плаќање штета ако на
странката ѝ е причинета и слично.
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Јавниот карактер на нотарската служба и нејзината улога во склопот
на превентивната правна заштита влијае и на дефинирањето на
положбата на носителите на таа служба, на начин кој има доста сличности со судискиот статус. Нотарите се непристрасни повереници на
странките. Тие својата дејност ја вршат на барање на странките, преземаат службени дејствија, независно од нивната волја, односно дејствуваат по службена должност, а не врз основа на налог, како на пр.
адвокатите. Помеѓу другото, и поради ова, нотарите не можат истовремено да бидат и адвокати, ниту пак да вршат некоја друга служба,
односно да имаат друго вработување. Дејноста на нотарот е основно
занимање за времето додека истата ја извршува.
Нотаријатот е самостојна, независна јавна служба во која се вршат
работи од видот на јавни овластувања, врз основа на закон, при што
нотарот работите од својот делокруг ги врши независно, самостојно,
непристрасно и стручно, врз основа на закон, други прописи и општи
акти засновани на закон.
Содржината на нотарската дејност на почетокот беше уредена со
Законот за вршење на нотарските работи, а денес е уредена со Законот
за нотаријатот и со други закони. Согласно законот, делокругот на
дејностите кои ги вршат нотарите можеме да ги групираме во следните
групи на работи, и тоа: 1) составување нотарски исправи за правни
работи и изјави (нотарски акти - нормативно-цертификациска функција);
како и за факти на кои се засноваат права (записничко-цертификациска
функција); 2) службено заверување и потврдување приватни исправи
(легализациско-цертификациска функција); 3) примање на чување исправи, пари и хартии од вредност, заради нивно предавање на други
лица или надлежни органи (депозитна функција); 4) вршење работи
(преземање службени дејствија) по барање на судовите или други
органи и тела предвидени со закон (доверени работи - комесаријална
функција); и 5) со оглед на карактерот на работата што ја вршат и грижата за лицата кои учествуваат во составувањето на нотарските исправи, како и фактот дека нотарот е повереник на странките, нотарите
имаат и советодавна функција (конзилијарно-мониторна функција).
Со посебни закони во надлежност на нотарите е реализацијата на
залозите (продажба на подвижни предмети и продажба на недвижности врз кои е заснована хипотека). Исто така и според Законот за
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обезбедување на побарувањата, нотарите имаат овластувања во обезбедувањето на побарувањата на доверителите. Според Законот за
измени и дополнувања на Законот за извршување кој е донесен во
2009 година, нотарите се надлежни да донесуваат решенија со кои се
дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа. Кругот на
дејноста на нотарите од ден на ден се проширува. Со донесувањето на
Законот за задолжница во 2012 година,надлежностите на нотарите
уште се проширија, така што задолжницата ја составува нотар преку
системот за водење Регистар на задолжниците кој го води Централниот
регистар. Во овој закон има одредени нејаснотии во поглед на улогата
на нотарот при креирањето на задолжницата што укажува на тоа дека
и по 15 години постоење на нотаријат, можни се грешки на законодавецот во поглед на тоа кои дејствија може нотарот да ги преземе и како
може да ја обликува одредена правна работа, односно да му даде
одредена форма. Одредени надлежности нотарите имаат и според Законот за трговски друштва. Проширувањето на надлежностите на
нотарите е резултат на добро етаблираната нотарска служба и на високото професионално ниво на стручност, доверба и углед кој нотарите
го стекнаа кај државата, институциите, граѓаните и правните лица во
овие 15 години од нивното работење, од една страна, а од друга страна
и од потребата од растоварување на судовите од неспорните работи.
Така, во надлежност на нотарите, а со цел да се растоварат судовите
од вонпарнични работи кои не се спорни и не се правораздавање
(судење во вистинска смисла на зборот), се пренесоа составувањето и
потврдувањето на исправи, заверката на потписи, преписи и ракописи.
И покрај тоа што во Законот за вршење нотарски работи во посебна
глава - глава тринаесетта која беше насловена како „Нотарите како
повереници на судовите и другите органи“, во која беа предвидени
одредби (членовите 127-131), имаше законска можност, односно основ
за спроведување на постапката за расправање на оставината и други
работи кои можеа да му се доверат на нотар, но до тоа не дојде сѐ
додека не се донесе новиот Закон за вонпарничната постапка во 2008
година. Ова е така од причини што во членот 127 од Законот за вршење
нотарски работи беше предвидено дека овластувањата на нотарите за
расправање на оставината се уредуваат со закон кој ја уредува таа
постапка, а таа постапка беше уредена со Законот за вонпроцесната
постапка од 1979 година, во кој немаше одредби според кои би можел
судот оставинските предмети да ги довери на постапување на нотар.
Со донесувањето на Законот за вонпарничната постапка во 2008
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година, се создаде правен основ и законска можност претседателот на
основниот суд да може предметите за расправање на оставина да ги
довери на постапување на нотар. Во овие предмети нотарот е повереник
на судот и овие работи спаѓаат во кругот на доверени работи (комесаријална функција на нотарот). Со Законот за вонпарнична постапка
од 2008 година, во надлежност на нотарите е и делбата на заеднички
предмет или имот кога нема спор за начинот и условите за делба,
тогаш делбата се врши кај нотар во форма на нотарски акт. Од вонпарничните работи кои ги врши судија, а не се судски и не се правораздавање, кои до измените на Законот за облигационите односи во
2008 година заверката на потписите на договорот за доживотна издршка и договорот за распределба на имот за време на живот ја вршеше
суд со измените на Законот за облигационите односи, се предвиде можноста заверката да ја врши суд или нотар, иако нема ниеден аргумент
за тоа заверката на овие договори и понатака да ја врши судот. Затоа
при идни измени на Законот за облигационите односи би требало да
се предвиди заверката на овие договори да ја врши исклучиво нотар.
Со донесувањето на Законот за договорен залог во 2003 година,
договорните страни можат на договорот за залог да му дадат својство
на извршна исправа, ако при заверката на нивните потписи кај нотарот
дадат изјава дека се согласуваат нивниот договор за залог да има
својство на извршна исправа, со што се избегнува парнична постапка
во случај на спор, а се растоварува судот. Со Законот за договорен залог
на нотарите им е дадена надлежност за реализација на залогот, но со
отпочнување со работа на извршителите сметам дека реализацијата
на залогот која според Законот за залог сѐ уште е и во надлежност на
нотарите, би требало да биде во исклучива надлежност само на извршителите. Истото ова се однесува и кога е во прашање реализација на
обезбедување со пренос на сопственост на предмети и пренос на права.
И овој вид на реализација треба да биде во исклучива надлежност на
извршителите.
Според Законот за парнична постапка, судот на нотар може да му го
довери доставувањето на писмена на барање на странка, која се
согласува да ги надомести трошоците и наградата кои се предизвикани
со доставата.
Со измените и дополнувањата на Законот за извршување во 2009
година, надлежноста на нотарите се прошири, така што постапката за
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издавање платен налог врз основа на веродостојна исправа се пренесе
на нотарите. Нотарите кога се исполнети претпоставките за издавање
платен налог носат решенија со кои се дозволува извршување врз
основа на веродостојна исправа. Со ова се исклучува можноста да се
бара издавање платен налог врз основа на веродостојна исправа пред
суд со што се растоваруваат судовите од неколку стотици илјади предмети во кои нема спор, односно ако нема приговор против решението
со кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа.
Се поставува прашањето дали се исполнија очекувањата на законодавецот, односно целите кои беа поставени со воведувањето на нотаријатот во Република Македонија? Одговорот е позитивен. Сите сомнежи кои постоеја при воведувањето на нотарската служба, односно
нотаријатот во Република Македонија, се покажаа дека биле без
основа. Нотаријатот во Република Македонија профункционира онака
како што и најголемите оптимисти тоа не го очекуваа. Слободно може
да се констатира дека овој законски проект на Република Македонија
е еден од најуспешните проекти. Се разбира, за тоа се заслужни нотарите кои со својата стручност и однос кон работата и странките од една
страна, а посебно Министерството за правда од друга страна, откако се
увери дека нотарската служба може да се носи со надлежностите кои
ѝ беа дадени, интервенираше во неколку закони со кои овозможи нотаријатот да профункционира така како што треба и како што се очекуваше. Тука, пред сѐ, треба да се напомене дека донесувањето на
Законот за нотаријатот во 2007 година, во голема мера придонесе да се
редактираат низа нови одредби за одредени прашања поврзани со
работењето на нотарите со кои се разрешија некои нејаснотии од Законот за вршење на нотарските работи. Меѓу другото, се предвидоа
одредби со кои се регулира одредена материја која дотогаш не беше
регулирана со Законот за вршење на нотарските работи.
Воведувањето на нотаријатот во Република Македонија позитивно
се одрази врз целокупното функционирање на правниот систем во
државата. Оваа нова јавна служба го олесни правниот промет, овозможи давање на некои правни услуги кои порано не беа давани, а што
е посебно значајно, според наше мислење, влијаеше врз унапредувањето
на т.н. превентивна правна заштита, затоа што со своето дејствување
придонесува за правната сигурност и одбегнувањето спорови. Имено,
стручноста на нотарите, нивната законска обврска да им укажуваат на
странките за правните последици за правните работи што сакаат да ги
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преземат и грижата за тоа да се утврди нивната вистинска волја, придонесуваат квалитетот на актот што го составува нотарот да биде
доведен до перфекција, со што се намалува бројот на можните спорови
при толкувањето на тој акт во поглед на правата и обврските на учесниците во правниот однос што се уредува со него.
Посебната форма и стручно дефинираната содржина на нотарската
исправа, како и нејзиното својство на јавна исправа, а во одредени
случаи и на извршна исправа, во голема мера ја олеснува работата на
судовите и другите органи и служби, односно ја намалува потребата од
интервенција во процесот на давање правна заштита. Нотарите, уште
при склучувањето на правната работа и дефинирањето на односот
помеѓу странките, ја обезбедуваат онаа правна заштита што судовите
можат да ја дадат дури при решавањето на спорот.
Со воведувањето на нотаријатот како самостојна, стручна, независна
и непристрасна јавна служба, во голема мера се олесни докажувањето,
односно остварувањето на правата во одредени спорови, а во некои
случаи се елиминира потребата од водење парници. Од една страна се
растоварија судовите и управните органи за оние работи кои преминаа
во надлежност на нотарите, а од друга страна граѓаните и правните
лица многу побрзо, со помали трошоци и поедноствно ги остваруваат
правата.
Добро организираната нотарска служба овозможи граѓаните и правните лица без никакво чекање, брзо и квалитетно да ги остваруваат
нивните права. Ги снема долгите редови и гужвите пред шалтерите во
судовите и органите на управата. Со воведувањето на нотарската
служба, граѓаните ги остваруваат правата во уредни простории на
нотарот опремени со сето она што е потребно за една нотарска канцеларија предвидена според закон, без чекање во редови и по ходници.
Ако има потреба да се почека кај нотар, согласно законот, секој нотар е
должен да има посебна просторија за таа намена.
Воведувањето на нотаријатот ја зголеми правната сигурност. Со
признавањето нотарските исправи да имаат својство на јавни исправи,
а особено во случаите кога нотарската исправа има својство на извршна
исправа, избегнато е водење парнична постапка и директно може да
се бара извршување, со што е овозможена брза, сигурна, лесна и економична заштита на правата на граѓаните и другите правни субјекти.
Ова, секако, сакале ние да признаеме или не, претставува огромна
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придобивка за граѓаните и другите правни субјекти, во заштитата на
правата, од една страна, а со тоа, од друга страна, државата му придава
голема улога и значење на нотаријатот во заштитата на правата на
граѓаните и правните лица.
Воведувањето на нотаријатот во Република Македонија има посебно
значење и за меѓународно-правните односи. Ова е така од причина што
под услови на реципроцитет нотарските исправи составени во странство имаат иста правна важност, како да се издадени согласно Законот
за нотаријатот. Со ова се добива многу, затоа што се забрзува правниот
промет, од една страна, а се избегнуваат цели постапки кои би требало
да се водат во странство, се добива во време и што е многу важно, се
избегнуваат многу големи трошоци, од друга страна.
За погоренаведените придобивки кои се резултат на воведувањето
на нотаријатот во Република Македонија, посебна заслуга има Нотарската комора и нејзините органи, а посебно стручниот совет. Имено, од
самиот почеток, односно од формирањето, Нотарската комора разви
соработка со низа институции и поединци од редот на универзитетските
професори, судии од основните, апелационите судови и Врховниот суд
на Македонија, државни службеници од министерствата на Владата
на Република Македонија, од Јавното обвинителство, од Државното
правобранителство, од Агенцијата на катастарот за недвижностите,
од банките, од Централниот регистар и бројни други институции, организирајќи советувања и семинари на теми и за прашања за кои имаше
потреба од едукација и заземање ставови за единствена и воедначена
примена на законите при нивното работење. Драгоцена беше и несебичната помош и искуството на нотарските комори на Република Хрватска и на Република Словенија, особено во првите години од воведувањето на нотаријатот во нашата земја. Нотарската комора и во иднина
треба да продолжи со континуирана едукација не само на нотарите,
нивните заменици и помошници, туку и на стручните соработници и
приправници, со оглед на тоа што бројот на нотарите и вработените кај
нотарите постојано се зголемува, како што се зголемуваат и надлежностите, сѐ со цел да се унапреди или барем да се задржи нивото на
квалитет на услугите кои тие денес ги даваат.
Во поглед на натамошниот развој на нотаријатот во Република
Македонија, може слободно да се констатира дека сѐ уште има простор
за натамошно растоварување на судовите од предмети кои не се
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правораздавање и нивно пренесување во надлежност на нотарите,
било како изворна или како доверена надлежност.
Во оваа прилка посебно би сакал да се осврнам на потребата од
измени и дополнувања во Законот за нотаријатот. Во досегашната негова примена нема некои поголеми проблеми, но сепак во него ќе
треба да се интервенира и тој да се прилагоди на промените кои времето во кое живееме и технолошкиот развој ги наметнуваат. Меѓусебното мрежно компјутерско поврзување, како и поврзувањето со други
институции и установи, а посебно новите технологии, како што се
електронскиот потпис, видеоконференцијата и сл. го менуваат поимот
на лично присуство со потпишување на документот со електронски
потпис преку интернет или присуство на странките на екранот на
компјутерот по пат на видеоконференција. Се наметнува прашањето
за можноста за нотарска исправа во електронска форма. Исто така,
станува многу актуелно прашањето на водење на книгите и уписниците
во електронска форма. Станува многу актуелно и прашањето за чување
на архивата, односно онаа документација која треба да се чува подолго
време или трајно, а сега е во печатена форма. Ова се само некои прашања за кои ќе треба да се согледаат искуствата на земјите членки на
Унијата на Латинскиот нотаријат и откако ќе се добијат сознанијата,
постапно да се прифатат и преточат во норми во нашиот Закон за нотаријатот, при тоа водејќи строго сметка да не се нарушат концептот и
начелата на слободниот латински нотаријат, да се зачува правната
сигурност и од тоа да имаат корист граѓаните и правните субјекти на
Република Македонија и пошироко.
Исто така, во Законот за нотаријатот би требало да се вградат
одредби за некои други решенија кои се резултат на досегашното
15-годишно работење на нотарите, како и стекнатите искуства од
работењето на нотарите во другите држави.
На крајот уште еднаш дозволете ми да Ви го честитам јубилејот и да
ви посакам натамошни успеси.
Ви благодарам за вниманието.
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Список на нотари кои навршиле 15

Виолета Ангеловска

Снежана Сарџовска

Матилда Бабиќ

Верица Симоновска Синадинова

Тодор Бошковски

Емилија Харалампиева

Мери Весова

Иса Ајдини

Наџи Зеќири

Миле Андоновски

Чедо Иванов

Соња Божинкочева

Мице Илијевски

Весна Василевска

Милена Карталова

Драган Георгиев

Васил Кузманоски

Боге Дамески

Светлана Лазаревиќ

Гордана Дескоска

Трајко Маркоски

Снежана Марковска Дојчинова

Аница Маџункова

Јован Ѓорѓоски

Љубица Моловска

Марија Ѓорѓиоска

Златко Николовски

Сашо Ѓурчиноски

Нада Палиќ

Менче Златковска

Слободан Поповски

Момана Иваноска

Зорица Пулејкова

Вера Караманди
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години од нотарското работење

Лила Коруноска

Билјана Дамјановска Јанчевска

Веселинка Деребанова Крстевска

Ирфан Јонузовски

Емилија Манолева

Искра Кировска

Јорданка Митевска

Марјан Коцевски

Томислав Младеновски

Соња Катранџиска Кимова

Јанко Милушев

Елена Мартинова

Стојмир Николов

Мексуд Максуд

Верица Панова Стевкова

Весна Паунова

Ристо Папазов

Зулфиќар Сејфулаи

Нада Прочкова

Боривој Стојкоски

Билјана Пецовска

Иво Серафимоски

Милајчо Цоневски

Елизабета Стојаноска

Славјанка Андреева

Јован Стојчев

Вирѓинија Баута

Ристо Самарџиев

Севим Дестани

Тана Топалоска

м-р Веселинка Здравкова

Агрон Чутра

Ариф Ибраими

Хакија Чоловиќ
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ИМЕНИК НА ПОМОШНИЦИ - НОТАРИ
1. БИЛЈАНА НИКОЛОВА - АКИМОВ
		
- помошник нотар на нотарот Стојмир Николов од Виница;
2. ЖАКЛИНА АНДОНОВСКА
		
- помошник нотар на нотарот Ванчо Андоновски од Скопје;
3. ЕЛЕОНОРА АНДРЕЕВ
		
- помошник нотар на нотарот Славјанка Андреева од Велес;
4. ВАЛЕНТИНА БЛАЖЕВА
		
- помошник нотар на нотарот Снежана Видовска од Скопје;
5. ЕМИЛИЈА ВАКАНСКА
		
- помошник нотар на нотарот Татјана Миовска од Берово;
6. СОЊА ВЕЛИЧКОВСКА
		
- помошник нотар на нотарот Златко Николовски од Скопје;
7. СУЗАНА ВИДОВСКА
		
- помошник нотар на нотарот Снежана Сарџовска од Скопје;
8. БЕТИ ЃЕОРЃИЕВА
		
- помошник нотар на нотарот Зорица Пулејкова од Скопје;
9. СОЊА ЗЛАТАНОВСКА
		
- помошник нотар на нотарот Нада Палиќ од Скопје;
10. ВЛАДИМИР ИВАНОВ
		
- помошник нотар на нотарот Чедо Иванов од Кочани;
11. СЛОБОДАНКА ИВАНОВСКА
		
- помошник нотар на нотарот Златко Николовски од Скопје;
12. ВЕСНА ЈАНЕВСКА
		
- помошник нотар на нотарот Весна Дончева од Скопје;
13. ЈОВАНКА КОСТАДИНОВА
		
- помошник нотар на нотарот Ристо Самарџиев од Кавадарци;
14. БИЛЈАНА КОСТОВСКА
		
- помошник нотар на нотарот Кристина Костовска од Скопје;
15. ЦВЕТАНКА ЛУКИЌ
		
- помошник нотар на нотарот Весна Стојчева од Скопје;
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16. TАЊА МИНОВА
		
- помошник нотар на нотарот Анастасија Петреска од Скопје;
17. МИРЈАНА МИТРОВСКА
		
- помошник нотар на нотарот Љубица Моловска од Скопје;
18. КОСАРА НАУМОВСКА
		
- помошник нотар на нотарот Светлана Лазаревиќ од Скопје;
19. ЕЛЕНА НЕДЕЛКОВСКА
		
- помошник нотар на нотарот Емилија Харалампиева од Скопје;
20. ЕЛЕОНОРА ПАПАЗОВА
		
- помошник нотар на нотарот Ристо Папазов од Скопје;
21. КИРИЛ ПЕТРОВСКИ
		
- помошник нотар на нотарот Анета Петровска-Алексова од Скопје;
22. ЕЛЕНА РИСТОВСКА
		
- помошник нотар на нотарот Махир Зибери од Скопје;
23. ГАБРИЕЛА ДЕНКОВСКА - СПАСОВСКА
		
- помошник нотар на нотарот Марјан Коцевски од Куманово;
24. МАЈА СТАНИНОВА
		
- помошник нотар на нотарот Силвана Шандуловска од Скопје;
25. ХРИСТИНА СТЕФАНОСКА
		
- помошник нотар на нотарот Елизабета Стојаноска од Прилеп;
26. ЦЕЦА МАЛЕВА СТОЕВ
		
- помошник нотар на нотарот Ѓорѓи Николов од Гевгелија;
27. ЦЕНА СТРЕЗОСКА
		
- помошник нотар на нотарот Васил Кузманоски од Охрид;
28. АНЕТА МЛАДЕНОВСКА ТОДОРОВСКИ
		
- помошник нотар на нотарот Богданка Дејановска од Крива Паланка;
29. ИВАНА ТАЛЕВСКА - ТРЕНДАФИЛОВА
		
- помошник нотар на нотарот Насер Зибери од Скопје;
30. ТАТЈАНА ТРАЈКОВСКА
		
- помошник нотар на нотарот Јорданка Митевска од Куманово;
31. ВАЛЕНТИНА ЦВЕТАНОВСКА
		
- помошник нотар на нотарот Елена Пенџерковски од Скопје.
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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
		 АДАМЧЕСКА		
				

02/3225-365
070/740-461		
anita.adamceska@nkrm.org.mk

02
Ванчо
Кочо Рацин 7А/1-2
		 АНДОНОВСКИ		
				

02/3136-178
075/554-433
vanco.andonovski@nkrm.org.mk

03
Фатмир
Христијан Тодоровски
		
АЈРУЛИ
Карпош 1/1
				
04
		
		

Зоја
Стив Наумов 9/II-14A
АНДРЕЕВА-		
ТРАЈКОВСКА		

05
Елизабета
Божидар Аџија 3/5
		
АРСОВСКА		
				

02/2656-866
071/338-722
fatmir.ajruli@nkrm.org.mk
02/3119-485
070/333-253
zoja.a-trajkovska@nkrm.org.mk
02/2779-309
070/365-502
elizabeta.arsovska@nkrm.org.mk

06
Живко
Ленинова 14А
		
АЧКОСКИ		
				

02/3229-272; 02/3225-279
075/554-385
zivko.ackoski@nkrm.org.mk

07
Матилда
Партизански одреди
		
БАБИЌ
55/1-1
				

02/3246-641
070/234-817
matilda.babic@nkrm.org.mk

08
Ана
Никола Вапцаров
		
БРАШНАРСКА
18-1/3
				

02/3100-130
078/490-037; 072/248-916
ana.brasnarska@nkrm.org.mk

09
Снежана
Јане Сандански
		
БУБЕВСКА
24, локал 5
				

02/2450-004
070/223-687
snezana.bubevska@nkrm.org.mk

10
Џеват
Гоце Делчев 11 лок.1A
		
БУЧИ
ДТЦ Мавровка
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# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛ./ФАКС

11
Мери
Ѓорче Петров 11
		
ВЕСОВА
лок.7
				

02/2039-717
070/227-557
meri.vesova@nkrm.org.mk

12
Снежана
Ѓуро Ѓаковиќ 72
		 ВИДОВСКА		
				

02/3112-149
070/268-552
snezana.vidovska@nkrm.org.mk

13
Владимир
Дрезденска 11
		
ГОЛУБОВСКИ		
				

02/30-75-066
071/715- 231
vladimir.golubovski@nkrm.org.mk

14
Олга
50 Дивизија 33, локал 2
		 ДИМОВСКА		
				

02/3121-361
070/266-258
olga.dimovska@nkrm.org.mk

15
Весна
Даме Груев 28
		
ДОНЧЕВА		
				

02/3212-101; 02/3212-102
070/384-859
vesna.donceva@nkrm.org.mk

16
Махир
Бутелска 4
		
ЗИБЕРИ		
				

02/2616-440
072/732-512
mahir.ziberi@nkrm.org.mk

17
Насер
Џон Кенеди 9А, локал 4
		
ЗИБЕРИ		
				

02/2617-206; 02/2627-629
070/244-402
naser.ziberi@nkrm.org.mk

18
Невенка
Даме Груев бр.3-5/4
		 ЗОЈЧЕВСКА		
		 ВУЧИДОЛОВА		

02/3115-008
075/271-751
nevenka.z-vucidolova@nkrm.org.mk

19
Драган
Њуделхиска 6/1 А-2
		
ИВАНОВ
Карпош
				

02/30-73-777
070/400-019
dragan.ivanov@nkrm.org.mk

20
Ирфан
II Македонска бригада 58/1
		
ЈОНУЗОВСКИ
стан 1
				

02/2628-748
070/231-962
irfan.jonuzovski@nkrm.org.mk

21
Милена
Јане Сандански 78
		 КАРТАЛОВА		
				

02/2450-563; 02/2400-451
070/344-894
milena.kartalova@nkrm.org.mk

22
Ивана
Александар Македонски бб
02/3171-571
		 КАТЕВЕНОВСКИ		
070/231-937
				
ivana.katevenovski@nkrm.org.mk
НОТАРИУС • Брoj 24 59

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

# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛ./ФАКС

23
Сашо
Маркс и Енгелс 1/5-1
		 КЛИСАРОСКИ		
				

02/3222- 355
070/353-757
saso.klisaroski@nkrm.org.mk

24
Лазар
11 Октомври 115 А/1
		 КОЗАРОВСКИ		
				

02/3222-650
071/380-684
lazar.kozarovski@nkrm.org.mk

25
Љубица
Железнички транспортен
		
КОВЧЕГАРСКА
центар локал 716
				

02/2467-240
070/370-918
ljubica.kovcegarska@nkrm.org.mk

26
Кристина
Максим Горки 1-1/2
		 КОСТОВСКА		
				

02/3117-215; 02/3225-073
075/230-340
kristina.kostovska@nkrm.org.mk

27
Светлана
Иван Козаров 43/2
		 ЛАЗАРЕВИЌ		
				

02/2779-059
075/458-037
svetlana.lazarevic@nkrm.org.mk

28
Стела
		
ЛАЗАРЕВСКА
			

ТЦ Скопјанка
Кузман Ј.Питу 19,
лок. 50, приземје

02/2466-999; 02/2466-989
070/916-515
stela.lazarevska@nkrm.org.mk

29
Дрита
Христијан Тодоровски
		
ЛИМАНИ
Карпош 5
				

02/2624-653
071/216-269
drita.limani@nkrm.org.mk

30
Емилија
Народен фронт 13/1
		 МАНОЛЕВА		
				

02/3122-117
070/688-846
emilija.manoleva@nkrm.org.mk

31
		
		

Снежана
Палмиро Тољати 173
МАРКОВСКА
Населба Ченто
ДОЈЧИНОВА		

32
Петар
Јане Сандански
		
МИТКОВ
ТЦ 13 Ноември лок. 21/1
				
33
Катерина
К. Ј.-Питу 26/1
		
МИТРЕВСКА
мезанин лок. 11
				
34
Љубица
Франклин Рузвелт 44 А
		 МОЛОВСКА		
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snezana.m-dojcinova@nkrm.org.mk
02/2452-030; 02/2403-041
070/273-030
petar.mitkov@nkrm.org.mk
02/2464-043
070/520-208
katerina.mitrevska@nkrm.org.mk
02/3114-389; 02/3114-693
070/390-704
ljubica.molovska@nkrm.org.mk
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# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

ТЕЛ./ФАКС

35
Симона
Народен фронт
		
НИКОЛИЌ
зграда 1, влез 001, приземје
				

02/3226-208
070/305-747
simona.nikolic@nkrm.org.mk

36
Роза
Мито Хаџивасилев
		
НИКОЛОВА
Јасмин 36/1
				

02/3116-592; 02/ 3129-245
075/238-848
roza.nikolova@nkrm.org.mk

37
Златко
Љубљанска бб
		 НИКОЛОВСКИ		
				

02/3071-981; 02/3093-250
070/226-551
zlatko.nikolovski@nkrm.org.mk

38
Нада
Пролет 1/3-18
		
ПАЛИЌ		
				

02/ 3114-900; 02/ 3114-911
070/205-578
nada.palic@nkrm.org.mk

39
Ристо
Васил Главинов 3/10
		
ПАПАЗОВ
мезанин
				

02/3223-268; 02/3223-802
075/220-866
risto.papazov@nkrm.org.mk

40
Весна
Наум Охридски 2
		
ПАУНОВА		
				

02/3237-870
070/393-238
vesna.paunova@nkrm.org.mk

41
Наташа
Иво Лола Рибар 70а
		
ПЕЈКОВА		
				

02/3090-200; 02/30-90-203
070/380-904
natasa.pejkova@nkrm.org.mk

42
Елена
		 ПЕНЏЕРКОВСКИ
			

ГТЦ
Кеј 13 Ноември
кула 2 1/6

43
Анастасија
Васил Ѓоргов 29-1/000
		
ПЕТРЕСКА		
				
44
Ана
Маршал Тито 21-1/2
		
ПЕТРОВСКА		
				
45
		
		

Анета
Плоштад Македонија
ПЕТРОВСКА
Н. Вапцаров 3/1
АЛЕКСОВА		

46
Виолета
11 Октомври 36
		 ПЕТРОВСКА		
		 СТЕФАНОВСКА		

02/3119-499
070/367-107
elena.pendzerkovski@nkrm.org.mk
02/3101-414
072/211-311
anastasija.petreska@nkrm.org.mk
02/3061-905
070/873-814; 078/380-052
ana.petrovska@nkrm.org.mk
02/3114-008; 02/3165-018
078/307-922; 070/307-922
aneta.petrovska-aleksova@nkrm.org.mk
02/3133-274
070/243-861
violeta.p-stefanovska@nkrm.org.mk
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# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

47
Билјана
Партизански одреди 43б
		
ПЕЦОВСКА
лок.2 мезанин
				
				

ТЕЛ./ФАКС
02/3245-444; 02/3245-441
02/3245-442
070/248-400
biljana.pecovska@nkrm.org.mk

48
Оливера
Вера Јоциќ 1-Д/1-4
		
ПЕШИЌ		
				

02/2776-917
070/233-074
olivera.pesic@nkrm.org.mk

49
Слободан
Васил Главинов 7Б
		
ПОПОВСКИ
кат 1
				

02/3118-078
070/239-839
slobodan.popovski@nkrm.org.mk

50
Зорица
Кузман Јосифовски-Питу15
		
ПУЛЕЈКОВА
ТЦ Скопјанка, лок 6
				

02/2463-495
070/399-513
zorica.pulejkova@nkrm.org.mk

51
Јасмина
Крсте Мисирков 3
		 РАДОНЧИЌ		
				

02/3223-015
070/978-681
јasmina.radoncic@nkrm.org.mk

52
Методија
Мито Хаџивасилев
		
РИСТОСКИ
Јасмин 40
				

02/6091-258
070/248-558
metodija.ristoski@nkrm.org.mk

53
Снежана
Народен фронт 19
		
САРЏОВСКА
кат 1 локал 21
				

02/2784-321
070/233-225
snezana.sardzovska@nkrm.org.mk

54
Верица
Рузвелтова 63-А
		 СИМОНОВСКА-		
		 СИНАДИНОВА		

02/30-70-206
070/231-118
verica.s-sinadinova@nkrm.org.mk

55
Лидија
Дрезденска 15 лок.1
		 СМИЉАНОСКА		

02/3078-727
lidija.smiljanoska@nkrm.org.mk

56
Вера
Пајко Маало 4/3
		 СТАНОЕВСКА		
				

02/3214-232
070/791-354
vera.stanoevska@nkrm.org.mk

57
		
		

Љубица
Максим Горки 17/1-2
СТЕФКОВА		
НАЧЕВСКА		

58
Боривој
Трифун Хаџи Јанев 1
		 СТОЈКОСКИ		
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02/3222-993; 02/3222-994
070/268-676
ljubica.s-nacevska@nkrm.org.mk
02/3172-700; 02/3175-060
070/244-618
borivoj.stojkoski@nkrm.org.mk
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# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
59
		

АДРЕСА

Роберт
Ѓорче Петров 10
СТОЈКОВСКИ		

60
Весна
Партизански одреди 64А
		
СТОЈЧЕВА
влез 2, мезанин, стан 4
				

ТЕЛ./ФАКС
02/20-40-107; 02/ 20-50-750
robert.stojkovski@nkrm.org.mk
02/3069-359
070/311-370
vesna.stojceva@nkrm.org.mk

61
Ирфан
Крсте Мисирков 10А
		
ТАХИРИ		
				

02/3130-332
078/380-467
irfan.tahiri@nkrm.org.mk

62
Eмилија
Вељко Влаховиќ 31/3-2
		 ХАРАЛАМПИЕВА		
				

02/3223-852; 02/3163-776
070/275-908
emilija.haralampieva@nkrm.org.mk

63
Зафир
Вељко Влаховиќ 1А/1-2
		 ХАЏИ-ЗАФИРОВ		
				

02/3212-033; 02/3212-936
071/391-540
zafir.hadzizafirov@nkrm.org.mk

64
Хакија
Ниџе Планина 16
		
ЧОЛОВИЌ		
				

02/2763-551
070/316-555
hakija.colovic@nkrm.org.mk

65
Силвана
Мито Хаџи Василев
		 ШАНДУЛОВСКА
Јасмин 3/1-1-1
				

02/3223-825; 02/3223-827
070/220-156; 02/3223-826
silvana.sandulovska@nkrm.org.mk

66
Муамет
ДТЦ Мавровка
		
ШЕХУ
Сутерен, Лок.61
				

2330
# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

БЕРОВО
АДРЕСА

02/3228-749
070/241-664
muamet.sehu@nkrm.org.mk

++389
ТЕЛ./ФАКС

01 Јован ЃОРЃОВСКИ
23-ти Август 47
				
				

033/471-365
078/272-253
jovan.gjorgjovski@nkrm.org.mk

02
Татјана
Димитар Влахов 7
		
МИОВСКА		
				

033/470-060
070/542-288
tatjana.miovska@nkrm.org.mk
НОТАРИУС • Брoj 24 63

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

7000
# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

БИТОЛА
АДРЕСА

++389
ТЕЛ./ФАКС

01
Виолета
Иван Милутиновиќ 21/1
		 АНГЕЛОВСКА		
				

047/228-880
070/269-061
violeta.angelovska@nkrm.org.mk

02
Маринчо
		
ВЕЛЈАНОВСКИ
			

047/236-255
077/547-013
marinco.veljanovski@nkrm.org.mk

ДТЦ Шехерезада
приземје, ламела Б,
лок. 27

03
Василка
Мечкин Камен 3
		
ГОНОВСКА		
				

047/203-344; 047/203-345
070/542-730
vasilka.gonovska@nkrm.org.mk

04
Билјана
Иван Милутиновиќ 11
		 ДАМЈАНОВСКА-		
		 ЈАНЧЕВСКА		

047/231-780
070/339-929
biljana.d-jancevska@nkrm.org.mk

05
Веселинка
Јосиф Христовски
		
ДЕРЕБАНОВАЗграда Грозд - 5 ламела
		 КРСТЕВСКА		

047/222-947; 047/222-615
070/312-324
veselinka.d-krstevska@nkrm.org.mk

06
Горан
1-ви Мај 173
		 ДИМАНОВСКИ		
				
07 м-р Веселинка
Иван Милутиновиќ 13/1
		 ЗДРАВКОВА		
				
08
Вера
Јорго Османо10/б
		 КАРАМАНДИ		
				

047/228-250
076/408-877
goran.dimanovski@nkrm.org.mk
047/226-080
070/269-117
veselinka.zdravkova@nkrm.org.mk
047/228-926
070/312-206
vera.karamandi@nkrm.org.mk

09
Петар
Петар Петровиќ Његош135
		
СИЉАНОВ		
				

047/232-040
070/518-922
petar.siljanov@nkrm.org.mk

10
		

047/225-839
luiza.hristova@nkrm.org.mk

Луиза
ХРИСТОВА
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Јане Сандански 1
лок. 29
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1400
# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ВЕЛЕС
АДРЕСА

++389
ТЕЛ./ФАКС

01
Славјанка
Борис Карпузов 2
		
АНДРЕЕВА		
				

043/230-598; 043/222-974; 043/212-599
043/212-598; 070/216-601
slavjanka.andreeva@nkrm.org.mk

02
Тања
Борис Карпузов 2
		 АСПОРОВА		
				

043/ 230-598
071/338-144
tanja.asporova@nkrm.org.mk

03
Звонимир
Алексо Демниевски 3
		
ЈОВАНОВ
кат 1
				

043/234-027
070/265-027
zvonimir.jovanov@nkrm.org.mk

04
Елена
8-ми Септември 70
		 МАРТИНОВА		
				

043/239-378
070/216-617
elena.martinova@nkrm.org.mk

05
Магдалена
Владимир Назор 2
		
ОРДЕВА		
				

043/222-154
070/375-154
magdalena.ordeva@nkrm.org.mk

06
Миодраг
Никола Оровчанец 11/1-7
		 СТОЈАНОВСКИ		
				

043/223-023
070/635-940
miodrag.stojanovski@nkrm.org.mk

07
Марија
Маршал Тито 62
		ХАЏИ-ПЕТРУШЕВА		
				

043/222-369; 043/225-211
075/573-163
marija.h-petruseva@nkrm.org.mk

2310
# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ВИНИЦА
АДРЕСА

01
Стојмир
Браќа Миладиновци 37
		
НИКОЛОВ		
				

++389
ТЕЛ./ФАКС
033/360-648
071/211-133
stojmir.nikolov@nkrm.org.mk
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1480
# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ГЕВГЕЛИЈА
АДРЕСА

++389
ТЕЛ./ФАКС

01
Маргарита
Димитар Влахов 7
		 ВАНГЕЛОВА		
				

034/212-381
071/366-381
margarita.vangelova@nkrm.org.mk

02
Ѓорѓи
Маршал Тито 77-А
		
НИКОЛОВ		
				

034/215-230
070/320-570
gjorgji.nikolov@nkrm.org.mk

03
Нада
Скопска 6
		
ПРОЧКОВА		
				

034/211-250; 034/217-250
070/235 352
nada.prockova@nkrm.org.mk

04
Соња
Димитар Влахов 3
		
СТОЈЧЕВА		
				

034/215-655
071/207-407
sonja.stojceva@nkrm.org.mk

1230
# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ГОСТИВАР
АДРЕСА

++389
ТЕЛ./ФАКС

01
Весна
Живко Брајкоски бб
		 ВАСИЛЕСКА		
				

042/271-481
070/462-298
vesna.vasileska@nkrm.org.mk

02
Себаедин
Браќа Ѓиноски бб
		
ДАУТИ		
				

042/222-777
070/309-200
sebaedin.dauti@nkrm.org.mk

03
Тасим
Браќа Ѓиноски бб
		
САИТИ		
				

042/273-233
071/317-104
tasim.saiti@nkrm.org.mk

04
Зулфиќар
Кеј Братство Единство 5А
		
СЕЈФУЛАИ		
				

042/217-661
070/271-313
zulficar.sejfulai@nkrm.org.mk

05
Филип
Браќа Ѓиноски73
		 ТРИФУНОВСКИ		
				
				

042/216-475; 042/221-552
042/217-787
070/252-901
filip.trifunovski@nkrm.org.mk
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1250
# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ДЕБАР
АДРЕСА

++389
ТЕЛ./ФАКС

01
Сами
8-ми Септември бб
		
ЛЕТМИ		
				

046/835-175
070/444-585
sami.letmi@nkrm.org.mk

03
Агрон
Атанас Илиќ бб
		
ЧУТРА		
				

046/833-949
070/241-870
аgron.cutra@nkrm.org.mk

2320
# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ДЕЛЧЕВО
АДРЕСА

01
Богданка
Македонија бб
		 ДИМИТРОВСКА		
				

1430
# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

КАВАДАРЦИ
АДРЕСА

++389
ТЕЛ./ФАКС
033/413-130
071/675-088
bogdanka.dimitrovska@nkrm.org.mk

++389
ТЕЛ./ФАКС

01
Кирил
7-ми Септември 41
		
ГРКОВ		
				

043/415-476
071/250-360
kiril.grkov@nkrm.org.mk

02
Благој
Пано Мударов 7
		
КИЧЕВ		
				

043/415-328
075/414-394
blagoj.kicev@nkrm.org.mk

03
Ристо
4-ти Јули бб
		 САМАРЏИЕВ		
				

043/414-782
070/605-300
risto.samardziev@nkrm.org.mk
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6250
# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

КИЧЕВО
АДРЕСА

++389
ТЕЛ./ФАКС

01
Букурије
Булевар Ослободување 9/9
		
АЛИМИ		
				

045/223-600
075/877-083
bukurije.alimi@nkrm.org.mk

02.
Иса
Кузман Јосифовски Питу бб
		
АЈДИНИ		
				

045/220-392
070/223-357
isa.ajdini@nkrm.org.mk

03
Лила
Ослободување,
		
КОРУНОСКА
објект Стопанска Банка
				

045/220-391
075/529-194
lila.korunoska@nkrm.org.mk

04
Ајдин
11-ти Октомври 27
		
МЕХМЕДИ		
				

045/228-650
070/318-198
ajdin.mehmedi@nkrm.org.mk

05
Ахмет
Ослободување 2
		
ХАЛИМИ		
				

045/222-360
071/585-789
ahmet.halimi@nkrm.org.mk

2300
# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

КОЧАНИ
АДРЕСА

++389
ТЕЛ./ФАКС

01
Менче
29-ти Ноември 25
		 ЗЛАТКОВСКА		
				

033/271-995
070/272-280
mence.zlatkovska@nkrm.org.mk

02
Чедо
Димитар Влахов 5
		
ИВАНОВ		
				

033/272-080; 033/279-520
070/272-079
cedo.ivanov@nkrm.org.mk

03
Светлана
Маршал Тито 54/IV
		 КИТАНОВСКА		
				

033/271-191
071/334-676
svetlana.kitanovska@nkrm.org.mk

04
Стоимен
Маршал Тито 54/3
		
ТРАЈЧЕВ		
				

033/276-080
070/946-774
stoimen.trajcev@nkrm.org.mk
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1360
# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

КРАТОВО
АДРЕСА

01
Миле
Цветко Тонев 5
		 АНДОНОВСКИ		
				

1330
# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

КРИВА ПАЛАНКА
АДРЕСА

++389
ТЕЛ./ФАКС
031/481-447
070/778-041
mile.andonovski@nkrm.org.mk

++389
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
		 МИТРОВСКА		
				

031/372-610
071/226-493
vesna.mitrovska@nkrm.org.mk
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1300
# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

КУМАНОВО
АДРЕСА

01
Мартин
Пелинска 3
		 БОЖИНОВСКИ		
				

++389
ТЕЛ./ФАКС
031/613-560
070/334-895
martin.bozinovski@nkrm.org.mk

02
Лорија
Доне Божинов 9-2/14
		
ВАНЕВСКА		
				

031/421-663
078/220-587
lorija.vanevska@nkrm.org.mk

03
		
		

031/414-673
075/366-045
dragan.georgiev@nkrm.org.mk

Драган
Доне Божинов 14
ГЕОРГИЕВ		
		

04
Севим
11-ти Октомври 1А
		
ДЕСТАНИ		
				

031/429-444
070/313-398
sevim.destani@nkrm.org.mk

05
Мице
Доне Божинов 11/3
		 ИЛИЈЕВСКИ		
				

031/415-505
070/334-075
mice.ilijevski@nkrm.org.mk

06
Марјан
11-ти Октомври 4-1/1
		
КОЦЕВСКИ		
				

031/416-349
078/416-349
marjan.kocevski@nkrm.org.mk

07
Артан
11-ти Октомври 11/2
		
ЛИМАНИ		
				

031/411-755
078/227-698
artan.limani@nkrm.org.mk

08
Јорданка
Доне Божинов 18
		
МИТЕВСКА		
				

031/415-110
070/689-301
jordanka.mitevska@nkrm.org.mk

09
Томислав
Ленинова бб
		 МЛАДЕНОВСКИ		
				
10
Зорица
Доне Божинов 24 А/2
		 УЗУНОВСКА		
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031/414-216
070/236-437
tomislav.mladenovski@nkrm.org.mk
031/425-795
070/313-133
zorica.uzunovska@nkrm.org.mk
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1440
# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

НЕГОТИНО
АДРЕСА

++389
ТЕЛ./ФАКС

01
Зарија
Јане Сандански 3
		 АПОСТОЛОВА		
				

043/371-770
070/394-001
zarija.apostolova@nkrm.org.mk

02
Ванчо
Маршал Тито 148
		
ТРЕНЕВ		
				

043/371-010
075/466-433
vanco.trenev@nkrm.org.mk

6000
# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ОХРИД
АДРЕСА

01
Станка
Македонски Просветители 8
		
ГОРИЧАН		
				

++389
ТЕЛ./ФАКС
046/265-618
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
03
		

Момана
Македонски Просветители 8
046/263-705
ИВАНОСКА		
momana.ivanoska@nkrm.org.mk

04
Васил
Македонски Просветители 5
		 КУЗМАНОСКИ		
				

046/260-104
070/212-475
vasil.kuzmanoski@nkrm.org.mk

05
Никола
7-ми Ноември 28/5
		 КУЗМАНОСКИ		
				

046/261-505
075/870-444
nikola.kuzmanoski@nkrm.org.mk

06
Мирче
Булевар Туристичка 50/4-2
		
РИСТЕСКИ
ламела 2 лок.8
				

046/266-080
075/232-202
mirce.risteski@nkrm.org.mk

07
Тана
Димитар Влахов 9 А
		
ТОПАЛОСКА		
				

046/260-868
070 232-562
tana.topaloska@nkrm.org.mk
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7500
# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
01
		
		

ПРИЛЕП
АДРЕСА

Татјана
Гоце Делчев 64/1
АДАМОСКА-		
КОНЕСКА		

++389
ТЕЛ./ФАКС
048/417- 733
070/356-735
tatjana.a-koneska@nkrm.org.mk

02
Натали
Трајко Сандански 3
		
АЦЕСКА		
				

048/424-422
075/613-348
natali.aceska@nkrm.org.mk

03
Боге
Кузман Јосифоски 8
		
ДАМЕСКИ		
				

048/415-870
070/536-062
boge.dameski@nkrm.org.mk

04
Марија
Димо Наредникот бб
		 ЃОРЃИОСКА		
				

048/414-160
071/710-530
marija.gjorgjioska@nkrm.org.mk

05
Трајко
Сотка Ѓорѓиоски 4
		 МАРКОСКИ		
				

048/413-967; 048/414-777
070/532-302
trajko.markoski@nkrm.org.mk

06
Дано
		
РОШКОСКИ
			

Гоце Делчев
зграда Македонија
приземје, лок.14

07
Елизабета
Маршал Тито 12
		 СТОЈАНОСКА		
				

2420
# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
01
		
02
		

РАДОВИШ
АДРЕСА

Јован
Ацо Караманов 4
СТОЈЧЕВ		
Душко		
ЧЕРКЕЗОВ		

72 НОТАРИУС • Брoj 24

048/416-061
075/541-206
dano.roskoski@nkrm.org.mk
048/418-188
070/308-293
elizabeta.stojanoska@nkrm.org.mk

++389
ТЕЛ./ФАКС
032/631-221
075/470-697; 078/300-954
jovan.stojcev@nkrm.org.mk
dusko.cerkezov@nkrm.org.mk
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7310
# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

РЕСЕН
АДРЕСА

++389
ТЕЛ./ФАКС

01
Мексуд
Мите Богоевски бб
		
МАКСУД		
				

047/453-132
070/261-883
meksud.maksud@nkrm.org.mk

02
Николче
Гоце Делчев 3
		 ПАВЛОВСКИ		
				

047/453-837
070/232-963
nikolce.pavlovski@nkrm.org.mk

2220
# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

СВЕТИ НИКОЛЕ
АДРЕСА

++389
ТЕЛ./ФАКС

01
Јадранка
Маршал Тито бб
		
КОЦЕВСКА		
				

032/444-801
075/375-988
jadranka.kocevska@nkrm.org.mk

02
Благој
Карпошева 24
		
НАСКОВ		
				

032/440-953
070/891-298
blagoj.naskov@nkrm.org.mk

6330
# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

СТРУГА
АДРЕСА

01
Вирѓинија
Кеј 8-ми Ноември
		
БАУТА
зг.1/Б 1/5-13
				
02
Афрдита
Братство Единство бб
		
БИЛАЛИ		
				
03
Сашо
Маршал Тито 52
		 ЃУРЧИНОСКИ		
				

++389
ТЕЛ./ФАКС
046/780-700
070/212-963
virgjinija.bauta@nkrm.org.mk
046/781-556
070/578-438
afrdita.bilali@nkrm.org.mk
046/782-050
070/249-798
saso.gjurcinoski@nkrm.org.mk
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2400
# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

СТРУМИЦА
АДРЕСА

++389
ТЕЛ./ФАКС

01
Соња
Ленинова бб
		 БОЖИНКОЧЕВА		
				

034/346-500; 034/330-526
070/306-111
sonja.bozinkoceva@nkrm.org.mk

02
Данка
Ленинова 1
		
ВАСИЛЕВА		
				

034/343-758
072/261-783
danka.vasileva@nkrm.org.mk

03
Аница
Ленинова 12
		
МАЏУНКОВА		
				

034/345-533
070/618-298
anica.madzunkova@nkrm.org.mk

04
Јанко
Ленинова 42
		
МИЛУШЕВ		
				

034/345-850
070/214-050
janko.milusev@nkrm.org.mk

05
		
		

034/347-700; 034/348-700
070/253-434
verica.panova@nkrm.org.mk

Верица
Ленинова бб
ПАНОВА		
СТЕВКОВА		

06
Данче
Маршал Тито 2
		 ШЕРИМОВА		
				

1200
# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ТЕТОВО
АДРЕСА

01
Ирфан
ЈНА 28 лок.5
		
АСАНИ		
				
02
Тодор
ЈНА 61
		 БОШКОВСКИ		
				
03
		
		

Снежана
ЈНА 10
ЃОРЃЕСКА-		
ВИДОЕСКА		
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034/320-400; 034/321-000
070/309-400
dance.serimova@nkrm.org.mk

++389
ТЕЛ./ФАКС
044/333-451
070/389-489
irfan.asani@nkrm.org.mk
044/332-077
070/329-127
todor.boskovski@nkrm.org.mk
044/331-848
070/568-488
snezana.g-vidoeska@nkrm.org.mk
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# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
04
		

АДРЕСА

Милаим
Илинденска 79
ЕМУРЛАИ		

05
Наџи
Дервиш Цара 35
		
ЗЕЌИРИ		
				
06
Ариф
ЈНА 41/А
		
ИБРАИМИ		
				
07
Весна
Благоја Тоска 214/1
		 МАСЛОВАРИЌ-		
		 КОСТОВСКА		
08
Енвер
ЈНА 28 лок.1
		
МУСТАФИ		
				
09
Ариф
Мехмет Паша Дерала 2
		
НЕЗИРИ		
				
10
Иво
ЈНА 2
		 СЕРАФИМОСКИ		
				

ТЕЛ./ФАКС
044/331-520
milaim.emurlai@nkrm.org.mk
044/345-207; 044/345-208
070/256-114
nadzi.zeciri@nkrm.org.mk
044/331-689
071/717-799
arif.ibraimi@nkrm.org.mk
044/351-999
071/772-123
vesna.maslovaric-kostovska@nkrm.org.mk
044/333-208
070/224-045
enver.mustafi@nkrm.org.mk
044/377-900
075/222-233
arif.neziri@nkrm.org.mk
044/333-370
070/263-663
ivo.serafimoski@nkrm.org.mk

11
м-р Ненад
Дервиш Цара 2
		 ТРИПУНОСКИ		
				

044/336-014
070/321-885
nenad.tripunoski@nkrm.org.mk

12
Љиљана
Илинденска бб
		
ТРПОВСКА		
				

044/341-400
070/240608
ljiljana.trpovska@nkrm.org.mk

13
Зоран
ЈНА 53
		
ЧУКЕЛОВСКИ		
				

044/331-599
070/814-401; 077/976-970
zoran.cukelovski@nkrm.org.mk
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2000
# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ШТИП
АДРЕСА

++389
ТЕЛ./ФАКС

01
Лидија
Ленинов Плоштад 2
		 ИЛИЕВСКА
Пробиштип
				

032/482-567; 032/481-999
070/264-167
lidija.ilievska@nkrm.org.mk

02
Ленче
Кеј Маршал Тито 35
		КАРАНФИЛОВСКА		

032/385-341
lence.karanfilovska@nkrm.org.mk

03
Соња
Кузман Јосифовски 2
		 КАТРАНЏИСКА-		
		
КИМОВА		

032/382-165
075/433-266; 071/796-806
sonja.k-kimova@nkrm.org.mk

04
Искра
Кузман Јосифовски Питу 2
		
КИРОВСКА		
				

032/609-477
075/368-962; 070/210-962
iskra.kirovska@nkrm.org.mk

05
Лидија
Ванчо Прке 72/1
		
РИБАРЕВА		
				

032/380-807; 032/607-808
070/368-808; 075/368-808
lidija.ribareva@nkrm.org.mk

06
		
		

032/391-070
070/336-602
lidija.s-trajceva@nkrm.org.mk

Лидија
Тошо Арсов 55 лок.5
СИМОНОВА-		
ТРАЈЧЕВА		

07
Мијалчо
Страшо Пинџур 2
		 ЦОНЕВСКИ		
				

76 НОТАРИУС • Брoj 24

032/380-690; 032/380-630
070/264-310
mijalco.conevski@nkrm.org.mk

