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ДИСЦИПЛИНСКИОТ СОВЕТ ПРИ НОТАРСКАТА КОМОРА НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од Матилда Бабиќ, 
претседател на советот, Емине Мурати, Петар Аневски, Љубинка Башеска и Нада 
Прочкова, членови на советот, со записничар Тања Илиќ, во дисциплинската 
постапка против нотарот М.Р. од О., по одржаната расправа согласно член 25 и 29 
од Правилникот за дисциплинска одговорност и дисциплинска постапка, во 
присуство на нотарот, на ден 15.11.2019 год., го донесе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Нотарот М.Р. од О., виновен е за  сторена дисциплинска повреда од член 
139 став (1) алинеја 5)  од Законот за нотаријатот, поради тоа во постапката за 
издавање на решение за нотарски платен налог  врз основа на веродостојна 
исправа, по предлог на доверителот ТДПТУ Б. увоз-извоз ДООЕЛ О., против 
должникот Н.Ч. од О., за наплата на долг во износ од ХХ,оо ден., со казнена 
камата и трошоци на постапката, донел решение за издавање на нотарски платен 
налог НПН бр. Х/17 од Х.Х.2017 година, при што постапувајќи по приговорот на 
доверителот изјавен на ден 7.09.2017 година, против решението НПН бр. Х/17 од 
Х.Х.2017 год., во делот на одмерените трошоци, упатен до Основниот суд О., 
наместо по истиот да постапи согласно со членот 72 став  (3) од Законот за 
нотаријатот и во рок од три дена да го достави на постапување до наведениот 
суд, донел решение за исправка на решението НПН бр. Х/17 од Х.Х.2017 година, 
под НПН бр. Х/17 од Х.Х.2017 година, спротивно на член 331 став (1) и  336 од 
ЗПП, а во врска со членот 81 од Законот за нотаријатот, на начин што решението 
од Х.Х.2017 година го преиначил задолжувајќи го должникот на место вкупно 
одмерените трошоци во износ од ,ХХоо ден. на доверителот да му плати ХХ,оо 
ден., колку што било побарано со предлогот за издавање на нотарски платен 
налог, како и да му плати ХХ,оо ден. на име дополнителни трошоци на 
доверителот за поднесениот приговор, на кој начин сторил дисциплинска повреда 
по член 139 став (1) алинеја 5) од Законот за нотаријатот,  поради што се казнува 
со дисциплинска мерка – јавна опомена.  

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 

 
Во Предлогот за покренување на дисциплинска постапка доставен до 

Дисциплинскиот совет од страна  на Нотарската комора на Република Северна 
Македонија, бр 02-2064/1 од 2.10.2019 година, се укажува дека именуваниот 
нотар, постапувајќи на начин опишан во диспозитивот на решението, сторил 
дисциплинска  повреда од член 139 став (1) алинеја 5)  од Законот за нотаријатот, 
со предлог да биде изречена соодветна дисциплинска мерка.  
  Во текот на дисциплинската постапка именуваниот нотар во својата 
одбрана изнесена писмено со поднесокот од 18.10.2019 година и усмено  на 
расправата, помеѓу другото, наведува дека во решението НПН бр. Х/17 од 
Х.Х.2017 година, нема одлучено за  трошоците и наградата кои се побарани со 
Предлогот за издавање на нотарски платен налог. Од тие причини донел решение 
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за исправка на ден Х.Х.2017 година, иако можеби решението требало да гласи 
како дополнително решение. Не е точно дека постапувајќи на таков начин го 
преиначил решението од Х.Х.2017 година, бидејќи само го уважил барањето за 
трошоците. Во прилог на наведеното оди писмената  изјава на Д.К. адв. од О., без 
број и дата, и решението на Основниот суд О. ПЛ1- П - од 21.11.2017 година. 
Наведе дека досега не е дисциплински казнуван.     

За доказ е приложена фотокопија на списи на предметот НПН бр. Х/17, 
писмена  изјава на Д.К. адв. од О., без број и дата, и решение на Основниот суд О. 
ПЛ1-П- ...ХХ од Х.Х2017 година;   

Врз основа на оцена на наводите од Предлогот за поведување на 
дисциплинска постапка, одбраната на нотарот и на изведените докази, 
Дисциплинскиот совет ја утврди следната фактичка состојба :  

Во постапката за издавање на решение за нотарски платен налог  врз 
основа на веродостојна исправа – приложената фактура бр. Х/2017 од Х.Х.2017 
година, по предлогот на доверителот Т.Б. увоз-извоз ДООЕЛ О., против должникот 
Н.Ч од О., за наплата на долг во износ од ХХХ,оо ден., со казнена камата и 
трошоци на постапката, именуваниот нотар донел решение за издавање на 
нотарски платен налог НПН бр. Х/17 од Х.Х.2017 год. со кој, покрај главниот долг  
со казнена камата, ги одмерил и трошоците на доверителот во вкупен износ од 
ХХХ,оо ден. и тоа ХХХ,оо ден. на име нотарската награда и ХХХ,оо ден. на име 
судска такса, а побараните трошоци во износ од ХХХ,оо денари и адвоктска 
награда во износ од ХХХ0,оо + паушал ХХХ,оо денари  до вкупно ХХХХ,оо ден., 
не ги прифатил со назнака „0,00“. Поради наведеното, доверителот  на ден 
Х.Х.2017 год., против решението НПН бр. Х/17 од Х.Х.2017 год., во делот на 
одмерените трошоци, изјавил приговор кој е адресиран  до Основниот суд О.. 
Потоа, постапувајќи по приговорот нотарот донел решение за исправка на 
решението НПН бр. Х/17 од Х.Х.2017 год., под НПН бр. Х/17 од Х.Х.2017 год., на 
начин што решението од Х.Х.2017 година го преиначил во делот на одмерените 
трошоци, задолжувајќи го должникот вместо одмерените вкупно 2.000,оо ден. на 
доверителот да му плати 5.691,оо ден., колку што истиот  побарал со Предлогот 
за издавање на нотарски платен налог, како  и  да му плати ХХХХ,оо ден. на име 
дополнителни трошоци за поднесениот приговор – ХХХХ,оо ден. за состав на 
приговорот, ХХХ,оо ден. на име ДДВ и ХХХ,оо ден. на име судска такса. Против 
наведеното решение должникот има изјавен приговор  кој е отфрлен со 
решението на Основниот суд О., ПЛ1-П-......Х.Х.2017 година.  

При ваквата фактичка состојба следува заклучокот дека именуваниот  
нотар постапувал спротивно на член 3 став (3) од Законот за нотаријатот, според 
кој нотарот нотарската служба ја врши стручно врз основа на Уставот, законите, 
меѓународните договори и другите  прописи и општи акти засновани врз закон, и 
ставот (4) според кој нотарската служба се врши со примена на начелото за 
гарантирање на законито вршење на работите. Од друга страна, според член 132 
став (1) од Законот за нотаријатот, нотарот одговара дисциплински за повреда на 
службената должност што ќе ја стори по своја вина. 

Имено, според  членот 72 став  (3) од Законот за нотаријатот, 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 
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приговор ќе ги достави списите до надлежниот основен суд на чие подрачје е 
седиштето на нотарот кој постапувал по предлогот. Тоа значи дека нотарот нема 
законско овластување да одлучува по приговор поднесен против решение за 
нотарски платен налог, без оглед на тоа дали станува збор за главен долг или 
трошоците, бидејќи по истиот може да одлучува само надлежниот суд. Од друга 
страна, согласно со членот 331 став (1) и 336 од ЗПП, а во врска со членот 81 од 
Законот за нотаријатот, грешките во имињата и броевите, како и други очигледни 
грешки во пишувањето и сметањето, недостатоците во формата и несогласноста 
на преписот на пресудата со оригиналот, ќе ги поправи судијата во секое време, а 
ваквото законско овластување  го има и нотарот во постапката за издавање на 
решение за нотарски платен налог. Меѓутоа, во конкретниов случај,  во решението 
НПН бр.Х/17од Х.Х.2017 год. нотарот мериторно се произнел по однос на 
побараните трошоци и награда на адвокат, и не ги уважил со назнака „0,00“, што 
значи дека не станува збор за грешка која може да биде исправена согласно со 
цитираниот член 331 став (1) од ЗПП. Од друга страна, во  решението НПН бр. 
Х/17 од 18.09.2017 год., кое е насловено како исправка на решение, нотарот 
наведува дека решението од Х.Х.2017 година се преиначува, на начин со 
дополнително одмерување на трошоците и наградата на адвокат за изјавен 
приговор во вкупен износ од ХХХХ,оо денари, па и тоа укажува на фактот дека во 
случајов не станува збор за исправка во смисла на цитираниот член 331 став (1) 
од ЗПП, односно дека нотарот со ваквото постапување излегол вон рамките на 
своите законски овластувања и се ставил во улога на суд кој согласно со 
цитираниот член 72 став  (1) од Законот за нотаријатот, единствено е надлежен да 
одлучува по изјавен приговор од доверителот или должникот.   

Со ваквото постапување именуваниот нотар сторил дисциплинската 
повреда  по член 139 став (1) алинеја 5) од Законот за нотаријатот – 
„непридржување кон законските одредби во однос на формата на нотарската 
исправа“, како што тоа е наведено во Предлогот за поведување на дисциплинска 
постапка. 

 Дисциплинскиот совет ја ценеше  одбраната на  нотарот, при што оцени 
дека со истата всушност не се оспоруваат констатациите на подносителот на 
Предлогот за поведување на дисицплинска постапка, туку само појаснуваат 
причините поради кои нотарот  постапил на начин утврден во фактичката состојба 
по поредметот. Наводите изнесени во одбраната на нотарот, кои понапред се 
изложени, според наоѓањето на Дисциплинскиот совет, се неосновани. 
Неосновано е тврдењето на нотарот дека меририторно не одлучил по трошоците 
и наградата на адвокат, бидејќи со решението НПН бр. /17 од Х.Х.2017 година, 
истите не ги уважил и ги  обележил со назнаката „0,00“. Во прилог на наведеното 
оди фактот дека во текстот на решението за исправка НПН бр. Х/17 од Х.Х.2017 
година, во точка II, се наведува дека решението од Х.Х.2017 година се 
преиначува, значи меритотно се одлучува, што секако дека не би бил случај ако 
станува збор за поправање на решението согласно со членот 331 став (1) од ЗПП. 
Воедно, поради неодлучувањето по наведените трошоци и адвокатската награда 
од страна на нотарот, должникот е задолжен со дополнителни Х,оо денари. 
Дисциплинскиот совет, исто така, го имаше предвид решението на Основниот суд 
О., ПЛ1-П-бр. од Х.Х.2017 година, меѓутоа оцени дека е без влијание врз 
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прашањето на законитоста на решението НПН бр. Х/17 од Х.Х.2017 година, ако се 
има предвид дека Судот  приговорот го отфрлил  поради процесни причини – не е 
составен од адвокат и не содржи адвокатски печат, поради што не се впуштил по 
мериторно одлучување по истиот. Во таа смисла е и изјавата на Д.К, адвокат од 
О., бидејќи поднесокот кој на ден Х.Х.2017 година го доставил до нотарот, е 
насловен како приговор упатен од Основниот суд О., кој содржи негов потпис и 
печат, што е во согласност со членот 68 став (2) од Законот за нотаријатот, што 
значи дека нотарот бил должен да постапи согласно со членот 72 став (2) од 
истиот закон.   

При одмерување на дисциплинската мерка Дисциплинскиот совет ги 
ценеше околностите од член 7 од Правилникот за дисциплинска одговорност и 
дисциплинска постапка кои се од влијание  врз видот и висина на казната. При 
тоа, Дисциплинскиот совет го имаше предвид фактот дека нотарот досега не е   
дисциплински казнуван и дека поради напредобразложените причини погрешно го 
толкувал, а поради и применил законот.  

Дисциплинскиот совет очекува дека изречената дисциплинска мерка – 
јавна опомена, воспитно ќе влијае врз нотарот во иднина да не ја повтори 
воочената грешка и дека своето работење ќе го усогласи со Законот за 
нотаријатот, другите закони и подзаконските акти врз основа на кои ја врши 
нотарската служба. 

Поради наведеното е одлучено како во диспозитивот на решението 
согласно член 33 став (1) точка 2) од Правилникот за дисциплинска одговорност и 
дисциплинска постапка на НКРМ. 
 

                    Претседател на советот, 
                                                                                             Матилда Бабиќ 
    
ПРАВНА ПОУКА: против одлуката 
може да се изјави жалба во рок од  
8 дена по приемот до второстепениот 
дисциплински орган;  
   
ДН: 
-Нотарот; 
-Архивата 
-По конечноста – Министерство за правда; 


