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СУДСКА ЗАШТИТА НА ЗАКОНИТОСТА 
НА НОТАРСКИТЕ ИСПРАВИ

(Нотарски акти и потврдени приватни исправи)

д-р Фиданчо Стоев - судија во пензија

ВОВЕД

Насловот на темата има непосредна изворна основа во уставната 
гаранција постулирана во Уставот1, според која секој граѓанин може да 
се повика на заштита на слободите и правата утврдени во Уставот пред 
судовите и одделно за судска заштита на законитоста на поединечните 
акти, меѓу другите, и на институциите што вршат јавни овластувања, 
како што е нотаријатот.

Ова уставно начело, со сето значење, наоѓа свое место и примена и 
во однос на нотарските исправи како еден вид поединечни акти кои ги 
составуваат и издаваат нотарите во рамките на Нотаријатот како са-
мостојна и независна јавна служба во која се вршат јавни овластувања 
утврдени со закон.

Нотарите се носители на нотарската служба и како поединци, лично 
и непосредно вршат јавни овластувања што се утврдени со закон, а кои 
јавни овластувања конкретно се материјализираат со потврдување и 
составување нотарски исправи. Тие (нотарски исправи) по сила на за-
конот, врз основа на добиените јавни овластувања, имаат својство на 
јавни и извршни исправи, со чие правно дејство, по нивната правосил-
ност и извршност, симболично речено, ги отвораат вратите на сите др-
жавни органи и јавни институции, пред кои и во кои граѓаните и дру-
гите правни субјекти ги остваруваат своите права и интереси.

Веродостојноста и масовноста на издавањето нотарски исправи (со-
гласно досегашната практика) овозможи остварување на две стожерни 
функции и цели (поради кои пред сѐ е основан нотаријатот како јавна 
служба), и тоа: 1) да јакне правната сигурност и на неа заснованата до-
верба кон оваа институција на граѓаните и правните лица; и 2) да се обез-
беди легалитет  на правниот живот и промет, како исклучително важен 
јавен интерес за државата, согласно начелото на владеење на правото.

Ваквото позитивно влијание и придонес на нотарските исправи на 
правната сигурност на странките и легалитетот на правниот живот и 
1 Устав на Република Македонија, член 50.
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промет во државата може да се остварува единствено врз основа на 
доследна примена на начелото за гарантирање на законито вршење 
на нотарските работи и овластувања, со почитување на Уставот, зако-
ните, ратификуваните меѓународни договори и другите прописи, но 
истовремено со обезбедување судска заштита на нивната законитост, 
проследена и со можноста и заканата не само за евентуална кривична 
и дисциплинска одговорност на нотарите, туку и за нивна одговорност 
за причината штета во вршењето на нотарската служба.

1. СУДСКА ЗАШТИТА НА ЗАКОНИТОСТА 
НА НОТАРСКИТЕ ИСПРАВИ

Со новиот Закон за нотаријатот2, појасно се утврдија и дефинираа 
видовите и својствата на нотарските исправи како јавни и извршни ис-
прави во членот 4 од Законот, според кој како нотарски исправи кои 
нотарот ги составува во рамките на делокругот за работа и овласту-
вања се сметаат:

- нотарски акти - тоа се исправи за правни работи и изјави кои ги 
составува нотарот, согласно член 52, член 65 и други членови од ЗН;

- потврдени (солемнизирани) приватни исправи - за правни рабо-
ти во прометот на недвижности и права, кои нотарот ги потврдува со-
гласно член 55 од ЗН;

- решение за нотарски платен налог - кое нотарот го издава соглас-
но членовите од 68 до 81 од ЗН;

- нотарски записници - кои нотарот ги составува за правни работи и 
други дејствија што ги презел нотарот, согласно член 92 и член 93 од ЗН;

- нотарски потврди - кои нотарот ги издава за факти кои ги утврдил 
со непосредно забележување или со помош на исправи, согласно чле-
новите 87-90 од ЗН.

Овие нотарски исправи имаат сила на јавни исправи ако при нивно-
то составување и издавање се исполнети потребните услови предвиде-
ни со ЗН според погорецитираните одредби. Притоа само нотарските 
акти, потврдените (солемнизираните) приватни исправи, решенијата 
за нотарските платни налози и решенијата донесени во оставинска по-
стапка, како доверена работа од судот имаат сила на извршни испра-
ви, во случаите и под условите утврдени во ЗН и ЗВП.

Инаку, според законодавно-правната практика и правната теорија, 
по имот јавна исправа се дефинира како писмено кое ги содржи след-
ните битни елементи: 1) писменото – исправата ја издава или пот вр-
2 Службен весник на РМ бр.72/2016 и 142/2016.
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дува државен орган или институција со јавни овластувања во грани-
ците на своите надлежности; 2) со неа се констатираат одредени факти 
или уредуваат правни работи; 3) она што во неа се потврдува или опре-
делува има доказна сила, односно ја докажува вистинитоста што про-
изведува правно дејство во правниот живот; 4) исправата се издава 
или потврдува во пропишана форма, во зависност од целта што се оп-
ределува во соодветниот закон; 5) дозволено е да се докажува дека во 
јавната исправа невистинито се утврдени фактите, или дека исправа-
та е неправилно составена3.

Во Законот за нотаријатот во соодветни членови утврдени се усло-
вите, содржината и формата што треба да ја има одредена нотарска 
исправа за да добие својство на јавна исправа, но исто така утврдени 
се и причините и начините, односно постапката за оспорување на вис-
тинитоста на тоа што таа го содржи, односно да се оспорува нејзината 
законитост во судска постапка.

Во овој материјал ќе стане збор, односно ќе бидат опфатени двете 
најважни форми на нотарски исправи, и тоа судската заштита на 
законитоста на нотарските акти и потврдените (солемнизираните) 
приватни исправи.

2. УТВРДУВАЊЕ НИШТОВНОСТА НА НОТАРСКИОТ АКТ И 
ПОТВРДЕНАТА ПРИВАТНА ИСПРАВА

Како што е познато, институтот ништовност на правни работи или 
акти е важен правен основ за обезбедување законитост и легалитет во 
правниот живот на секоја држава, па затоа судовите и другите држав-
ни органи се задолжени по службена должност да внимаваат на нив-
ната евентуална ништовност, која според своето значење и последици, 
може да постои и да се утврди како апсолутна и релативна ништовност.

Апсолутно ништовни се оние акти со кои се повредуваат правни 
норми од императивен карактер, па поради тоа не произведуваат 
никакво правно дејство, односно како да не се донесени. Затоа на 
апсолутна ништовност може да се повика секое заинтересирано лице, 
а судот и државните органи на тоа внимаваат по службена должност. 
Правото на истакнување на апсолутната ништовност не е врзано за 
рок, не се гаси, ниту може да се отстрани со спогодба на странките, 
ниту да се конвалидира. Таа настапува по сила на законот, што значи 
не е потребна судска одлука за да се поништи актот, меѓутоа ако се 
јави спор дали постојат или не причините за ништовност на актот, 
3 Член 215 од ЗПП и член 50 од ЗОУП и пошироко: Граѓанско процесно право, Книга прва ,,Парнично право“ од 
проф. д-р Арсен Јаневски и проф. д-р Татјана Зороска-Камилоска, Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје, 
2009 год. страница 318.
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судот со својата одлука не го поништува актот, туку само декларативно 
утврдува дека по сила на законот актот е ништовен4. Релативна ниш-
тов ност (или рушливост) постои ако при составување на актот (или до-
го ворот) е повреден законот, односно учествувала странка со ограни чена 
деловна способност или нема уредно овластување, имало не доста тоци 
во поглед на волјата на странките и друго. 

Релативната ништовност на еден акт се утврдува со судска одлука 
по барање на заинтересираната странка за негово поништување и не 
се внимава по службена должност5.

Со новиот Закон за нотаријатот, за разлика од претходните два за-
кона, изрично не се назначува апсолутната и релативната ништов-
ност, иако се наведени причините и за едниот и за другиот вид на 
ништовност. Така, согласно член 66 став 1 од Законот за нотаријатот6, 
ут врде ни се 7 случаи на повреда на законот, кои се идентични како и 
во законот од 2007 год., но не се означуваат како апсолутно ништовни 
нотарски акти, туку со употреба на следните зборови: Нотарскиот акт 
е ништовен и нема својство на јавна исправа ако:

а) е изготвен од нотар кој не е запишан во Именикот на нотарите кој 
го води Комората;

б) е изготвен од нотар на кого му престанала службата, односно е 
разрешен;

в) е изготвен надвор од службеното подрачје на нотарот, освен во 
случаите предвидени во членовите 26 став 8 и 10, членот 28 став 5, а 
се однесуваат на ситуации кога се работи за правни работи за повеќе 
недвижност на подрачјата на повеќе судови, ситуации на ангажирање 
нотар од соседно подрачје до избор на нов нотар на одредено службено 
подрачје, или во случај на изземање на нотар на подрачје на суд на кое 
има само еден нотар;

г) е постапено спротивно на член 39 став 2 (нотарската исправа и завер-
ката не се пишувани на македонски јазик и неговото кирилско писмо);

д) не се почитувани одредбите за неписмени, глуви и неми учесници;
ѓ) не се почитувани одредбите од член 65 точки б, г и з (нема подато-

ци за нотарот, нема изјава за начинот на кој нотарот го утврдил иден-
титетот на учесниците, нема потпис на сите учесници и потпис и печат 
на нотарот...);

е) е изготвен од нотар кој привремено е оддалечен од нотарската 
служба.
4 Закон за облигационите односи членовите 95-102
5 Закон за облигационите односи членовите 103-109
6 Закон за нотаријатот член 6 став 1
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Во сите овие случаи се работи за непочитување  на императивни-
те норми чија повреда бара апсолутна заштита преку утврдување на 
нивна ништовност со последица дека таквите нотарски акти немаат 
својство на јавна исправа.

Меѓутоа, штом актот во тие случаи нема својство на јавна исправа, 
нема ефективно непосредно правно дејство во правниот живот на др-
жавата, односно не може да се користи за остварување одредени пра-
ва и интереси. 

Судската заштита во овој случај би се обезбедила со оспорување на 
нотарскиот акт пред надлежниот суд со тужба за утврдување ништов-
ност на актот.

Според податоците во Анализата7 за периодот 2007-2016 год., биле 
поднесени 59 тужбени барања до надлежен суд, за утврдување ништов-
ност на нотарски акти и потврдени приватни исправи (ако се изземат 5 
тужбени барања против нотари за надомест на штета), усвоени се само 
19 тужбени барања, одбиени 15, повлечени 12, отфрлени 13, постапки во 
тек има 8, решени со спогодба 1 и решен со признание 1. Според подато-
ците, најчести тужбени барања и пресуди биле за утврдување ништов-
ност или делумна ништовност на исправата, поништување на исправа-
та, побивање на правното дејство на исправата и други. Доколку овие 
податоци се споредат со бројот на предмети ОДУ (односно донесените 
нотарски акти и потврдените приватни исправи), кој изнесува 988.551, 
за овој период, сосема е основана оцената во анализата дека е остварен 
највисок степен на квалитет во нотарското работење. 

3. ПОНИШТУВАЊЕ НА НОТАРСКИТЕ АКТИ И 
ПОТВРДЕНИТЕ ПРИВАТНИ ИСПРАВИ

Според член 66 став 2 од ЗН, предвидени се 3 случаи на повреда на 
законот идентични како и во Законот од 2007 год., но не се означува-
ат како релативно ништовни, туку предвидуваат можност судот по ба-
рање на учесникот да оцени од какво значење е повредата која е на-
правена при составување на нотарскиот акт во случај кога недостига:

а) датум на составување на нотарскиот акт и седиште на нотарот кој 
го составил актот;

б) кога актот не им бил прочитан на учесниците;
в) кога не се почитувани одредбите од член 65 точка а, нема податоци 

за датумот кога е составен актот;
7 Анализа за развојот и работата на нотаријатот за вршење јавни овластувања и неговиот придонес за остварување 
поефикасен правен систем и правна сигурност, подготвен од поранешниот министер за правда, г. Михајло 
Маневски, и изложен на „Тркалезната маса“ организирана од Нотарската комора на РМ на 27 април 2017 год.
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г) нема податоци за учесниците и полномошниците;
д) нема детален опис на предметот на актот;
ж) не се назначени броеви на листовите и страниците;
з) нема податок на часот на потпишување на тестаментот8.
Во овој вид судска заштита на законитоста на нотарскиот акт и по-

тврдената приватна исправа, оставено е на судот да цени какво зна-
чење и последици има повредата која е направена при нивното сос-
тавување и во зависност од тоа, ќе го одбие тужбеното барање или ќе 
го усвои и ќе го поништи оспорениот акт.

Судската пракса ќе покаже какво значење и последица ќе има не-
прецизното поимно означување на случаите на повреда на законот, на-
место нивното јасно разграничување како што беше утврдено во прет-
ходниот закон, со означување како апсолутни и релативни ништовни 
нотарски акти9.

Освен тоа, се поставува прашањето дали е направен превид кога 
изрично не се опфатени во член 66, ниту во ставот 1, ниту во ставот 2 и 
потврдените (солемнизираните) приватни исправи, кои согласно член 
4 од новиот закон, се изедначени по правното дејство и својство на јавни 
и извршни исправи, како и нотарските акти, па тоа треба да се подраз-
бира дека таа одредба важи и за нив. Овој недостаток само делумно се 
отстранува со одредбата на член 44 од Законот за нотаријатот10, која 
наместо да биде дел од одредбата на член 66 како став 3 кој ја уредува 
ништовноста, поместена е на друго место во законот во споменатиот 
член 44, во која е опфатена и потврдената приватна исправа. Овој 
член уредува во кои случаи нотарската исправа нема својство на јавна 
исправа (поради ненадлежност, деловна неспособност на нотарот, 
помошник-нотарот и заменик-нотарот или (додадено е) е составена 
или потврдена од нотар без негов потпис или печат (а испуштено е – 
или поради недостатоци во формата), а е потпишана од странките, ќе 
се смета за приватна исправа. Според став 2 на овој член, нотарската 
исправа од став 1 составена од нотар без негов потпис и печат, нема 
својство на нотарска исправа. 

4. УКИНУВАЊЕ НА ИЗВРШНОСТА НА НОТАРСКИТЕ АКТ И 
ПОТВРДЕНАТА НОТАРСКА ИСПРАВА

Посебно значење има судската заштита на законитоста на нотар-
ските акти и потврдените приватни исправи од аспект на нивното 
8 Закон за нотаријатот член 66 став 2.
9 Види пошироко: Теофил Томановиќ: Последици  од повреда на правилата за составување на нотарскиот акт, 
Нотариус бр. 12/09. 
10 Закон за нотаријатот член 44.
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својството на извршност. Со новиот Закон за нотаријатот11, децидно и 
појасно се уредува прашањето на извршност на нотарската исправа 
(член 53). Нотарската исправа има својство и доказна сила на извршна 
исправа под условите дефинирани во ставовите 1, 2, 3 и 4 на спомена-
тиот член, а тоа значи:

- да содржи изрична изјава на обврзникот дека врз основа на таа 
исправа може, по доспеаноста на обврската, непосредно да се спрове-
де присилно извршување (став 1);

- изрична согласност на продавачот или должникот врз основа на 
преземената обврска за пренос на одредено стварно право да може да 
се изврши упис во јавна книга  (став 2);

- изрична согласност на должникот непосредно да се бара, по дос-
пеаноста на обврската, извршување врз предметот на залог кој е запи-
шан во јавна книга (став 3);

- изрична изјава на доверителот заверена од нотар или приложена 
јавна исправа дека условот или рокот настапил за исполнување на об-
врската (став 4).

Во врска со овие услови за различни ситуации, за да добие нотарска-
та исправа сила на извршна исправа предвидена е значајна новина (во 
став 7) за посебна судска контрола и заштита: надлежен  суд да одлучу-
ва во парнична постапка во случај на спор дали е исполнет условот или 
дали настапил рокот за извршување на нотарската исправа (што во до-
сегашната нотарска практика создаваше чести проблеми и дилеми). 
Притоа во истата одредба прецизирано е кога нотарот може и е должен 
да ја укине потврдата на извршност на нотарската исправа, и тоа: врз 
основа на правосилна судска одлука или врз основа на заверена изјава 
од нотар на доверителот дека е согласен, да се укине потврдата на из-
вршност, со изготвување посебен записник за тоа службено дејствие.

Исто така, задржана е досегашната одредба (став 8), која има поши-
роко значење, а според која судот ќе го одложи  извршувањето на но-
тарската исправа во случаите кога ќе утврди:

1) дека при составувањето или издавањето на нотарската исправа 
не се почитувани условите кои треба да бидат исполнети таа да добие 
својство на јавна исправа (значи да се оспори законитоста на самата 
нотарска исправа, пред надлежен суд, и да се бара нејзино поништу-
вање за повредите на законот при составување или издавање на но-
тарскиот акт или потврдената приватна исправа;

2) дека не се почитувани условите кои треба да бидат исполнети таа 
да добие сила на извршна исправа, имајќи ги погореизложените ус-
11 Закон за нотаријатот член 53.
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лови за нејзина извршност. Притоа под судска заштита се и услови-
те предвидени во став 5 во членот 53, кога нотарот ќе стави потврда на 
извршност на исправата, а тие се: 1) да има писмено барање од довери-
телот; 2) да има негова заверена изјава од нотар под потполна морал-
на, материјална и кривична одговорност дека побарувањето или дел 
од него доспеало; 3) нотарот да изготви посебна потврда на извршност 
на нотарската исправа, и тоа потврда за целосна или делумна изврш-
носта на исправата.

Оваа судска заштита на законитоста на нотарските исправи и од ма-
теријално-правен и од формално-правен аспект сосем логично и осно-
вано е ставена во надлежност на судовите (согласно споменатиот ус-
тавен принцип), кои единствено се надлежни да ги укинат, поништат 
или огласат за ништовни по барање на заинтересираните странки (оп-
ределени во членовите 99 и 100 од Законот за нотаријатот). Оваа на-
длежност на судовите не треба да се меша со надзорот над законитос-
та на работењето на нотарот што го врши Министерството за правда и 
Нотарската комора, ниту со дисциплинските повреди на законот кои 
се утврдуваат во дисциплинска постапка против нотар за незаконито, 
нестручно или несовесно постапување, сторено по негова вина - умис-
ла или крајно невнимание (член 132). Ова е така затоа што со надзорот 
при констатирани евентуални незаконитости или при утврдени дис-
циплински повреди на законот (дури и за оние повреди кои се одне-
суваат на непридржување на формата или содржината на нотарската 
исправа) не се задира во постоењето, ниту може да се менува  нотар-
ската исправа, освен ако заинтересираната странка не поведе постап-
ка и не ја оспори законитоста на нотарската исправа и со укинување 
на потврдата на извршност на исправата, според правилата од Зако-
нот за нотаријатот.

5. НАМЕСТО  ЗАКЛУЧОК

1. Судската заштита на законитоста на нотарските акти и на потвр-
дените приватни исправи може да се остварува со утврдување ништов-
ност на исправата во случаите на потешка повреда на законот утврде-
ни во законот, со поништување на исправата поради недостатоци при 
нејзинотото составување, односно повреда на законот од материјал-
но-правен и формално-правен карактер утврдени во Законот за нота-
ријатот и материјалните закони кои се применуваат при составување 
или издавање на исправата и со укинувањето на потврдата на изврш-
ност на исправата поради неисполнување на условите предвидени во 
законот, таа да добие сила на извршна исправа. 
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2. Судската заштита на законитоста на нотарските акти и потврде-
ните приватни исправи е во интерес пред сѐ на страните - граѓаните и 
правните лица, но таа е во интерес и на нотарите (во услови на нејас-
ностии има противречни законски одредби), за правилно разбирање, 
толкување и примена на бројните закони (и нивните чести измени и 
дополнувања), при составување и издавање на исправите. Тоа особено 
важи за почетната примена на новиот Закон за нотаријатот, во кој по-
стојат повеќе недоволно јасни или недоречени одредби.

3. Податоците за оспорените нотарски акти и потврдените приват-
ни исправи, за периодот 2007-2016 год., покажуваат дека професио-
налноста на нотарите и нивниот интегритет на самостојно, независно 
и непристрасно вршење на нотарската служба се на високо ниво, кое 
треба да се очекува дека ќе продолжи и во иднина. 

4. Ќе биде корисно за нотарите и нотарската служба ако се воспоста-
ви систем на постојано осознавање и следење на судската практика, 
со прибирање податоци и нивно анализирање за видовите поднесени 
тужби до судовите, па и оние во кои нотари се јавуваат како второту-
жени, основите за оспорување на нотарските исправи, како и причи-
ните и аргументите од кои се раководеле судовите при одбивање или 
уважување на тужбените барања со донесените пресуди. 

Скопје, 07.05.2017 год.
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Глава III 

СТРУЧНИ ТЕМИ
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ЗА ПОТРЕБАТА ОД УРЕДУВАЊЕ 
НА НОТАРСКИОТ ТЕСТАМЕНТ 

ВО МАКЕДОНСКОТО НАСЛЕДНО ПРАВО 
– DE LEGE FERENDA

д-р Ангел Ристов*

Апстракт: Нотарскиот тестамент е еден од најчесто практику-
ваните тестаменти во европските држави. Во македонското наслед-
но право оваа форма на тестамент изречно не е предвидена, и покрај 
тоа што тестаментот составен од нотарот егзистира во правниот 
живот речиси две децении. Во трудот, авторот прави подробна анали-
за на законските решенија со цел да докаже дека постојат повеќе раз-
лики помеѓу судскиот и нотарскиот тестамент. Токму формата на 
нотарскиот акт во која овој тестамент се составува, меѓу другото, е 
differentia specificae која го прави овој вид тестамент sui generis, разли-
чен од судскиот тестамент. Врз основа на посочените и аргументира-
ни разлики, како и решенијата од споредбеното право, авторот се зала-
га за подробно уредување на нотарскиот тестамент во Граѓанскиот 
законик на Република Македонија и во Законот за нотаријатот. 

Клучни зборови: нотаријат, нотарски тестамент, нотарски акт, 
судски тестамент.

Една од најзначајните реформи во правниот систем на Република 
Македонија, од нејзиното осамостојување, беше востановувањето на 
нотаријатот како јавна служба.1 Со оваа реформа судовите во значител-
на мера беа растоварени од неспорните предмети, а на граѓаните им се 
олесни остварувањето на нивните права.2 Во таа смисла, со право про-
фесорот Арсен Јаневски истакнува дека „воведувањето на нотаријатот 

1 Во правниот систем на Република Македонија нотаријатот, како самостојна и независна јавна служба, беше 
востановен пред две децении, со донесувањето на Законот за вршење на нотарските работи на 16 октомври 
1996 година. Првите нотари почнаа со работа на 15 јуни 1998 година, а во месец август истата година беше 
основана Нотарската комора на Република Македонија. На 30 септември 2001 година на Конгресот во Атина, 
Нотарската комора на РМ беше примена во Унијата на  на латинскиот нотаријат. Повеќе види кај Арсен 
Јаневски, Воведување на нотаријатот во Република Македонија, придобивките од него и неговиот натамошен 
развој, Нотариус, Нотарска комора на Република Македонија, бр. 24, Скопје, стр. 28-28.
2 Оваа реформа произлезе, пред сѐ, како резултат на преоптовареноста на судовите со голем број предмети. 
Покрај ова, таа беше направена и во согласност со Препораката на Советот на Европа од 16 септември 1986 
година, со која на земјите членки им се препорачува намалување на обемот на вонсудски предмети и нивно 
доверување на други вонсудски органи: нотари, извршители и др.
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во Република Македонија позитивно се одрази врз целокупното функ-
ционирање на правниот систем на државата. Оваа нова јавна служба 
го олесни правниот промет, овозможи давање на некои правни услуги 
кои порано не беа давани... влијаеше врз унапредувањето на т.н. превен-
тивна правна заштита“. 3 Во текот на своето речиси дведецениско посто-
ење, нотарите со своето професионално, стручно и ефикасно работење 
придонесоа за зголемување на правната сигурност во правниот про-
мет.4 Врз основа на тоа, со текот на времето нивните надлежности, во 
неколку наврати, беа оправдано проширувани во интерес на граѓаните.5 

Во сферата на наследното право, можноста нотарот да состави тес-
тамент според одредбите за судскиот тестамент беше воведена уш-

те со првичниот Закон за вршење на нотарските работи6 од 1996 годи-
на. Ваквата можност ја предвидуваше и Законот за нотаријатот7 од 
2007 година, вклучително и новиот Закон за нотаријатот8 од 2016 годи-
на.9 Во Законот за наследувањето10 од 1996 година, формата на нотар-
скиот тестамент не е позната и правно уредена.11 Оттука, според сло-
вото на законот, формата нотарски тестамент не постои во нашето 
наследно право.12 Имајќи предвид дека во практиката граѓаните мно-
гу често ја користат можноста да состават тестамент кај нотар, се на-
метнува потребата од подробна анализа на одредбите според кои се 
составува овој тестамент. Ова се прави со цел да одговориме на пра-
шањето дали станува збор за ист тестамент како и судскиот или пак 
станува збор за посебен вид тестамент – нотарски тестамент, кој 
има свои специфичности, и покрај тоа што законот не го предвидел. 

3 Арсен Јаневски, Воведувањето на нотаријатот..., стр. 35.
4 Повеќе за ова види Анализа за развојот и работата на нотаријатот во вршењето на јавните овластувања и 
неговиот придонес за остварување поефикасен правен систем и правна сигурност, Нотарска комора на 
Република Македонија, Скопје, 2017.
5 Согласно Стратегијата за судските реформи од 2004 година, во периодот кој следуваше, во повеќе законски 
прописи беа зголемени овластувањата на нотарите во сферата на присилното извршување со издавањето 
на платниот налог, како и во рамките на водењето на оставинската постапка. Повеќе за проширувањето на 
надлежностите на нотарите види кај Арсен Јаневски, Воведувањето на нотаријатот..., стр. 33-35; Arsen Janevski, 
„Vanparnične stvari koji bi sud mogao da poveri notarima“ Pravni život, Udruženje pravnika Srbije, Beograd, br. 
12/2003; Јадранка Дабовиќ Анастасовска, „Улогата на нотарот и актуелните прашања на практиката за 
различните видови договор за дар и договор за послуга во правото на Република Македонија“ Нотариус, 
Нотарска комора на Република Македонија, бр. 29, стр. 38-65.
6 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/96, 25/98, 6/2002 и 66/2006. 
7 Закон за нотаријатот  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2007, 86/2009, 139/2009 и 135/11.
8 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16.
9 Повеќе види кај Марјан Коцевски, „Новини кои произлегуваат од новиот Закон за нотаријатот“ Охридска 
школа на правото 2016 - Правната несигурност како клучен фактор за владеење на правото во современите 
општества, бр. 4, Iuridica Prima, Скопје, 2017, стр. 55-73; Фиданчо Стоев, „Концептот на новиот закон за 
нотаријатот“  Нотариус, Нотарска комора на Република Македонија, бр. 29, стр. 7-19. 
10 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/96.
11 Повеќе види кај Дејан Мицковиќ, Ангел Ристов, Закон за наследување, Стоби трејд, Скопје, 2015.
12 Види и кај: Чавдар Кирил, Коментар на законот на наследувањето, „Академик“, Скопје, 1996; Ристо Ристески, 
Наследување врз основа на тестамент, Друштво за наука и уметност Прилеп, 1995.
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Со оглед дека е во тек изготвувањето на граѓанскиот законик13 и 
ре  фор мата на македонското наследно право, една од позначајните 
новини, меѓу другото,14 ќе биде и уредувањето на нотарскиот теста-
мент.15 Анализата на домашното законодавство и споредбеното на-
следно право ќе ни овозможи да докажеме дека формата нотарски 
тестамент е различна од формата судски тестамент, како и да дадеме 
предлози за нејзино потемелно уредување во македонскот наследно 
право.

1. СПЕЦИФИЧНОСТИ НА НОТАРСКИОТ ТЕСТАМЕНТ 
НАСПРОТИ СУДСКИОТ ТЕСТАМЕНТ

Нотарскиот тестамент е тестамент кој според кажувањето на за-
вештателот го составува нотарот во форма на нотарски акт пред двај-
ца сведоци. Во важечкото право, можноста нотарот да состави теста-
мент е уредена со Законот за нотаријатот, според кој „тестамент во 
форма на нотарски акт се составува согласно одредбите од Зако-
нот за вонпрарнична постапка што важат за составување судски тес-
тамент“.16 Судскиот тестамент е уреден во Законот за наследувањето 
(ЗН) и во Законот за вонпарнична постапка (ЗВП)17 од 2008 година.18 ЗН 
предвидува дека „тестамент на завештателот, по негово кажување 
може да состави судија на основен суд, кој претходно ќе го утврди 
идентитетот на завештателот. Откога завештателот ќе го прочита и 
потпише ваквиот тестамент, судијата на самиот тестамент ќе потврди 
дека завештателот во негово присуство го прочитал и потпишал“.19 По-
стапката за составување судски тестамент подробно е уредена со ЗВП 
(чл. 251-264). Поаѓајќи од ова, во пошироката правничка јавност при-
13 Одлука на Владата на Република Македонија „Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2011. 
Раководител на Комисијата за изготвување на Граѓанскиот законик на Република Македонија е еминентниот 
професор Гале Галев. Повеќе за ова види Кодификација на македонското и граѓанското право, Зборник на 
трудови од научна расправа, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје, 2008. Заклучно со месец 
септември 2017 година изготвени се нацртите на книга 3 – Облигациони односи и книга 4 – Наследноправни 
односи. Исто така изготвена е и првата верзија од нацртот на книга 5 – Семејни односи. Комисијата сеуште ги 
нема изготвено нацртите на книга 1 – Општ дел и книга 2 – Стварноправни односи.
14 За ова види повеќе кај: Дејан Мицковиќ, Ангел Ристов, „Новите предлози за реформи во кодификацијата на 
македонското наследно право“ Нотариус, Нотарска комора на Република Македонија, бр. 29, стр. 21-38.
15 Види повеќе за ова кај: Дејан Мицковиќ, Ангел Ристов, Реформата на наследното право во Република 
Македонија, Стоби трејд, Скопје, 2016; Дејан Мицковиќ, Ангел Ристов, „Реформите во наследното и семејното 
право и ингеренциите на нотарите“, Нотариус, Нотарска комора на Република Македонија, Сопје, 19 декември 
2011, стр.73-74; Љиљана Спировиќ-Трпеновска, Дејан Мицковиќ, Ангел Ристов, Наследното право во Република 
Македонија, Културна установа „Блесок“, Скопје, 2010.
16 Член 67 од Законот за нотаријатот (ЗН). Овој член е насловен „Составување нотарски акт за изјавите на по-
следната волја“. Законодавецот направил грешка во називот „изјавите“, ова е така од причина што тестаментот по 
суштина содржи една изјава на последната волја на завештателот. Најдобро решение би било овој член да носи 
наслов „Нотарски тестамент“.
17 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/08.
18 Види кај Чавдар Кирил, Коментар на законот за вонпарнична постапка, „Академик“, Скопје, 2008.
19 Чл. 67 од Законот за наследувањето.
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фатено е мислењето дека не станува збор за нова, различна форма на 
тестамент, од причина што нотарскиот тестамент се составува според 
одредбите што важат за составување на судскиот тестамент. Во таа 
смисла, проф. Љиљана Спировиќ-Трпеновска истакнува дека специ-
фичноста на овој тестамент „се состои во овластувањето на нотарот да 
составува нотарски акт за изјавата на последната волја, како и фактот 
дека вака составениот нотарски акт има форма и дејство соодветни на 
судски тестамент“.20

Доколку се направи подробна анализа на содржината и условите 
за составување нотарски акт, ќе се забележат повеќе разлики на тес-
таментот составен во форма на нотарски акт (нотарскиот тестамент) 
од судскиот тестамент. Првата разлика е во надлежноста. За составу-
вање на судскиот тестамент е надлежен судија на основен суд.21 За сос-
тавување на нотарскиот тестамент надлежен е нотар. Нотаријатот е 
самостојна, независна јавна служба во која се вршат работи од видот 
на јавни овластувања, врз основа на закон.22 Нотарите се самостојни и 
независни носители на таа служба.23 Втората разлика е во поглед на 
актот во кој се составува тестаментот. Судскиот тестамент се составу-
ва во форма на записник.24 Согласно ЗВП „за дејствијата извршени во 
вонпарничната постапка се составува записник“.25 Во таа смисла, „тес-
таментот по кажување на завештателот на записник го составува су-
дија“.26 За разлика од судскиот, нотарскиот тестамент го составува но-
тарот во форма на нотарски акт,27 согласно правилата предвидени во 
Законот за нотаријат и ЗВП.

Трета разлика е фактот што за составување судски тестамент про-
цедурата е посложена. Имено, завештателот мора согласно ЗВП да по-
днесе предлог за составување судски тестамент во писмена форма.28 
Ретки се случаите кога предлогот завештателот го дава усно на запис-
ник. Врз основа на доставениот предлог, судот закажува рочиште за 
што писмено го известува завештателот. Постапката за составување 
нотарски тестамент е многу поедноставна. За составување нотарски 
20 Љиљана Спировиќ-Трпеновска, op. cit., стр. 155.
21 Организацијата на судовите е уредена со Законот за судовите „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 58/06, 35/08 и 150/10.
22 Поопширно за ова види кај Арсен Јаневски, „Нотарската дејност и карактерот на постапките коишто се водат 
пред нотарот“ Нотариус, Нотарска комора на Република Македонија, бр. 29, стр. 7-31.
23 Повеќе за нотарот и нотарската служба види чл. 3 од Законот за нотаријатот. 
24 „Записникот за преземените дејствија го потпишуваат лицата кои ги преземаат дејствијата, учесниците во 
постапката, записничарот и лицата определени со овој закон, ако со овој закон поинаку не е определено.“ Чл. 
20 ст. 4 од ЗВП.
25 Чл. 20 ст. 1 од ЗВП.
26 Чл. 253 од ЗВП.
27 За составувањето и содржината на нотарскиот акт види чл. 54 и чл. 65 од Закон за нотаријатот.
28 Види чл. 9 ст. 1 од ЗВП.
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тестамент не е потребно завештателот да поднесе предлог во писмена 
форма, ниту пак усно на записник кај нотарот. Доволно е завештате-
лот само да пристапи кај нотарот и од него усмено да побара составу-
вање нотарски тестамент. Ако нотарот нема закажани обврски, може 
веднаш да пристапи кон составување на нотарскиот тестамент, што 
не е случај со судскиот тестамент. Поедноставната процедура и фле-
ксибилноста на нотарот го прави нотарскиот тестамент подостапен за 
граѓаните.

Четврта суштествена разлика, differentia specificae, на нотарски-
от тестамент во однос на судскиот тестамент, произлегува од форма-
та што ја бара нотарскиот акт. Тоа е задолжителното присуство на 
двајца сведоци, без разлика дали завештателот е писмен или непис-
мен!29 Во ЗН е предвидена посебна одредба за составување судски тес-
тамент ако завештателот не е во состојба да го прочита. Во случај кога 
завештателот не е во состојба да го прочита тестаментот што му го сос-
тавил судијата, овој ќе му го прочита на завештателот во присуство на 
двајца сведоци, па тогаш завештателот во присуство на истите сведо-
ци ќе го потпише тестаментот или ќе стави на него свој ракознак, от-
кога ќе изјави дека тоа е негов тестамент.30 За разлика од ЗН, во ЗВП е 
предвидено дека: „При составување на судскиот тестамент присуству-
ваат најмалку двајца сведоци (што значи може да бидат и повеќе А.Р.) 
ако завештателот е слеп, неписмен, или не го познава јазикот кој е во 
службена употреба во судот, или пак не е во состојба од кои и да било 
причини да го прочита тестаментот“.31 Доколку завештателот е пис-
мен, тогаш во постапката за составување судски тестамент законода-
вецот не бара учество на тестаментални сведоци.32 Во ваков случај, во 
постапката за составување судски тестамент учествуваат завештате-
лот, судијата и записничарот. 

Петтата разлика се однесува во поглед на учеството на одредени 
учесници. Во постапката за составување судски тестамент, задолжи-
телно учествува, покрај завештателот и судијата, записничар. Во по-
стапката за составување нотарски тестамент не учествува записничар! 
Нотарот самиот ја пишува изјавата на последната волја на завештате-
лот. Возможно е на нотарот, при пишувањето на тестаментот на ком-
пјутер, да му помага одредено лице кое е вработено во нотарската 
канцеларија, но сепак само нотарот е тој којшто според кажувањето 
на завештателот ја составува последната изјава на волјата и се пот-
пишува во тестаментот, заедно со завештателот и двајцата сведоците. 
29 „При составување нотарски акт се потребни двајца сведоци. Чл. 59 ст. 1 од Закон за нотаријатот.
30 Чл. 68 од ЗН.
31 Чл. 255 ст. 1 од ЗВП.
32 Види чл. 67 од ЗН и чл. 253 од ЗВП.
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Шестата разлика се однесува на сведоците на тестаментот. Кај но-
тарскиот тестамент, освен одредбите кои се однесуваат за сведоци кај 
судскиот тестамент пропишани со ЗН,33 се применуваат и дополнител-
ни одредби кои произлегуваат од формата на нотарскиот акт. Во таа 
смисла, Законот за нотаријатот предвидува дека сведоците на иден-
титетот мора да бидат лица кои лично го познаваат учесникот (за-
вештателот А.Р.), а чиј идентитет нотарот ќе го утврди врз основа на 
важечка лична карта или патна исправа.34 Освен ова, предвидени се и 
други услови кои сведоците на нотарскиот тестамент треба да ги ис-
полнат.35 Во Законот за нотаријатот е предвидена и изречна одреба 
според која „ако со законот поинаку не е определено, сведоците на ак-
тот мора да бидат присутни во моментот кога нотарот им го чита на 
учесниците нотарскиот акт и кога тие го потпишуваат“.36 За разлика од 
правилата за судскиот тестамент, во Законот за нотаријатот е предви-
дена изречна одредба според која „сведок на идентитет може да биде 
и сведок на акт“.37 ПPосебни и темелни одредби, исто така, се предви-
дени кога како учесници се јавуваат не/писмени глуви, неми и глуво-
неми, како и преведувачи.38 

Најпосле, седма разлика на нотарскиот, наспроти судскиот теста-
мент,39 е фактот што ако нотарскиот тестамент е составен кај нотар на 
чие подрачје завештателот нема живеалиште, нотарот нема обврска 
да го извести судот или нотарот на чие подрачје завештателот има жи-
веалиште.  Ова, меѓу другото, беше причината поради која, неодамна, 
во нашето законодавство беше воведен Регистарот на тестаменти, за 
чие водење е надлежна Нотарската комора на Република Македонија. 
За потребата од негово воведување науката се залагаше со години на-
33 „При составувањето судски тестамент можат да бидат сведоци полнолетни лица на кои не им е одземена 
деловната способности кои знаат да читаат и пишуваат, а го разбираат јазикот на кој е составен тестаментот.
Не можат да бидат сведоци при составувањето судски тестамент, ниту теста мент от да го состават по кажување 
на завештателот во својство на судија: потомците на завештателот, неговите посвоеници и нивните потомци, 
не го вите предци и посвоители, неговите роднини во странична линија до четвртиот степен заклучно со 
брачните другари на сите овие лица и брачниот другар на завештателот.“ Чл. 70 од ЗН.
„При составувањето судски тестамент присуствуваат најмалку двајца сведоци ако завештателот е слеп, 
неписмен или не го познава ј азикот кој е во службена употреба во судот, или пак не е во состојба од кои и да 
било причини да го прочита тестаментот.
Идентитетот на сведоците од ставот 1 на овој член, судијата, ако не ги познава лично, ќе го утврди со исправа 
издадена од надлежен орган.“ Чл. 255 од ЗВП.
34 Чл. 58 ст. 1 од Закон за нотаријатот.
35 „(1) Сведок на составување на нотарскиот акт мора да биде полнолетно лице кои знае да чита и пишува и кое го 
знае службениот јазик на кој се составува актот. (2) Сведок на составување на нотарскиот акт не може да биде 
лице кое: а) не може да сведочи поради нарушена душевна и телесна состојба; б) е вработено во нотарската 
канцеларија; в) може да има некоја корист од работата при чие составување сведочел; и г) со учесникот или со 
оној кој со нотарскиот акт би требало да добие некоја корист, или самиот нотар е во однос поради кој може да 
се бара изземање на нотарот.“ Чл. 60, Ibid..
36 Чл. 61, Ibid.
37 Чл. 58 ст. 2 од Законот за нотаријатот.
38 Види чл. 64, Ibid.
39 Види чл. 264 од ЗВП.
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назад.40 Тоа е една од првите реформи која законодавецот ја прифа-
ти во сферата на наследувањето. И покрај тоа што Регистарот на тес-
таменти беше воведен со Законот за нотаријатот од 2016 година, тој сѐ 
уште не заживеа во практиката, поради недонесувањето на подзакон-
ските прописи за неговата практична примена!

Имајќи ги предвид погорепосочените разлики, можеме да заклу-
чиме дека формата на нотарскиот акт го прави тестаментот соста-
вен од страна на нотарот - нотарскиот тестамент институт sui generis. 
Тој има свои специфичности по кои се разликува од судскиот теста-
мент, поради што нотарскиот тестамент треба своето место, како по-
себна форма, да го најде во рамките на одредбите од Законот за на-
следувањето, заедно со другите форми на тестаменти. Во таа смисла, 
законодавецот треба да предвиди посебен член насловен како „отар-
ски тестамент“, кој ќе содржи одредба според која: „Нотарски теста-
мент според кажување на завештателот составува нотарот во форма 
на нотарски акт во присуство на двајца сведоци“. Ваквата измена на-
метнува потреба од промени и во рамките на Законот за нотаријатот, 
во кој секаде каде што се користи терминот тестамент, треба да се до-
полни со терминот „нотарски“. 

2. НОТАРСКИОТ ТЕСТАМЕНТ ВО СПОРЕДБЕНОТО ПРАВО

Нотарскиот тестамент во споредбеното право е широкоприфатен.41  
Тој е една од најчесто практикуваните форми на тестамент. Во однос 
на неговото правно уредување, освен во поглед на надлежноста на но-
тарот, не постојат униформни и единствени правни правила. Додека 
во одредени наследноправни системи се користи изрично терминот 
нотарски тестамент, во други се користи терминот јавен тестамент 
или тестамент составен од нотарот. Разлики постојат и во однос на 
учесниците кои учествуваат во неговото составување. Во одредени за-
конодавства е можно составување нотарски тестамент и без прису-
ство на сведоци (Германија, Холандија, Шпанија, Русија, Полска, Ср-
бија). Во други, се бара присуство на двајца сведоци (Бугарија, Италија, 
Турција, Чешка), три сведоци (Грција) или наместо сведоци, учество на 

40  Повеќе за ова да се види кај: Љиљана Спировиќ-Трпеновска, Дејан Мицковиќ, Ангел Ристов, Наследното право 
во Република Македонија...; Љиљана СпировиќТрпеновска, Дејан Мицковиќ, Ангел Ристов, Наследувањето во 
Европа...; Дејан Мицковиќ, Ангел Ристов, Реформата на наследното право во Република Македонија, Стоби 
трејд, Скопје, 2016. Dejan Micković, Angel Ristov, „Kodifikacija naslednog prava u Republici Makedoniji“, Pravni 
život, Udruženje pravnika Republike Srbije, 2013.
41  Поопширно за ова види кај: Дејан Мицковиќ. Ангел Ристов, Закон за наследувањето, Стоби трејд, Скопје, 2015; 
Љиљана Спировиќ-Трпеновска, Дејан Мицковиќ, Ангел Ристов, Наследното право во Република Македонија, 
Културна установа „Блесок“, Скопје, 2010; Љиљана Спировиќ-Трпеновска, Дејан Мицковиќ, Ангел Ристов, 
Наследувањето во Европа, Културна установа „Блесок“, Скопје, 2011.
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уште еден нотар (Белгија, Франција).42 Освен овие разлики, во одре-
дени законодавства (Германија, Франција, Грција, Шпанија, Италија, 
Русија), нотарскиот тестамент е прифатен во неговите две варијанти: 
1) тестамент составен од нотарот по кажувањето на завештателот во 
форма на нотарски акт; и 2) таен тестамент  за кој завештетелот пред 
нотарот изјавува дека е тоа неговата последна изјава на волја.

Во француското право43 јавниот тестамент се составува во прису-
ство на двајца нотари или еден нотар и двајца сведоци, во согласност 
со изјавената волја на тестаторот.44 Тоа е единствената форма на тес-
тамент која можат да ја состават лица кои не можат да пишуваат или 
да го потпишат тестаментот.45 Сведоци на јавниот тестамент можат да 
бидат само државјани на Франција кои се полнолетни и на кои не им е 
одземена или ограничена деловната способност (чл. 476 од Codе civil). 
Мажот и жената не можат да бидат сведоци на ист тестамент. Сведо-
ците треба да бидат писмени и способни да се потпишат. Во одредби-
те на чл. 975 од Code civil е предвидено дека ниту легатарите ниту нив-
ните родители или роднини до четврти степен на сродство не можат 
да бидат сведоци. Тоа се однесува и на службениците кои помагаат 
при реализацијата на тестаментот.46 Карактеристично за оваа форма 
на тестамент е строгата формалност при неговото составување, која 
пак од друга страна резултира со понеформални правила при реали-
зацијата на тестаментот, бидејќи не се бара потврдување на неговата 
полноважност од судот. Тајниот тестамент многу поретко се примену-
ва во практиката. Станува збор за тестамент кој откако тестаторот го 
составил (своерачно или напишан на машина), го доставува запечатен 
на нотарот во присуство на двајца сведоци (чл. 976 Code civil). Потоа, 
нотарот мора да напише изјава на пликот во кој е запечатен тестамен-
тот со која потврдува, според изјавата на тестаторот, што содржи за-
печатениот плик кој тој или друг го направил и формата на пишување 
која ја користел при составувањето на тестаментот. 

Во белгиското право јавниот тестамент се составува по кажување 
на завештателот во присуство на нотарот и двајца сведоци или двајца 
нотари.47 Сведоците треба да бидат деловно способни, писмени и да не 
се во блиска роднинска врска со завештателот. Откако ќе биде соста-
вен, тестаментот треба да биде прочитан од страна на нотарот и пот-

42 Повеќе за ова да се види кај: Louis Garb, International Succession, Kluwer Law International, 2004.
43 Поопширно види кај: Guéval Didier, Successions Libéralités, Éditions Dalloz, Armand Colin, Paris, 1999.
44 Чл. 971 et alt. Code civil.
45 Ibidem.
46 Ibid, стр. 226.
47 Ibid, стр. 49.
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пишан од завештателот, нотарот и двајцата сведоци.48 Во германско-
то право49 јавниот тестамент, односно тестамент составен во форма на 
јавна исправа, може да биде составен на два начина.50 Првиот начин е 
со давање на последната изјава на волјата на тестаторот пред нотар. 
Вториот е со доставување писмен документ за кој тестаторот пред но-
тарот потврдува дека тоа е неговата последната волја. Притоа, теста-
торот може писменото кое ја содржи неговата последна волја, освен во 
отворен, да го достави и во запечатен плик, додека писменото може да 
биде напишано од самиот тестатор или од некое друго лице.51 Шпан-
ското право, исто така, го предвидува јавниот тестамент. Тој се составу-
ва пред нотар, откако тестаторот својата писмено напишана изјава на 
последна волја ќе ја потврди пред него.52 Во Шпанија тој претставува 
најчеста форма на тестамент која се применува во практиката. Кај овој 
тестамент не се предвидува присуство на сведоци при неговото сос-
тавување, освен во случај кога тестаторот не може да се потпише, кога 
е слеп или неписмен или на барање на тестаторот или нотарот (чл. 697 
Código civil).53 Вториот облик на тестамент во кој учества нотарот е тај-
ниот тестамент. Тој може да биде составен од самиот тестатор, кој тре-
ба да ги парафира сите листови и на крајот да го потпише тестаментот, 
или пак од трето лице, на барање од страна на тестаторот. Во овој слу-
чај, писменото треба да ги содржи датумот и местото на составување 
на тестаментот, притоа секој лист треба да биде потпишан од страна на 
тестаторот. Затворениот плик, во кој е ставен тестаментот, запечатен 
се депонира кај нотар, кој треба да го прими во присуство на пет све-
доци. Нотарот го означува на пликот идентитетот на тестаторот и на 
сведоците и ги заведува нивните потписи. Тајниот тестамент може да 
го чува самиот тестатор, нотарот или пак друго лице. По смртта на тес-
таторот, овој тестамент треба да биде доставен на судијата во рок од 
десет дена. Притоа, во однос на оваа обврска депозитарот одговара и 
за невниманието. Според Código civil54, забранети се одредбите со кои 
на депозитарот му се остава одредена имотна корист со тестаментот. 
Оваа форма на тестамент мошне ретко се применува во практиката.

Јавниот тестамент (testamento publico) е уреден и во италијанско-
48 Ibidem.
49 Gottwald Peter, Schwab Dieter, Büttner Eva, Family and Succession Law in Germany, Kluwer Law International, 
Wolters Luwer, 2001
50 Види повеќе за ова кај: Љиљана Спировиќ-Трпеновска, Дејан Мицковиќ, Ангел Ристов, Наследувањето во 
Европа, „Блесок“, Скопје, 2011, стр. 279.
51 Ibidem.
52 Види повеќе кај Lapuente Cámara Sergio, „New Developments in the Spanish Law of Succession“ InDret revista 
para el analisis del derecho, Barcelona, 2007.
53 Marie-Hélène Place, Patrick Cauchois le Mière, Guide pratique de la transmission du patrimoin en Europe, Editions, 
Litec, Paris, 1993, стр. 285.
54 Código civil, Segunda Edición, Textos Legales Universitarios, Madrid, 2000.
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то право.55 Тој може да биде во составен во форма на нотарски акт или 
да биде таен јавен тестамент. Јавниот тестамент во форма на нотарски 
акт, нотарот го составува по кажување на  тестаторот во присуство на 
двајца сведоци (чл. 603 Codice civile).56 Тајниот тестамент (testamento 
secreto), познат уште како мистичен тестамент, може да биде напишан 
лично од самиот тестатор или од трето лице. Во последниот случај, тес-
таторот треба да го стави својот потпис на секоја страница. Тестамен-
тот или пликот кој го содржи тестаментот треба да биде доставен за-
творен. Нотарот го става ваквиот тестамент во посебен плик, ставајќи 
печат и нотарски жиг. Притоа, се составува акт за депонирање на кој 
треба да се стават потписите на тестаторот и двајцата сведоци. Зако-
нот за нотаријатот предвидува дека тестаменталните сведоци мора 
да бидат полнолетни, без разлика дали се италијански државјани или 
странци кои имаат живеалиште во Италија. Како неспособни да се ја-
ват во својството на тестаментални сведоци, законот ги предвидува: 
слепите лица, глувите и глувонемите, неписмените лица, роднините 
на нотарот, брачниот другар на тестаторот, роднините во права линија 
и роднините во странична линија до трети степен на сродство. Треба 
да се напомене дека италијанското право предвидува одредби според 
кои во случај тајниот тестамент да биде прогласен за ништовен, пора-
ди недостиг на предвидените услови за неговата форма, тогаш истиот 
ќе се смета како своерачен тестамент (testament olographe). Нотарот 
треба да го проследи отворањето и прогласувањето (публикацијата) на 
тестаментот за оние лица-тестатори за кои дознал дека починале.

Во руското право специфично е тоа што сите тестаменти подлежат 
на задолжителна нотарска заверка.57 Тестаментот мора да биде соста-
вен во писмена форма и да биде потврден од страна на нотарот.58 По-
тврдувањето на тестаментите од страна на други лица е допуштено 
само во одредени случаи предвидени со Граѓанскиот кодекс. Непочи-
тувањето на ова општо правило, за писмената форма на тестаментот 
и неговото потврдување, предизвикуваат неважност на тестаментот.59 
Исклучок од ова општо правило претставува можноста тестаментот 
да биде составен во обична писмена форма, меѓутоа само во случаи-
те определени со законот.60 Прашањата поврзани со нотарското потвр-
дување на тестаментите, меѓу другите работи, се уредени со „Основи-
55 Palazzo Antionio, Le succession. Introduzione al diritto successorio. Instituti comuni alle categorie successorie. 
Successione legale, Giuffrè, 2000.
56 Marie-Hélène Place, Patrick Cauchois le Mière, op. cit., стр. 289.
57 Повеќе види кај Г.Г. Черемных, Наследственное право учебник, Российская академия, адвокатуры и нота-
риата, Москва, 2009.
58 Ibid.
59 Ibid.
60 Чл. 1129 Граѓански кодекс на Руската Федерација.
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те на законодавството на Руската Федерација за нотаријатот“ од 1993 
година. Нотаријалното потврдување на тестаментот треба да биде на-
пишано од тестаторот или запишано по негово кажување од страна на 
нотарот. Притоа, дозволено е да се користат технички средства (ком-
пјутер, машина за пишување и др.). Во постапката за потврдување на 
тестаментот нотарот треба да ги преземе следниве дејствија: 1) утврду-
вање на деловната способност на тестаторот;  2) aнализа на текстот 
на тестаментот соодветно на принципот на слобода на тестирање на 
тестаторот; 3) појаснување на смислата и значењето на тестаментот на 
тестаторот; 4) проверка дали содржината на тестаментот соодветству-
ва согласно условите предвидени со законот; и 5) сопствено потврду-
вање на тестаментот – ставање написи за потврдување.61

Во тестаментот, според општите правила за тестаменталното на-
следување, треба да бидат назначени и датумот и местото на составу-
вањето на тестаментот, освен при составувањето на тајниот тестамент 
(чл.1126). Како факултативен елемент, за зголемување на сигурноста 
на тестаментот, руското наследно право предвидува можност по волја 
на тестаторот при составувањето на тестаментот да може да при-
суствуваат и сведоци. Во случај сведоците да учествуваат во постап-
ката за составувањето и потврдувањето на тестаментот, тие треба да 
се потпишат на тестаментот, во кој ќе бидат наведени нивните гене-
ралии и документот врз основа на кој е утврден идентитетот. Новина 
во руското наследно право претставува можноста за составување за-
творен (таен) тестамент. Согласно одредбите на Граѓанскиот кодекс, 
тестаторот може да состави тестамент, не претставувајќи ја неговата 
содржина пред други лица и пред нотарот.62 

61 Значајно е да се напомене дека нотарот при потврдувањето на тестаментот е должен да му го објасни на 
тестаторот значењето на институтот задолжителен дел од наследството и да состави документ дека ова 
деј ствие е направено. Понатаму нотарот, исто така, е должен да ги предупреди сведоците и лицето кое го 
потпишало тестаментот наместо тестаторот, за зачувување на тајноста на тестаментот. Тестаментот напишан 
од страна на нотарот по кажување на тестаторот треба да биде во целост прочитан од тестаторот, а по 
неговото одобрување, и потпишан од негова страна. Во случај тестаторот да не е во можност да го прочита, 
тогаш тоа го прави нотарот, при што треба во тестаментот да ги наведе причините поради кои тестаторот не 
бил во можност самиот да го прочита тестаментот. Најпосле тестаментот треба да биде потпишан лично од 
тестаторот. Исклучок од ова правило постои кога тестаторот има физички недостатоци, кога е неписмен или 
боледува од тешка болест, тогаш тестаторот може да го потпише друго лице во присуство на нотарот. Притоа, 
во тестаментот треба да бидат наведени причините поради кои тестаторот не можел сам да го потпише 
тестаментот, како и личните податоци на лицето кое наместо тестаторот, го потпишало тестаментот, како и 
документот со кој е утврден неговиот идентитет.
62 Тој треба да биде целосно напишан и потпишан своерачно од тестаторот. Во спротивно, нема да биде полно-
важен. Затворениот (тајниот) тестамент во затворен плик тестаторот го предава на нотарот во присуство на 
две лица кои се потпишуваат на пликот. Ваквиот тестамент се запечатува во друг плик од страна на нотарот, 
кој става напис со податоци за тестаторот, место и датум на приемот на тестаментот, генералии на сведоците 
и документите со кои е утврден идентитетот. При приемот на писменото, нотарот е должен да му појасни на 
тестаторот дека тестаментот треба да биде своерачно напишан и потпишан за да предизвика полноважно 
правно дејство. По доставувањето на исправата (доказот) за смртта на тестаторот, нотарот е должен во 
рок од 15 дена да го отвори затворениот коверт со тестаментот. Во присуство на најмалку двајца сведоци и 
заинтересирани лица, нотарот ја прогласува содржината на тестаментот, составувајќи протокол на кој се 
потпишуваат и сведоците. На наследниците им се издава заверена копија од протоколот.
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Јавниот тестамент е предвиден и во Граѓанскиот законик63 на Гр-
ција во кој е предвидено дека: „јавен тестамент ќе биде составен од 
тестаторот декларирајќи го неговиот тестамент пред нотар во при-
суство на тројца сведоци или втор нотар и еден сведок“. 64 Нотарски-
от тестамент е предвиден и во бугарското право право.65 Во градови-
те каде што нема нотар, овој тестамент го составува судија надлежен 
за впишувањата на реонскиот суд.66 Нотарскиот тестамент претставу-
ва еден од најчесто практикуваните форми на тестамент во Бугарија, 
кој се составува пред нотар во присуство на двајца сведоци.67 Во ун-
гарското право јавниот тестамент може да биде составен во суд или 
кај нотар.68 Кога јавниот тестамент се составува кај нотар, тој се прави 
во форма на нотарски акт.69 Во швајцарското право тестамент во фор-
ма на јавна исправа се составува во присуство на двајца сведоци пред 
јавно овластено лице, нотар или пред лице овластено спред кантонал-
ното право.70 Во украинското право, исто како и во руското право, тес-
таментите подлежат на задолжителна потврда на нотарот.71 Нотарот 
го потврдува тестаментот составен од завештателот рачно или со по-
мош на технички средства.72 По барање на тестаторот, нотарот може 
да состави тестамент по кажување на завештателот рачно или со ко-
ристење технички средства.73 Во ваков случај тестаментот ќе биде про-
читан на глас и потпишан од завештателот.74 Во грузискиот граѓански 
законик нотарскиот тестамент е составен од страна нотарот по кажу-
вање на тестаторот во присуство на двајца сведоци.75 Притоа, може да 
биде користено општо прифатено техничко средство.76 Тестаторот ќе 
го прочита тестаментот составен од страна на нотарот и ќе го потпише 
во присуство на нотарот и сведоците.77 Нотарскиот тестамент е уреден 

63 Greek Civil Code, Translation by Constantin Taliadoros, Athens, 2000.
64 Член 1724 од Граѓанскиот закон на Грција.
65 Христо Тасев, Българско наследствено право, осмо издание, Нова редакција, Георги Петканов, Симеон 
Тасев, Сиела, София, 2006, стр. 62-65.
66 Ibid, стр.63.
67 Ibidem. За ова види кај: Марков Методи,  Семейno и наследствено право, Сиби, София, 2009; Цанка Цанкова, 
Завещанието в Българското наследствено право, Фенея, София, 1995.
68 Чл. 625 ал. 1 Унгарски граѓански законик.
69  Чл. 626 Ibidem.
70 Чл. 499 Швајцарски граѓански законик. 
71  Чл. 1248 Граѓански законик на Украина.
72  Чл. 1248 ст. 1, Ibidem.
73 Чл. 1248 ст. 2, Ibidem. 
74  Ibidem.
75  Чл. 1358 ст. 1, Граѓански законик на Грузија.
76  Ibidem.
77  Чл. 1358 ст. 2, Ibid. 
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и во кинеското право,78 јапонското право,79 аргентинското право,80 бра-
зилското право,81 правото на Квебек,82 мексиканското право,83 холанд-
ското право,84 португалското право,85 панамското право,86 тајванското 
право,87 турското право,88 правото на Венецуела89 и др. 

Нотарскиот тестамент е застапен и во државите од поранешните 
југословенски простори. Во хрватското право под поимот јавен тес-
тамент се подведени сите форми на тестаменти во чие составување 
учествува надлежен државен орган. Во таа смисла, „јавен тестамент на 
барање на завештателот во Република Хрватска составуваат судија на 
општинскиот суд, судски советник во општинскиот суд или нотар, а во 
странство конзуларен, односно дипломатско-конзуларен претставник 
на Република Хрватска“ (чл. 32 ст. 2).90 Новиот Закон за наследување 
на Црна Гора од 2008 година, можноста нотарот да состави тестамент 
по кажување на завештателот ја уредува во рамките на одредбите за 
судскиот тестамент.91 Во таа смисла законот предвидува дека „теста-
мент на завештателот може по негово кажување да му состави судија 
во основен суд, односно нотар согласно правилата на вонпарничната 
постапка“ (чл. 69 ст. 1).92 Новиот Закон за наследување93 на Република 
Српска од 2009 година, формата на нотарскиот тестамент ја предви-
дува во посебна одредба од законот. Согласно законските одредби: „(1) 
Тестамент на завештателот може да му состави нотар; (2) Нотарот тес-
таментот ќе го состави во согласност со одредбите од овој закон кои се 
однесуваат на судскиот тестамент, ако со законот за нотарите не е по-
инаку регулирано“ (чл. 72). Јавнобележничкиот (нотарскиот) тестамент 
е уреден и во наследното право на Србија.94 Согласно одредбите од За-
78 Чл. 1191, Кинески граѓански законик.
79 Чл. 969, Јапонски граѓански законик.
80 Чл. 3654, Аргентински граѓански законик. 
81 Чл.1864-1867 Бразилски граѓански законик. 
82 Види кај: Louis Garb, op. cit., стр. 126.
83 Види кај: Louis Garb, op. cit., стр. 419.
84 Чл. 4:94 Холандски граѓански законик.
85 Чл. 225 Португалски граѓански законик. 
86 Ibid, стр. 472.
87 Ibid, стр. 595.
88 Ibid, стр. 612.
89 Ibid, стр. 652.
90 Klarić Petar, Vedriš Martin, Građansko pravo, Opći dio, stvarno pravo, obvezno i nasljedno pravo, X izdanje, 
Narodne Novine, 2006
91 Kadić Ljiljana, „Osvrt Predlog Zakona o nasleđivanju Crne Gore“ Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici, In 
memoriam prof. d-r Branislav Tomković, br. 38, Podgorica, 2008
92 Повеќе види кај Velibor Korać, „Doprinos notara sigurnosti pravnog prometa“ Охридска школа на правото 2017 
- Правната несигурност како клучен фактор за владеење на правото во современите општества, бр. 5, 
Iuridica Prima, 2018.
93 „Službeni glasnik“ 1/2009.
94 Повеќе види кај Дејан Б. Ђурђевић, Институције наследног права, Правни факултет, Номос, Београд, 2017.
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конот за нотаријатот, јавнобележнички тестамент составува јавниот 
бележник по кажување на завештателот во облик на јавнобележнич-
ки запис (чл. 111а).95

ЗАКЛУЧОК

Од направената анализа на важечкото законодавство, можеме да 
констатираме дека формата „нотарски“ тестамент изрично не постои 
во нашето наследно право. Законодавецот говори за тестамент соста-
вен од нотарот според правилата за судски тестамент, а од друга стра-
на, ваквиот тестамент се составува во форма на нотарски акт според 
правилата на нотаријатот. Токму според формата на нотарскиот акт 
во кој се составува овој вид тестамент од страна на нотарот се разлику-
ва од судскиот тестамент. Формата на нотарскиот акт налага потреба 
од задолжително присуство на двајца сведоци во сите околности. При 
составувањето на судскиот тестамент, сведоци не се потребни кога 
завештетелот е писмен. Ова укажува дека степенот на формалност и 
правна сигурност е поголем при составувањето на нотарскиот теста-
мент, за разлика од судскиот. Од овие причини, неопходно е законо-
давецот да го именува ваквиот тестамент како „нотарски тестамент“ и 
истиот подробно да го уреди. 

Во споредбеното право формата на нотарскиот тестамент е прифа-
тена во голем број законодавства и постојат различни решенија во по-
глед на неговото уредување. Со оглед на тоа што е во тек процесот на 
кодификација на граѓанското право, преку изготвувањето граѓански 
законик, сега е вистинскиот момент да се воведе и подробно да се уре-
ди формата на нотарскиот тестамент во двете негови варијанти, како 
тестамент во форма на нотарски акт и како таен тестамент. Со ова би 
се проширила автономијата на волјата во рамките на тестаментално-
то наследување, а граѓаните би добиле поголем избор во однос на фор-
мите на редовни тестаменти. 

Со оглед на досегашните сознанија за широката прифатеност на но-
тарскиот тестамент во практиката, за разлика од судскиот тестамент, 
во иднина може да се очекува дека формата на нотарскиот тестамент 
сè повеќе ќе биде прифатена од страна на граѓаните. Причина повеќе 
за ваквото очекување е фактот дека нотарскиот тестамент во нашето 
право, за разлика од другите законодавства, бара поедноставна фор-
ма. Во таа насока, сметаме дека е неопходно во престојната реформа 
на наследното право нотарскиот тестамент темелно да се уреди во на-
95 За надлежностите на нотарите во  наследувањето види кај Новак Крстић, „Спровођење оставинскот поступка 
од стране јавног бележника у праву Републике Србије“, Охридска школа на правото 2017 - Правната несигурност 
како клучен фактор за владеење на правото во современите општества, бр. 5, Iuridica Prima, 2018 
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следноправната регулатива. Со уредувањето на нотарскиот тестамент 
во Граѓанскиот законик на Република Македонија, ќе биде коригиран 
повеќедеценискиот пропуст на законодавецот во однос на посебноста 
на овој вид тестамент. Дотогаш потребно е законодавецот овој теста-
мент подробно да го уреди во Законот за наследувањето или во Зако-
нот за нотаријатот. Јасното предвидување и уредување на специфики-
те на нотарскиот тестамент ќе обезбеди поголема информираност на 
граѓаните за постоењето на нотарскиот тестамент. Ваквото решение 
ќе придонесе за постигнување поголема систематичност и целовитост 
на Граѓанскиот законик, што треба да биде една од неговите основни 
карактеристики. 
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Глава IV 

СТРУЧНИ МАТЕРИЈАЛИ 
ОД НОТАРСКО РАБОТЕЊЕ
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Стручниот совет на Нотарската комора на РМ, во согласност со член 
19 од Правилникот за работа на Стручниот совет на НКРМ, на седни-
цата одржана на ден 02.06.2016 година го донесе и Управниот одбор на 
Нотарската комора на РМ на седницата одржана на ден 10.06.2017 го-
дина го усвои следниот

ЗАКЛУЧОК
за издвојување дел од оставина

1. Според одредбите на член 120 од ЗВП во постапка за расправање 
оставина, нотарот како повереник на судот, ги утврдува наследници-
те на умрениот, имотот кој ја сочинува неговата оставина и правата од 
оставината што им припаѓаат на наследниците, легатарите и на дру-
ги лица.

2. Во текот на оставинската постапка учесниците може да бараат 
да им се издвојат делови од имот што влегува во оставинската маса, и 
тоа преживеаниот брачен другар и лицата кои со оставителот биле во 
трајна заедница, член 175 став 1 и 2 и член 173 став 2 алинеја 2 од ЗВП.

3. Кога преживеаниот брачен другар на оставителот бара да му се 
издвои една половина идеален дел од недвижниот имот запишан во 
имотен лист, постојат две ситуации: 

а) ако во имотниот лист се запишани двајца брачни другари, тоа е 
нивни заеднички имот и се дели на еднакви делови. Доколку барање-
то на брачниот другар се однесува на утврдување на дел од заеднички-
от имот каде што е и тој запишан, а другите учесници тоа не го спорат, 
тогаш нотарот ќе го уважи барањето, односно ќе утврди идеален дел 
од заедничкиот имот; 

б) ако во имотниот лист како сопственик е запишан само едниот од 
брачните другари, во случајот оставителот, ќе се смета дека уписот е 
извршен на двајцата.

Вакво решение за правото на брачните другари за имотот стекнат 
во текот на бракот е уредено во одредбите на членовите 67, 69 и 75 од 
ЗСДСП.

4. При поставување на барање за издвојување дел од недвижниот 
имот, преживеаниот брачен другар треба да го каже основот на стек-
нување, точно да означи за кој имот се работи, и тоа бројот на КП, ло-
кацијата, квадратурата, културата и др. Овие податоци ќе овозможат 
нотарот да има сигурен увид во приложените докази и учесниците во 
постапката ќе можат да се изменат по барањето.
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Ако сите наследници во постапката изјавиле дека не го оспоруваат 
барањето на брачната другарка за издвојување дел од имотот од оста-
вината, нотарот ќе донесе решение со кое ќе се издвои делот.

Со оставинско решение ќе се расправа неспорна оставина на закон-
ските наследници на идеални делови што им припаѓаат.

5. Ако меѓу наследниците во постапката настане спор за барање-
то за издвојување дел од имотот на оставителот и големината, однос-
но спор за факти, нотарот ќе го прекине расправањето на оставината 
и учесниците ќе ги упати да поведат парнична постапка чие право се 
смета за помалку веројатно и ќе одреди рок во кој треба да се поведе 
постапка, во согласност со член  176 од ЗВП.

6. Во согласност со член 87 од ЗСДСП, по правосилноста на решение-
то за наследување, на користењето и располагањето на наследството 
кое физички не е поделено меѓу наследниците се применуваат пропи-
сите на имотното право за односите меѓу сосопствениците.

Образложение
1. Поводот за усвојување на заклучокот за издвојување дел на имот 

од оставината на оставителот произлезе од нотарската и судската 
практика по ова правно прашање.

Имено, на нотарот му бил доверен предмет да спроведе оставинска 
постапка по смртта на декујусот. Како наследници се јавиле сопругата 
и ќерките. Оставителот имал недвижен имот запишан во повеќе имот-
ни листови во различни катастарски општини.

Во текот на оставинската постапка брачната другарка на декујусот 
побарала да се издвои дел од оставината кој бил стекнат во бракот и во 
имотните листови бил запишан на двајцата. На записникот што го сос-
тавил нотарот била забележана изјавата на брачната другарка и појас-
нила во кои имотни листови и во која катастарска општина се наоѓаат 
недвижностите за кои се бара издвојување на тој дел. Со оглед дека на-
следниците не го оспориле фактот дека имотот бил стекнат во бракот, 
постоел правниот основ за усвојување на барањето. 

2. Нотарот донел решение со кое под став I издвоил ½ идеален дел 
од имотот стекнат во бракот запишан во имотните листови, а под став 
II во диспозитивот за законски наследници на оставината ги огласил 
сопругата и ќерките на идеални делови. 

Меѓутоа, од страна на наследничките бил поднесен приговор про-
тив решението, со образложение дека било погрешно наведено за кој 
недвижен имот точно е барано да се издвои дел од оставината. 
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Основниот суд Скопје II со решение 01 бр. 19/15 го усвоил пригово-
рот, го укинал донесеното решение и предметот го вратил на повторно 
постапување и одлучување од нотарот. Констатирано е дека нотарот 
не утврдил за кои недвижности запишани во имотните листови е ба-
рано издвојување дел, а за кои не е барано и дали се стекнати во брач-
на заедница, туку децидно e наведено дека оставината е од неопреде-
лен дел. 

3. Наведениот пример укажува дека при спроведување на оставин-
ска постапка треба да се применуваат прописите што ја уредуваат 
оваа материја, како што се наведени во заклучокот. Наследувањето е 
правна установа со чија помош се пренесуваат правата од еден субјект 
во случај на неговата смрт на друг субјект. Тие преносни права главно 
се имотните, додека личните права се гасат со смртта на неговиот ти-
тулар. 

Основни правила при расправање оставина се: 
а) да се утврдат наследниците на умрениот;
б) да се утврди имотот кој ја сочинува оставината што им припаѓа на 

наследниците, легаторите и други лица;
в) да се заштитат и остварат правата на наследниците кои бараат 

издвојување дел од оставината. 
Нужно е да се прецизира за кој дел од имотот е барањето и по кој ос-

нов (пример: имот стекнат во брак, живеење и стопанисување со оста-
вината и слично).

Ако недвижниот имот е запишан во повеќе имотни листови и на 
повеќе катастарски општини, барателот за издвојување треба да пре-
цизира во кои катастарски парцели се бара издвојување дел, меснос-
та, големината и други податоци за одлучување. Овие показатели се 
потребни поради спроведување на правата во јавната книга на катас-
тарот кои произлегуваат од наследното решение. Секое неточно за-
бележување на имотот во решението ќе создава проблеми при реали-
зацијата.

 
 СТРУЧЕН СОВЕТ НА НКРМ
 Претседател
 Наџи Зеќири с.р.
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Стручниот совет на Нотарската комора на РМ, во согласност со член 
19 од Правилникот за работа на Стручниот совет на НКРМ, на седни-
цата одржана на ден 31.08.2017 година го донесе и Управниот одбор на 
Нотарската комора на РМ на седницата одржана на ден 16.09.2017 го-
дина го усвои следниот

З А К Л У Ч О К

1. По започнувањето со примена на Законот за нотаријатот од 1 јану-
ари 2017 година, нотарите се должни во име и за сметка на странките 
сите нотарски исправи (нотарски акти и потврдени приватни исправи) 
и оставински решенија врз основа на кои се стекнува, престанува, пре-
несува или ограничува правото на сопственост или друго право на не-
движност или правата за кои се водат јавни книги заедно со пријавите 
за запишување и доказот за платен надоместок, по електронски пат да 
ги достават до Агенцијата за катастарот на недвижностите и до друг 
надлежен орган, односно институција согласно со закон.

Оваа обврска на нотарите се темели врз член 12 став 10 и член 99 
став 3 од Законот за нотаријатот и член 141 – в став 5 од Законот за 
катастарот на недвижностите според кој министерствата, органите 
на државната управа, единиците на локалната самоуправа, нотарите, 
извршителите и сите други субјекти со пренесени јавни овластувања 
сите исправи што ги донесуваат во постапките што ги водат согласно 
со закон, а кои содржат правен основ врз основа на кој се врши запи-
шување/промени во катастарот на недвижностите, заедно со пријави-
те за запишување/промени, геодетскиот елаборат и доказот за платен 
надоместок се должни по електронски пат да ги доставуваат до Аген-
цијата.

2. За дејствијата кои нотарот ги презема заради запишување во јав-
ни книги и регистри, по сила на закон или по барање на странка, на 
нотарот му припаѓа единствена награда во износ од 600,оо денари со-
гласно член 55 став 1 од нотарската тарифа. 

 
 СТРУЧЕН СОВЕТ НА НКРМ
 Претседател
 нотар Златко Николовски с.р.
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Стручниот совет на Нотарската комора на РМ, во согласност со член 
19 од Правилникот за работа на Стручниот совет на НКРМ, на седни-
цата одржана на ден 02.06.2016 година го донесе и Управниот одбор на 
Нотарската комора на РМ на седницата одржана на ден 03.12.2016 го-
дина го усвои следниот

З А К Л У Ч О К

1. Државен орган, согласно со член 70 став 1 од ЗПП, нема странкар-
ска способност да биде странка во постапката за донесување на реше-
ние за дозвола за извршување врз основа на веродостојна исправа, ос-
вен во случај ако со посебен закон не е утврдено дека има својство на 
правно лице(ова е така без оглед на тоа дали се јавува во својство на 
доверител или должник). Во ваков случај странкарската способност 
ја има Република Македонија, поради што во предлогот за дозвола за 
извршување врз основа на веродостојна исправа како доверител, од-
носно должник треба да биде наведена Република Македонија и во 
продолжение државниот орган кој го засновал должничко-доверител-
скиот однос, без оглед на тоа под кое име истиот е регистриран  во Цен-
тралниот регистар на РМ. 

2. Доколку во предлогот за донесување на решение за дозвола за из-
вршување врз основа на веродостојна исправа е наведено само името 
на државниот орган, во таков случај во согласност со член 101 став 2 од 
ЗПП нотарот ќе побара доверителот во рок од 8 (осум) дена да го уреди 
предлогот за донесување на решение за дозвола за извршување врз ос-
нова на веродостојна исправа во смисла на точка 1 од заклучокот.

3. Ако во оставениот рок недостатокот биде исправен, нотарот пред-
логот за донесување на решение за дозвола за извршување заедно со 
прилозите и поднесокот ќе го достави до надлежниот Државен право-
бранител кој ги штити  имотните права и интереси на Република Ма-
кедонија и на државните органи основани со закон пред судовите и 
другите органи во земјата и во странство.

4. Доколку, пак, во оставениот рок не биде отстранет недостатокот 
во однос на странкарската способност на должникот, во таков случај 
ќе се смета дека предлогот е повлечен и нотарот на списот тоа само ќе 
го констатира и предметот ќе го архивира.
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О б р а з л о ж е н и е

До Стручниот совет е поставено прашањето како да постапи нота-
рот во случај кога во предлогот за извршување врз основа на веродос-
тојна исправа како должник е означена Република Македонија - Ми-
нистерство за образование и наука, а тековната состојба, фактурите и 
договорот од кој произлегуваат фактурите гласат само на Министер-
ството за образование и наука. Дали во ваков случај субјективитетот 
на должникот треба да се утврдува според предлогот за дозвола за из-
вршување или според тековната состојба издадена од страна на Цен-
тралниот регистар на РМ?

При донесувањето на заклучокот Стручниот совет се раководи од 
следното:

Според член 70 став 1 од ЗПП, странка во постапката може да биде 
секое физичко и правно лице.

Според член 95 став 1 од Уставот на РМ, државната управа ја сочину-
ваат министерствата и други органи на управата и организации утвр-
дени со закон. Со  член 5 од Законот за организација и работа на орга-
ните на државната управа („Сл. весник на РМ“ бр. 58/2000),  утврдено е 
дека органите на државната управа можат да се основаат како минис-
терства, други органи на државната управа и управни организации, 
при што за поодделни органи е утврдено дека имаат својство на прав-
но лице. Според член 1 став 2 од Законот за судовите, судовите се са-
мостојни и независни државни органи за кои не е утврдено дека имаат 
својство на правно лице. Република Македонија, општините и Градот 
Скопје својството на правно лице го имаат врз основа на одредбите од 
Уставот на РМ.

Поради наведеното, без оглед на тоа под кое име државниот орган 
е регистриран  во Централниот регистар на РМ, во постапката за до-
несување на решение за дозвола за извршување во име на државниот 
орган странкарската способност ја има Република Македонија, освен 
во случај кога на државниот орган со закон  му е признато својство на 
правно лице.

Точка 2 се темели врз член 101 ставови 2 и 5 од ЗПП и член 5 од За-
конот за државното правобранителство („Сл. весник на РМ“ бр. 87/07).

 
 СТРУЧЕН СОВЕТ НА НКРМ
 Претседател
 Наџи Зеќири с.р.
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Стручниот совет на Нотарската комора на РМ, во согласност со член 
19 од Правилникот за работа на Стручниот совет на НКРМ, на седни-
цата одржана на ден 01.03.2017 година го донесе и Управниот одбор на 
Нотарската комора на РМ на седницата одржана на ден 04.11.2017 го-
дина го усвои следниот

З А К Л У Ч О К
за практична примена на член 73 од Законот за нотаријатот – 

потврда на правосилност и извршност

Според член 73 став 1 од Законот за нотаријатот, нотарот по службена 
должност ќе стави потврда на правосилност на решението со кое е из-
даден нотарски платен налог, ако во рокот од член 72 став 2 од овој закон 
не прими приговор, а според став 2 ќе стави потврда на извршност на ре-
шението со кое е издаден нотарски платен налог, доколку истекол ро-
кот за доброволно исполнување на обврската определена со решението.

1. Во практика тоа значи дека  откако се преземени сите дејствија по 
предлогот за издавање нотарски платен налог и дека постапката е за-
вршена  со издавање на нотарскиот платен налог, нотарот го прегледу-
ва предметот (списот) и ако  утврди дека во него се здружени сите дос-
тавници и повратници за извршената достава согласно со членовите 
79 и 80 од Законот за нотаријатот, а притоа не е изјавен приговор про-
тив решението со кое е издаден нотарскиот платен налог или  одлука-
та за трошоците, постапувајќи по службена должност, на примерокот 
од решението, кое останува здружено во списите на предметот, ќе ста-
ви потврди на правосилност и извршност (штембилите бр. 16, 17, 18 и 19 
од  Правилниклот за формата и содржината на службениот печат, су-
виот жиг, жигот за восок и штембилите на нотарот, како и начинот на 
нивното издавање, замена, одземање и поништување). 

Според член 73 став 3 од Законот за нотаријатот, по писмено барање на 
доверителот или адвокатот како полномошник на доверителот, нотарот 
ќе стави потврда на правосилност и извршност на неговиот примерок од 
решението со кое е издаден нотарски платен налог, кое му е доставено.

2. Со новото законско решение изменет е член 16-ѓ став 2 од Законот 
за извршување. Доверителот, кој сака да покрене постапка за присил-
но извршување за наплата на долгот спрема должникот, за што тре-
ба да располага со правосилна и  извршна исправа согласно со член 12 
став 1 точка 3 од Законот за извршување, должен е до нотарот да дос-
тави писмено барање на неговиот примерок од решението за платен 
налог да биде ставена потврда на правосилност и извршност. Барање-
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то треба да има приемен штембил (образец 3 од наведениот правил-
ник) и да биде - здружено во списите на предметот. Доколку барање-
то го поднесува полномошник на доверителот, кон барањето треба да 
биде приложено уредно полномошно, освен во случај ако претходно 
не е приложено со предлогот за издавање на нотарскиот платен налог.

3. По приемот на барањето нотарот треба да провери дали претход-
но  постапил според точка 1 и доколку утврди дека постапил на приме-
рокот од решението, кое е доставено до доверителот, ќе стави штем-
били на правосилност и извршност со датум кој веќе (претходно), по 
службена должност,  е ставен на решението.

4. Ако нотарот претходно не постапил согласно со точка 1, во таков 
случај ќе ги провери податоците наведени во точка 1 и доколку се ис-
полнети условите од член 73 став 1 и 2 од Законот за нотаријатот, на 
решението доставено од доверителтот ќе стави потврди на правосил-
ност и извршност  (штембили  бр. 16, 17, 18 и 19 од  Правилниклот за фор-
мата и содржината на службениот печат, сувиот жиг, жигот за восок 
и штембилите на нотарот, како и начинот на нивното издавање, заме-
на, одземање и поништување), меѓутоа со датум кога е извршен увид 
во списите на предметот.

5. Според член 27 став 4 од нотарската тарифа, за ставање потвр-
да на правосилност и извршност на решението на нотарот му припаѓа 
вкупна  награда од 220,оо ден.

6. Доколку против решението за платен налог не е изјавен приговор 
согласно член 72 став 1 од Законот за нотаријатот, предметот се архи-
вира под условите утврдени со член 80 од Правилникот за видот, содр-
жината, формата, начинот на водењето на актите, уписниците, кни-
гите и имениците на нотарот, помошните книги, начинот на примање 
и чување на нотарските исправи и предметите од вредност и нивно-
то издавање и преземање, начинот на чување и обновување на нотар-
ските списи и исправи, начинот на архивирање  и организирањето на 
архивирањето, како  и преземањето други формални дејствија („Сл. 
весникна РМ“ бр. 226/16).

7. Списите на нотарски платен налог, согласно со член 81 став 5 од 
Правилникот наведен во точка 6, се чуваат три години по правосил-
ност и извршност на решението за нотарски платен  налог.

 
 СТРУЧЕН СОВЕТ НА НКРМ
 Претседател
 Наџи Зеќири с.р.
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Стручниот совет на Нотарската комора на РМ, во согласност со член 
19 од Правилникот за работа на Стручниот совет на НКРМ, на седни-
цата одржана на ден 01.03.2017 година го донесе и Управниот одбор на 
Нотарската комора на РМ на седницата одржа на ден 04.11.2017 годи-
на го усвои следниот

З А К Л У Ч О К

1. Предлог за издавање нотарски платен налог врз основа на веро-
достојна исправа, кој доверителот непосредно го доставува до нота-
рот, во согласност со член 68 став 2 од Законот за нотаријатот, мора да 
биде составен од адвокат и да содржи адвокатски печат и потпис, без 
обврска со предлогот да биде доставено какво било полномошно.

2. Во случај кога предлогот до нотарот го доставува адвокат, но како 
полномошник на доверителот, потребно е со предлогот да достави 
уредно полномошно издадено од овластено лице кај доверителот во со-
гласност со член 80 став 1 и 85 став 1 од Законот за парничната постапка. 

3. Доколку полномошникот – адвокат не постапи на начин утвр-
ден со точка 2 од заклучокот, нотарот ќе побара адвокатот да достави 
уредно полномошно во рок од 8 дена од денот на приемот на известу-
вањето. Доколку адвокатот не постапи на наведениот начин, нотарот 
ќе донесе решение со кое предлогот ќе го отфрли. 

4. По исклучок од точка 1, предлогот за издавање нотарски платен на-
лог не мора да биде составен од адвокат и задолжително да содржи ад-
вокатски печат и потпис, кога доверителот е Република Македонија и 
во случаите утврдени со член 68 ставови 3 и 4 од Законот за нотаријатот. 

Образложение
До Стручниот совет поставено е прашањето дали во случај кога пред-

логот за издавање нотарски платен налог е само составен од адвокат и 
содржи негов печат и потпис, е потребно доверителот до нотарот да дос-
тави полномошно за составување на предлогот од страна на адвокат.

Овој заклучок се темели врз член 68 ставови 2, 3 и 4 и член 71 став 6 
од Законот за нотаријатот и член 80 став 1 и член 85 став 1 од Законот 
за парничната постапка.

 СТРУЧЕН СОВЕТ НА НКРМ
 Претседател
 Наџи Зеќири с.р.
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Стручниот совет на Нотарската комора на РМ, во согласност со член 
19 од Правилникот за работа на Стручниот совет на НКРМ, на седни-
цата одржана на ден 29.06.2017 година го донесе и Управниот одбор на 
Нотарската комора на РМ на седницата одржана на ден 04.11.2017 го-
дина го усвои следниот 

З А К Л У Ч О К

Кога на подрачјето на основен суд нотарската служба ја врши  само 
еден нотар, кој има потреба да поведе постапка за наплата на нотар-
ската награда и трошоците спрема должникот со живеалиште – се-
диште, кое се поклопува со неговото седиште, постапката за издавање 
решение за нотарски платен налог треба да биде спроведена на след-
ниов начин:

1. Предлогот за издавање на решението за нотарски платен налог ќе 
биде примен во нотарската канцеларија на нотарот кој го поднесува 
и ќе биде упишан во Уписникот УПДР. Потоа, нотарот, бидејќи сами-
от е странка, во согласност со член 64 став 1 точка 1 од Законот за пар-
ничната постапка, а во врска со член 81 од Законот за нотаријатот, ќе 
достави барање за негово изземање од постапувањето, по кое одлучу-
ва  претседателот на Нотарската комора во согласност со член 32 став 
3 од Законот за нотаријатот.

2. Во согласност со член 32 став 5 од Законот за нотаријатот, со реше-
нието за изземање ќе биде определен нотар од соседното подрачје кој 
ќе го преземе дејствието по предлогот за издавање на решение за но-
тарски платен налог.

По приемот на решението за изземање, нотарот кој го бара иззе-
мањето ќе ги достави списите на предметот на натамошно постапу-
вање и одлучување до нотарот кој е определен со решението за него-
во  изземање.

3. По приговорот на решението за издаден нотарски платен налог 
или трошоците на постапката, месно надлежен да одлучува е основен 
суд од подрачјето за кое е именуван нотарот кој е изземен, односно на 
кое се наоѓа живеалиште или седиште на должникот.

О б р а з л о ж е н и е
До Стручниот совет доставено е прашањето како да постапи нота-

рот во случај кога треба да поднесе предлог за издавање на решение за 
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нотарски платен налог, за наплата на нотарската награда и трошоци-
те, спрема должникот чие живеалиште - седиште се поклопува со не-
говото, а на  подрачјето на основниот  суд само тој ја врши нотарската 
служба.

Заклучокот се темели врз член 32 ставови 1 и 5, член 68 став 1 и член 
81 од Законот за нотаријатот.

 
 СТРУЧЕН СОВЕТ НА НКРМ
 Претседател
 нотар Златко Николовски с.р.
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Стручниот совет на Нотарската комора на РМ, на 4–тата седница 
одржана на ден 09.05.2017 година го донесе и Управниот одбор на Но-
тарската комора на РМ на седницата одржана на ден 10.06.2017 година 
го усвои следниот

НАЧЕЛЕН СТАВ

1. Едно од основните начела во Законот за катастарот на недвижност-
ите е начелото на законитост при запишувањето, член 146, кое гласи: 
,,Службеното лице при запишувањето во катастарот на недвижности-
те, по службена должност, внимава дали се исполнети условите за за-
пишување предвидени со овој закон, без да испитува дали исправите 
за правниот основ се составени, односно донесени согласно со закон“.

Условите за запишување се утврдени во член 176 според кој, меѓу 
другото (од аспект на предметните договори), се смета дека правниот 
основ е подобен за запишување под два услова: 1) исправите за прав-
ниот основ да се склучени во писмена/електронска форма и заверени 
од надлежен орган согласно закон; и 2) да постои соодветност на пода-
тоците од член 175 на овој закон.

А според член 175 став 2 (важен за предметните договори), се смета 
дека постои соодветност на податоците во однос на носителот на пра-
вото на недвижноста и недвижноста, доколку податоците за правни-
от претходник и податоците за недвижноста наведени во исправата 
за правниот основ се идентични со податоците на носителот на право-
то на недвижноста и на недвижноста запишани во катастарот на не-
движностите пред поднесување на пријавата.

Поконкретно, согласно член 207, по приемот на пријавата се врши 
споредување на податоците во пријавата за запишување промена, по-
датоците содржани во исправите за правниот основ и зависно од ви-
дот на промената и во геодетскиот елаборат со податоците за пре-
дметната недвижност и носителот на правото на недвижноста, според 
податоците запишани во катастарот на недвижностите.

Поврзано со геодетскиот елаборат, согласно членовите 51, 68 и 70, за 
извршениот премер за зградите, посебните и заедничките делови од 
згради, во функција на одржување на катастарот на недвижностите, 
меѓу другото и за спроведување промени на запишаните недвижности, 
се изготвува геодетски елаборат кој ја содржи геодетско-техничката до-
кументација, а која опфаќа: просторни податоци за основата на зграда-
та, податоци за внатрешната површина, податоци за намената, катнос-
та, бројот на зградата, бројот на влезот, влезот на посебниот дел (стан) 
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и бројот на заедничкиот дел од зградата и податоци за носителите на 
правата на зградата или посебните и заедничките делови од зградата.

Со геодетски елаборат за посебни намени, пак, согласно членовите 
од 86 до 89, меѓу другото, се решаваат имотно-правните односи на не-
движностите од влијание за катастарот на недвижностите во постап-
ките пред надлежните  органи.

2. Во предметните договори се врши купопродажба на дел од стан 
врз основа на геодетски елаборат за посебни намени – физичка делба, 
без да биде доставена градежно-техничка документација (проект за 
адаптација на објект или дел од објект и одобрение/решение за адап-
тација) до катастарот.

Меѓутоа со предметните договори е прикажана постојната состојба 
во однос на носителот на правото - продавачот и промените - новата 
состојба за предметниот стан во однос и на носителот на правото - ку-
пувачот и на недвижноста - станот, врз основа на физичката делба из-
вршена со геодетскиот елаборат за посебни намени.

3. Согласно член 97 став 5 од Законот за градење, за адаптација на 
посебен дел од објект, стан или дел од стан, сопственикот поднесува 
барање за адаптација до надлежен орган при што доставува имотен 
лист за објектот за кој е поднесено барање и проект за адаптација кој 
содржи постојна состојба и нова состојба што се предвидува со адапта-
цијата, кој донесува решение  со кое се одобрува адаптацијата или ре-
шение со кое се одбива барањето (став 8), со тоа што примерок од пра-
восилното решение со кое се одобрува барањето за адаптација, како и 
заверената проектна документација се доставуваат до органот надле-
жен за запишување на правата на недвижности и до надлежната гра-
дежна инспекција (став 13).

Со измените на Законот за градење од февруари 2016 год. („Сл. 
весник на РМ“ бр. 31/16), додаден е нов став (14) кој гласи: ,,Пренамена 
и адаптација на посебен дел од објект, стан или дел од стан не може да 
се одобри доколку се нарушуваат параметрите за намената и/или па-
раметрите за бројот на станбените единици на објектот, кои се утврде-
ни во важечкиот урбанистички план, односно урбанистичко-планска 
документација“.

Под АДАПТАЦИЈА се подразбира (согласно член 2 точка 6) изведу-
вање градежни и други работи на постоен објект со кои се врши проме-
на на организација на просторот во објектот, се врши замена на уреди, 
постројки, опрема и инсталации од ист капацитет, а со кои не се влијае 
на стабилноста и сигурноста на објектот, не се менуваaт конструктив-
ните елементи, не се менува надворешниот изглед.
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А под РЕКОНСТРУКЦИЈА, пак, се подразбира (согласно член 2 точ-
ка 5) изведување работи во рамките на постојниот габарит на објектот 
со кои се влијае врз исполнувањето на основните барања за градбата 
и со кои се менува усогласеноста на градбата со проектот според кој е 
изградена, со менување фасада, промена на технолошкиот процес и на 
инсталацијата, санација и замена на конструктивни елементи и слич-
но, односно изведување работи на инфаструктурни објекти со кои се 
влијае врз исполнувањето на основните барања на градбата и со кои се 
менува усогласеноста на градбата со проектот според кој е изградена.

4. Со оглед дека со предметните договори се продаваат делови од 
станови врз основа на геодетски елаборати за посебни намени - фи-
зичка делба на становите и воспоставување нови имотно-правни соп-
ственички односи на носителите на правото на недвижноста - станот, 
фактички се врши адаптација на становите, која претходно не е спро-
ведена/запишана во катастарот на недвижностите, од страна на про-
давачот, а со Законот за градење изрично се предвидува дека не може 
да се одобри адаптација доколку се нарушуваат параметрите за бројот 
на станбени единици на објектот, што треба да се потврди со правосил-
но решение за одобрување на проектот за адаптација, постои несоод-
ветност на податоците меѓу она што стои во договорите како исправи 
за правен основ, со постојните податоци за становите во катастарот на 
недвижностите и само по тој основ Агенцијата за катастар на недвиж-
ностите може да го одбие запишувањето.

 
 СТРУЧЕН СОВЕТ НА НКРМ
 Претседател
 нотар Златко Николовски с.р.
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Глава V

ИНФОРМАЦИИ ОД 
МЕЃУНАРОДНИОТ 

НОТАРИЈАТ
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ИЗВЕШТАЈ ОД РАБОТНИОТ СОСТАНОК 
ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ГИЗ

одржан на 6 и 7 април 2017 год. во Сараево

нотар Олга Димовска

На 06 и 7 април 2017 година, во организација на Германското друш-
тво за интернационална соработка - ГИЗ, преку Отворениот региона-
лен фонд за југоисточна Европа, во Сараево (Босна и Херцеговина), 
беше организиран дводневен работен состанок на тема ,,Подобрување 
на управувањето со предметите преку воведување модерна информа-
тичка и комуникациска технологија“, на кој присуствуваме јас, нотар 
Олга Димовска и нотар Виолета Ангеловска, како претставници на Но-
тарската комора на Република Македонија.

На состанокот беа присутни претставници од нотарските комори на 
на Р. Србија, претставници на Република Босна и Херцеговина, на Ре-
публика Црна Гора, на Република Косово, на Република Албанија и на 
Република Македонија. 

Целта на состанокот беше презентација на проект-идејата на Отво-
рениот регионален фонд на југоисточна Европа за воведување модер-
на информатичка и комуникациска технологија во нотарското рабо-
тење, а притоа да се соберат информации за секоја земја од регионот и 
нивните искуства на тој план.

Состанокот го водеше г, Кристофер Вил (Christopher Will), кој ја пре-
зентира проект идејата на ОРФ ЛР (ORF LR), времето на реализација и 
финансиските средста кои треба да се обезбедат.

На состанокот присуствуваше и г. Енес Бикиќ, кој зборуваше за мож-
ностите кои ги дава таа проект-идеја и што од тоа е реално изводливо.

По презентацијата, беше побарано од сите претставници на нотар-
ските комори од регионот да бидат презентирани нивните искуства и 
законски услови за работа, кои се однесуваат на електронската кому-
никациска врска со надлежните институции, со кои нотарското рабо-
тење има допирни точки и од кои нотарите имаат потреба.

Преку нашата презентација ги запознавме сите присутни дека но-
тарите во Република Македонија електронски се поврзани со:

- Агенцијата за катастар на недвижностите, при што секој нотар 
може да вади имотни листови, а задолжително поднесува пријави за 
упишување прибелешки или промени по договорите кои ги сочинува, 
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потврдува или заверува и по оставинските решенија кои ги носи како 
повереник на основните судови;

- Заложниот регистар на РМ, па можат електронски да поднесуваат 
пријави за упис на залог, да вадат информации за залог; 

- Со Регистарот за лизинг, па секој нотар може да упишува лизинг 
или да поднесе пријава за бришење лизинг;

- Со Централниот регистар, па секој нотар може за потребите во 
своето работење да извади тековна состојба за правните лица, да вади 
потврди за стечај и ликвидација и истите да ги употребува во постап-
ките кои се водат пред него;

- Со Управата за финансиско разузнавање, каде по електронски пат 
секојдневно нотарите се должни да поднесуваат извештаи за сите со-
чинети, потврдени или заверени договори за продажба, хипотека, за-
едничко градење или дар, чија вредност е 15.000 ЕУР или над 15.000 
ЕУР.

Укажано им беше дека со новиот Закон за нотаријатот, кој стапи во 
примена од 01.01.2017 година, предвидено е поврзување на нотарите во 
РМ со базите за лични податоци за граѓаните на Република Македо-
нија, матичните книги, како и други бази на податоци, кои се потреб-
ни за вршењето на нотарското работење.

Исто така беше кажано дека со новиот Закон за нотаријатот, пред-
видена е нотарска исправа составена во електронски облик, што ќе се 
архивира и чува во електронска архива, која тогаш беше во фаза на из-
готвување, а во тој контекст им беше укажано дека со нашиот Закон за 
градежно земјиште кој е во примена, веќе е предвидена електронска 
солемнизација на договорите за откуп на земјиште.

Наедно беше укажано и за новините во новиот Закон за нотарија-
тот, со кој се воведува Регистарот на тестаментите и Регистарот на 
полномошната, кои ќе се водат во електронска форма од страна на Но-
тарската комора, а од кои нотарите ќе можат да дојдат до информации 
по електронски пат.

Исто така беше укажано на воведувањето на електронските упис-
ници, како новина на новиот Закон за нотаријатот.

Ваквата презентација на претставниците на Нотарската комора на 
Република Македонија побуди многу голем интерес кај сите присутни, 
посебно од причина што ниту една земја од присутните ги нема сите 
тие електронски комуникации и пристапи.

Ваквото сознание кај организаторите предизвика друг тек на наста-
ните во текот на вториот ден од состанокот, при што вниманието беше 
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усмерено кон нашето искуство од ваквата електронска поврзаност и 
комуникација со институциите во државата, за резултатите од тоа, за 
начинот на работа, ангажираноста и придобивките од сето тоа.

Со оглед на тоа дека со новиот Закон за нотаријатот се намалени на-
длежностите на нотарите во Република Македонија, од сите беше по-
ставено само едно прашање, зошто се намалени надлежностите, кога 
сето она што веќе го работат нотарите во Република Македонија само 
ја зголемува брзината, ефикасноста и правната сигурност.

Заклучокот од претставниците на ГИЗ беше дека сите тие  системи 
на електронска поврзаност треба да бидат во рацете на нотаријатот, да 
бидат негова сопственост, кое нешто го овозможува нивниот проект 
,,Подобрување на управувањето со предметите преку воведување мо-
дерна информатичка и комуникациска технологија“.
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ИЗВЕШТАЈ
За службеното патување по повод 10-годишнината 

од постоењето на нотарската служба, 
во Федерацијата Босна и Херцеговина во Сараево

Со одлука на Управниот одбор на Нoтарската комора на РМ, јас, но-
тар Наџи Зеќири, бев упатен на службен пат во странсво – Сараево, за 
да учествувам во името на Нотарската комора на Република Македо-
нија на свечената академија и промоција на монографијата по повод 
10-годишнината од постоењето на нотарската служба, во Федерација-
та Босна и Херцеговина во Сараево.

На ден 12.05.2017 година присуствував на свеченоста по повод 10-го-
дишнината од постоењето на нотарската служба, во Федерацијата Бос-
на и Херцеговина во Сараево, организирана од Нотарската комора на 
Федерацијата Босна и Херцеговина.

По повод јубилејот – 10-го диш  нината од нотаријатот, во Федерација-
та Босна и Херцего ви на се организира свечена ака демија и промоција 
на монографија на која учествуваа преставници со свои излагања, и тоа:

•	Маринко Чавара 
претседател на Федерацијата Босна и Херцеговина;

•	Сафет Софтич 
претседавач на Саборот на Парламентот на Босна и Херцеговина;
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•	Борјана Кришто 
заменик-председател на Собранието на Босна и Херцеговина;

•	Мато Јозич 
федерален министер за правда;

•	 поф.	д-р	Кристоф Цаласт 
СР Германија;

•	Претставник	на	Меѓународната	унија	на	латинскиот	нотаријат	
(УИНЛ);

•	Претставник	на	Нотаријатот	на	Европската	Унија	(ЦНУЕ);

•	Претставник	на	Нотарската	комора	на	СР	Германија;

•	Исабела	Еберл	–	од	Нотарската	комора	на	Австрија.

На истиот ден во вечерните часови во хотел -  Европа, во Сараево, се 
одржа свечената вечер на која присуствуаа сите гости и нотари од Фе-
дерацијата Босна и Херцеговина и во тие околности, од моја страна, во 
името на Нотарската комора на Република Македонија, пред сите при-
сутни, истакнав неколку поздравни збора со искрени честитки по по-
вод свеченоста и во знак на добра соработка помеѓу двете комори и 
притоа на претседателот на Нотарската комора на Федерацијата Бос-
на и Херцегови на г. Адем Јакуповиќ во име на НКРМ му предадов по-
дарок.

Во рамките на прославата имав средби со неколку преставници од 
нотарски комори, претежно од соседните поренешни југословенски 
држави, при што пријателски разменивме мислења и искуства за што 
поуспешно функционирање на нотарската служба во сите држави.

Тетово, мај 2017 година    ПОДНОСИТЕЛ
 нотар Наџи Зеќири с.р.
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РЕГИОНАЛНА СРЕДБА НА 
„РОДОВИ ПРАВА И ПРАВО НА ЗЕМЈИШТЕ, 

ЦЕЛИ И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ“

одржана во периодот од 28 до 29 јуни 
во Колашин, Р. Црна Гора

Во периодот 28-29.06.2017 г., во Колашин, Р. Црна Гора, во рамките на 
проектот „Родови права и право на земјиште“ во организација на Гер-
манското друштво за интернационална соработка (ГИЗ), а во соработ-
ка со Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации 
(ФАО), се одржа  регионална  тркалезна  маса на тема „Родови права 
и право на земјиште, цели и одржлив развој“ на земјите учеснички од 
Западен Балкан.

На регионалната средба присуствуваа работни групи од земјите на 
Западен Балкан - Р. Македонија, Р. Србија, Р. Босна и Херцеговина, Р. 
Црна Гора и Р. Албанија.

Од Р. Македонија  како номиниран преставник од Нотарската ко-
мора присуствуваше  нотар Весна Дончева и преставник од Министер-
ството за правда на Р. Македонија, Тања Кикерекова.   

Во рамките на проектот од страна на нотар Весна Дончева беше на-
гласна партиципацијата и отворената соработка на Нотарската комо-
ра на Република Македонија за  тековните и  идните прокети со ГИЗ и 
нејзиното активно вклучување во прокетите кои би се спровеле во ре-
гионот по однос на чувствителното прашање за родови права и еднак-
вост во поглед на запишување на сопственост на брачните дугари како 
сопственици на недвижен имот.
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За одблежување е податокот дека на регионалната средба која 
претходно се одржа во Тирана, како и во Колашин, од страна на сите 
ученици беше потенцирана клучната улога на нотарот во правниот 

систем за правната сигурност на граѓаните со посебен акцент на про-
фесионалноста на нотарот и неговата специфична улога во правниот 
промет, како значаен фактор во економскиот развој на стопанството 
и странските инвестиции, а со цел за побрз влез на државите аплика-
нанти во интеграцијата на  Европската Унија.

За сите досегашни проекти во 
кои Нотарската комора на Репу-
блика Македонија активно беше 
вклучена во проектите за родова 
припадност на жените заедно со 
претставници на Агенцијата за 
ка тастар, на Организацијата за 
хра на и земјоделство на Обеди-
нетите нации (ФАО) и на Светска 
банка има снимено видеофилм 
за Р. Македонија и за земјите во 
регионот со анализа за проценту-
алната вклученост на жените кои 
се запишани како сопственици 
на имот во јавните книги на аген-
циите за катастар во регионот.

За ваше инфомрирање Ви го 
доставуам линкот од веб-страни-
цата на ФAO. 
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http://www.fao.org/news/audio-video/detail-video/en/?uid=10740
This FAO-World Bank film addresses the challenges to increasing 

female land ownership in the 
Western Balkans (Albania, 
Bosnia-Herzegovina, Kosovo, 
FYR Macedonia, Montenegro, 
and Serbia). Although sound 
legal frameworks protecting 
women’s rights to own property 
are in place throughout the 
region, longstanding customs 
and traditions continue to 
favor male property ownership. 
A joint FAO-World Bank project 
in the region produced gender-
disaggregated data on land 

ownership for each country, indicating low levels of female ownership. 
Armed with their new data, country gender teams set about working to 
reverse the trend in pilot communities.
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Глава VI

АКТИ НА НОТАРСКАTA 
КОМОРА НА РМ



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

 92 НОТАРИУС • Брoj 32



 НОТАРИУС • Брoj 32 93

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

Врз основа на член 9-б став 2 од Законот за заштита на личните по-
датоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05, 103/08, 
124/10, 135/11, 43/14, 153/15 и 99/16) и Одлуката на Управниот одбор на 
НКРМ од 10.06.2017 година, претседателот на Нотарската комора на 
Република Македонија на ден 10 јуни 2017 година донесе

ПРАВИЛНИК
за начинот на вршење видеонадзор во 

Нотарската комора на Република Македонија

OПШТА ОДРЕДБА

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на вршењето видеонадзор 

во службените простории на Нотарската комора на Република Маке-
донија  (во натамошниот текст: Комората), во својство на контролор, за 
техничките и организациските мерки кои Комората ги применува за 
обезбедување тајност и заштита на личните податоци обработени пре-
ку вршењето видеонадзор, рокот и начинот на чување на записите од 
видеонадзорот и начинот на бришење на видеозаписите, како и права-
та и обврските на овластените лица кои имаат пристап до системот за 
вршење видеонадзор.

ЦЕЛИ НА ВИДЕОНАДЗОРОТ

Член 2
(1) Преку системот за видеонадзор во Нотарската комора на Репу-

блика Македонија се обезбедува: 
- заштита на сопственоста на Комората; и 
- контрола над влегувањето и излегувањето од службените просто-

рии на Комората. 
(2) Потребата од вршење видеонадзор во просториите на Комората 

е подетално разработена во анализата, која е составен дел на овој пра-
вилник (прилог бр. 1).

ОПИС НА СИСТЕМОТ ЗА ВРШЕЊЕ ВИДЕОНАДЗОР

Член 3
(1) Видеонадзорот во Комората се врши преку 5 (пет) видеокамери, 

од кои 1 (една) е поставена да го покрива главниот влез на Комората, 
1 (една) е поставена во просторијата за конференциски дел да го по-
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крива влезот во таа просторија, а 1 (една) е поставена во ходникот да 
го покрива влезот во едниот апартман и влезот на архивата, 1 ( една ) е  
поставена кон плакарот во работната канцеларија со цел заштита на 
архивата и 1 (една) е поставена во конференцискиот дел со насока кон 
влезот кон архивата, каде се чува документацијата и основните сред-
ства и техничката опрема. 

(2) Сите камери ќе бидат активни континуирано, а видеозаписите 
се чуваат на уредот DVR во централната просторија за сервери на Ко-
мората, при што овластено лице од Комората може да пристапува до 
овие видеоматеријали.

ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА

Член 4 
(1) Офицерот за заштита на личните податоци врши периодична 

оценка на постигнатите резултати од системот за вршење видеонад-
зор на секои две години, а која се однесува особено за:

- понатамошната потреба од користење на системот за вршење ви-
деонадзор; 

- целта, односно целите за вршење видеонадзор;
- можните технички решенија за замена на системот за вршење ви-

деонадзор;
- статистичките показатели за пристапот до снимките направени 

од видеонадзорот; и 
- начинот на искористување на снимките.
(2) За извршената периодична оценка од ставот 1 на овој член, офи-

церот за заштита на личните податоци изработува извештај кој е сос-
тавен дел на документацијата за воспоставување на системот за вр-
шење видеонадзор во Комората.

КАТЕГОРИИ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ КОИ СЕ ОБРАБОТУВААТ

Член 5
Преку системот за видеонадзор во Комората се обработуваат след-

ните категории на лични податоци:
- физички и физиолошки изглед на вработените во Комората; и 
- физички и физиолошки изглед на странките и другите посетите-

ли кои влегуваат и излегуваат од службените простории на Комората.
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TEХНИЧКИ И ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕРКИ

Технички мерки

Член 6
Комората ги обезбедува следните технички мерки за тајност и заш-

тита на обработката на личните податоци преку системот за вршење 
видеонадзор, и тоа:

1. Единствено корисничко име за секое овластено лице;
2. Лозинка креирана од секое овластено лице, составена од комби-

нација на најмалку осум алфанумерички карактери (од кои минимум 
една голема буква) и специјални знаци;

3. Лозинките се менуваат по изминат временски период кој не може 
да биде подолг од 3 месеци;

4. Корисничко име и лозинка која овозможува пристап на овласте-
ното лице до системот за видеонадзор во целина или до поединечни 
апликации;

5. Aвтоматизирано одјавување од системот за видеонадзор по  из-
минување определен период на неактивност (не подолго од 15 минути) 
и за повторно активирање на системот потребно е одново внесување 
на корисничкото име и лозинката; 

6. Aвтоматизирано отфрлање од системот за видеонадзор по три не-
успешни обиди за најавување (внесување погрешно корисничко име 
или лозинка); 

7. Софтверска заштитна мрежна бариера („фајервол“) или рутер по-
меѓу системот за видеонадзор и интернет или која било друга форма 
на надворешна мрежа, како заштитна мерка против недозволени или 
злонамерни обиди за влез или пробивање на системот; 

8. Ефективна и сигурна антиспам заштита, која постојано ќе се ажу-
рира заради превентивна заштита од приклучување спамови на сис-
темот за видеонадзор на енергетска мрежа преку уред за непрекина-
то напојување.

Организациски мерки

Член 7
(1) Комората ги обезбедува следните организациски мерки за тај-

ност и заштита на обработката на личните податоци преку системот 
за видеонадзорот, и тоа:

1. Ограничен пристап  или идентификација за пристап до системот 
за видеонадзор, така што само овластени лица на Комората може да 
имаат пристап до системот за видеонадзор; 
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2. Секое овластено лице има ограничен пристап до системот за ви-
деонадзор во однос на симнување, гледање и снимање на видеозапи-
сите за што добива писмено овластување; 

3. Уништување на видеозаписите по истекот на законскиот рок од 
30 (триесет) дена за нивно чување и почитување на техничките упат-
ства при инсталирање и користење опрема за вршење видеонадзор;

4. Мерки за физичка сигурност на просториите и сервер-опремата 
каде е сместена информатичко-комуникациската опрема на која се 
обработуваат личните податоци преку системот за видеонадзор; и 

5. Почитување на техничките упатства при инсталирање и корис-
тење на опремата за вршење видеонадзор.

(2) Овластувањето од точка 2 од ставот 1 на овој член се врши и при 
кои било други промени во работниот статус или статусот на ангажи-
рањето на овластеното лице што има влијание врз нивото на дозволе-
ниот пристап до системот за видеонадзор.

ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ПРИСТАПОТ И УВИДОТ

Член 8
(1) Комората води евиденција за пристапот и увидот до личните по-

датоци обработени преку системот за вршење видеонадзор, која е сос-
тавен дел на овој правилник (прилог бр. 2).

(2) Евиденцијата од ставот 1 на овој член ги содржи следните пода-
тоци: 

- реден број;
- име и презиме на овластеното лице;
- датум и време на пристапување до системот за видеонадзор;
- цел за пристапување до системот за видеонадзор;
- датум и час на направената снимка до која се пристапува;
- датум и време, назив и седиште на корисникот на кого му е дадена 

снимката од видеонадзорот; и 
- вид на медиум во кој е содржана снимката од видеонадзорот. 

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 
ПРЕКУ СИСТЕМОТ ЗА ВРШЕЊЕ ВИДЕОНАДЗОР

Член 9
(1) Пристап и увид од личните податоци обработени преку системот 

за вршење видеонадзор во Комората има администраторот на систе-
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мот/одговорното лице за вршење видеонадзор, или лице од редот на 
вработените во Комората, кое со посебен акт е овластено од страна на 
претседателот на Комората да го контролира и одржува системот за 
видеонадзор и да има пристап во архивата на снимениот материјал 
(записи) и во централната компјутерска eдиница (компјутер) за виде-
онадзор согласно закон. 

 (2) Со посебен детално образложен акт, претседателот на Комо-
рата може да овласти и друго лице за пристап во архивата на сниме-
ниот материјал (записи) и во централната компјутерска eдиница (ком-
пјутер) за видеонадзор.

 (3) Овластените лица од ставовите 1 и 2 на овој член, пред нив-
ното отпочнување со работа или пред пристапот до системот за ви-
деонадзор на Комората, своерачно потпишуваат изјава за тајност и 
заштита на обработката на личните податоци преку системот за вр-
шење видеонадзор. 

 Образецот на изјавата од овој став е даден во прилог на овој пра-
вилник и е негов составен дел (прилог бр. 3). 

РОК НА ЧУВАЊЕ НА СНИМКИТЕ И 
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ НА СНИМЕНИОТ МАТЕРИЈАЛ 

Член 10
(1) Снимките направени од видеонадзорот се чуваат на хард-дискот 

на ДВР, каде што пристап имаат само администраторот на системот/
одговорното лице за видеонадзор или друго овластено лице во смисла 
на член 9 ставовите 1 и 2 на овој правилник. 

(2) Снимките од ставот 1 на овој член се чуваат 30 (триесет) дена, а по 
истекот на тој рок, автоматски се бришат од хард-дискот на кој се чу-
ваат. 

(3) Снимките од видеонадзорот во Комората може да се чуваат и во 
подолг временски период од периодот од став 2 на овој член, само ако 
е тоа потребно согласно закон, но не подолго од исполнувањето на це-
лите. 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ВИДЕОНАДЗОР

Член 11
(1) На видливи места, на главниот влез и на влезовите во работни-

те простории на објектот во кој се наоѓаат службените простории на 
Комората е истакнато известување дека се врши видеонадзор кое ги 
содржи следните информации: 
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- дека се врши видеонадзор од страна на Комората;
- името на контролорот кој го врши видеонадзорот; и 
- начинот на кој може да се добијат информации за тоа каде и колку 

време се чуваат снимките од системот на видеонадзорот. 
(2) Образецот на известувањето од ставот 1 на овој член е составен 

дел на овој правилник (прилог бр. 4).

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ОПРЕМАТА 
ЗА ВИДЕОНАДЗОР

Член 12
За вршење видеонадзор во службените простории на Комората се 

користат 5 (пет) камери, и тоа со следните карактеристики:
HIKVISION DS-2CE56C2T-IRM HD-TVI
куполна камера 1.3 мегапиксели

•	 HD-TVI	куполна	камера	1.3	мегапиксели	(HD	720p@25	кад/сек)
•	 1/3”	ProgressiveScan	CMOS	сензор
•	 чувствителност	на	светлина	0.01	Lux	(IR	on)
•	 објектив	3.6	мм
•	 интелигентно	IR	осветлување	до	20	м	(Smart	IR)
•	 механички	IR	филтер
•	 Vandalproof	за	надворешна	монтажа	(IP66)	-40~60C
•	 напојување	12Vdc/3.5W

ПЛАН ЗА ПОСТАВЕНОСТА НА СИСТЕМОТ 
ЗА ВИДЕОНАДЗОРОТ

Член 13
Графичкиот приказ за поставеноста на системот за видеонадзор во 

Комората, просторот каде се врши видеонадзорот, аголот на покри-
еност на просторот опфатен со видеонадзорот, како и карта со лока-
цијата на местото каде што е поставена камерата се содржани во пла-
нот кој е составен дел на овој правилник (прилог бр. 5). 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 14
При обработката на личните податоци преку системот за вршење 

видеонадзор соодветно се применуваат и другите одредби од Правил-
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никот за техничките и организациските мерки за обезбедување тај-
ност и заштита на обработката на личните податоци („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/09 и 158/10). 

Член 15
Овој правилник влегува во сила со денот на неговото донесување и 

истиот ќе биде објавен на огласната табла во Комората. 

 
 НОТАРСКА КОМОРА НА РМ
 Претседател
 Васил Кузманоски с.р.
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Врз основа на резултатите од спроведените избори за органи и тела 
на Нотарската комора на Република Македонија за мандатниот пери-
од 2017–2020 година, претседателот на Изборната комисија на Нотар-
ската комора на РМ, на ден 01.04.2017 година ја донесе следната  

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

НА НОТАРСКАТА КОМОРА НА РМ

1. За член на Управниот одбор на Нотарската комора на Република 
Македонија избрана е:

Анита Адамческа – нотар од Скопје, од апелациското подрачје Скопје.

2. Мандатот на избраниот член на Управниот одбор на Нотарската 
комора на Република Македонија се изедначува со мандатот на други-
те избрани членови на Управниот одбор на Нотарската комора на РМ, 
кој започна на 15 март 2017 година и трае 3 години.

3. Членот на Управниот одбор на Нотарската комора на Република 
Македонија своите права и обврски ќе ги остварува во согласност со 
Уставот на РМ, законските прописи, подзаконските акти, Статутот на 
Нотарската комора 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 VII

ИНФОРМАЦИИ ЗА НОТАРИ 
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Нотарска комора на Република Македонија
1000 Скопје, бул. ”8 Септември“ бр. 2/2
Тел.: +389 2 3115 816; +389 2 3214 448

Секретар (лице за контакт): моб.: +389 78 219 867
e-mail: contact@nkrm.mk • www.nkrm.org.mk

CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE

НОТАРСКА К О М О Р А
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИМЕНИК
НА НОТАРИТЕ
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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 Христијан Тодоровски 02/2656-866 
  АЈРУЛИ Карпош 1/1 076/260-053 
    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 002 070/251-464; 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 31-113 078/490-037; 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 
    ilham.ismani@nkrm.org.mk 
    ilhamismani@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; 070/346-437 
    ana.jolakoska@nkrm.org.mk 
    notaranajolakoska@gmail.com

 27 Сашо Маркс и Енгелс 1/5-1 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 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 5 071/216-269 
    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 
   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 
    simonanikolic@nkrm.org.mk

 37 Жаклина АСНОМ 144/3 02/2457-404 
  НИКОЛИЌ приземје ДП 071/845-999 
    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 Златко Љубљанска бб 02/3071-981; 02/3093-250 
  НИКОЛОВСКИ  070/226-551 
    zlatko.nikolovski@nkrm.org.mk 
    notar.zlatko@gmail.com

 40 Нада Пролет 35A 02/ 3114-900; 02/ 3114-911 
  ПАЛИЌ  070/205-578 
    nada.palic@nkrm.org.mk 
    palic@unet.com.mk

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС
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 41 Ристо Васил Главинов 3/10 02/3223-268; 02/3223-802 
  ПАПАЗОВ мезанин contact@notarpapazov.com
 42 Весна Наум Охридски 2 02/3237-870 
  ПАУНОВА  070/393-238 
    vesna.paunova@nkrm.org.mk 
    vesnapaunova@yahoo.com
 43 Наташа Иво Лола Рибар 70а 02/3090-200; 02/30-90-203 
  ПЕЈКОВА  078/380-904 
    natasa.pejkova@nkrm.org.mk 
    pejkovanatasa@yahoo.com
 44 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
 45 Анастасија Васил Ѓоргов 29-1/000 02/3101-414 
  ПЕТРЕСКА  072/211-311 
    petreska.anastasija@yahoo.com 
    aninikolovska2@yahoo.com
 46 Ана Македонија 10/1-2 02/3061-905 
  ПЕТРОВСКА  075/266-306 
    notaranakajcevskapetrovska@yahoo.com
 47 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
 48 Виолета 11 Октомври 36 02/3133-274 
  ПЕТРОВСКА  070/243-861 
  СТЕФАНОВСКА  petrovskastefanovskavioleta@yahoo.com
 49 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
 50 Оливера Вера Јоциќ 1-Д/1-4 02/2776-917 
  ПЕШИЌ  070/233-074 
    olivera.pesic@nkrm.org.mk 
    notarpesic@yahoo.com
 51 Слободан Васил Главинов 7Б 02/3118-078 
  ПОПОВСКИ кат 1 070/239-839 
    popovskav@t.mk

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС
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 52 Зорица Кузман Јосифовски-Питу 15 02/2463-495 
  ПУЛЕЈКОВА ТЦ Скопјанка, лок 6 070/399-513 
    zorica.pulejkova@nkrm.org.mk 
    zoricapulejkova@gmail.com

 53 Јасмина Крсте Мисирков 3 02/3223-015 
  РАДОНЧИЌ  070/978-681 
    јasmina.radoncic@nkrm.org.mk 
    јasmina_radoncic@hotmail.com

 54 Методија Луј Пастер 23-1/2 02/6153-666 
  РИСТОСКИ  070/248-558 
    metodija.ristoski@nkrm.org.mk 
    mristoski@yahoo.com

 55 Снежана Народен фронт 19 02/2784-321 
  САРЏОВСКА кат 1 локал 21 070/233-225 
    snezana.sardzovska@nkrm.org.mk 
    ssardzovska@yahoo.com
 56 Лидија Дрезденска 15 лок.1 02/3078-727 
  СМИЉАНОСКА  077/828-080 
    lidija.smiljanoska@nkrm.org.mk
 57 Никола Meтрополит Теодосиј 02/3111-169 
  СПАСОВСКИ Гологанов 49/1-2 071/230-792 
    nikola.spasovski@nkrm.org.mk 
    nspasovski@gmail.com
 58 Вера Пајко Маало 4/3 02/3214-232 
  СТАНОЕВСКА  070/791-354 
    vera.stanoevska@nkrm.org.mk 
    notarvera@yahoo.com
 59 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
 60 Роберт Ѓорче Петров 10 02/20-40-107; 02/20-50-750 
  СТОЈКОВСКИ  robert.stojkovski@nkrm.org.mk 
    notar.robertstojkovski@yahoo.com
 61 Дарко Трифун Хаџијанев 1 02/3175-060; 02/3172-700 
  СТОЈКОВСКИ  071/331-386  
    darko.stojkovski@nkrm.org.mk 
    notardarkostojkoski@yahoo.com

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС
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 62 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
 63 Ирфан Крсте Мисирков 10А 02/3130-332 
  ТАХИРИ  078/380-467 
    irfan.tahiri@nkrm.org.mk 
    irfantahiri_@hotmail.com
 64 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
 65 Хакија Ниџе Планина 16 02/2763-551 
  ЧОЛОВИЌ  070/316-555 
    hakija.colovic@nkrm.org.mk 
    colovic.hakija@gmail.com
 66 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 
 67 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 47 033/471-365 
  ЃОРЃОВСКИ  078/272-253 
    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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 7000 БИТОЛА +389

 # 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 Василка Мечкин Камен 3 047/203-344;  047/203-345 
  ГОНОВСКА  070/542-730 
    vasilka.gonovska@nkrm.org.mk 
    vasilka.gonovska@hotmail.com

 05 Билјана Иван Милутиновиќ 11 047/231-780 
  ДАМЈАНОВСКА-  070/339-929 
  ЈАНЧЕВСКА  biljana.d-jancevska@nkrm.org.mk 
    notardamjanovska@yahoo.com

 06 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

 07 Горан 1-ви Мај 173 047/228-250 
  ДИМАНОВСКИ  076/408-877 
    notargoran@t.mk

 08 Сашка  Иван Милутиновиќ 11 047/231-780 
  ЈАНЧЕВСКА  070/339-425 
  ДАМЈАНОВСКА  sashka.j-damjanovska@nkrm.org.mk  
    notarsjd@gmail.com

 09 м-р Веселинка Филип II Македонски 13/1 047/226-080 
  ЗДРАВКОВА  070/269-117 
    veselinka.zdravkova@nkrm.org.mk
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 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 10 Николина  Филип Втори 047/612-050 
  ЈАКИМОСКА  Македонски 15-3 072/711-595 
    nikolina.jakimoska@nkrm.org.mk 
    not_jakimoskan@yahoo.com

 11 Елеонора Стерјо Ѓоргиев 1 047/550-460 
  ПАПАЗОВА  077/845-036 
    еleonora.papazova@nkrm.org.mk 
    еlipapaz@gmail.com

 12 Луиза Јане Сандански 1 047/225-839 
  ХРИСТОВА лок. 29 luiza.hristova@nkrm.org.mk 
    luiza.hristova@yahoo.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 8-ми Септември 70 043/239-378 
  МАРТИНОВА  070/216-617 
    notar_martinova@yahoo.com

 05 Магдалена Владимир Назор 2 043/222-154 
  ОРДЕВА  070/375-154 
    magdalena.ordeva@nkrm.org.mk 
    magdalenaordeva@yahoo.com
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 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 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

 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  070/209-901 
  СТОЕВ  notarmalevastoev@gmail.com 
    ceca@notarms.mk

 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
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 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 05 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
 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 Иљбер Никола Тесла 3/1-8 042/221-484, 
  ЈУСУФИ  076/660-088 
    ilber.jusufi@nkrm.org.mk
 08 Вјолца Братство Единство 1/2 042/618-990 
  МЕХМЕДИ  078/394-777 
    notar.vjollcamehmedi@hotmail.com 
    vjollca.mehmedi@nkrm.org.mk
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 1430 КАВАДАРЦИ +389

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 1250 ДЕБАР +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

 01 Сами 8-ми Септември бб 046/835-175 
  ЛЕТМИ  070/444-585 
    sami.letmi@nkrm.org.mk

 02 Агрон Атанас Илиќ бб 046/833-949 
  ЧУТРА  070/241-870 
    аgron.cutra@nkrm.org.mk

 01 Богданка Македонија бб 033/413-130 
  ДИМИТРОВСКА  071/675-088 
    bogdanka.dimitrovska@nkrm.org.mk 
    notar_bogdanka@hotmail.com

 02. Горан Македонија 38 033/511-048 
  МАНОВ  075/416-683 
    goran.manov@nkrm.org.mk 
    goran.manov@yahoo.com

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 09 Зарија Браќа Ѓиноски 75 – Б  070/988-398; 077/887-807  
  ЏАФЕРИ лок. 14 zarija.xhaferi@nkrm.org.mk 
    zarija.xhaferi@gmail.com
 10 Јакуп Демири ул. Кеј Вардар бр. 4а 042/221-654 
    072/210-654 
    jakup.demiri@nkrm.org.mk 
    jdemiri2016@yahoo.com
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 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 02 Пане  Илинденска 34 043/360-333 
  НАЦЕВ  071/219-939 
    pane.nacev@nkrm.org.mk 
    panenacev@gmail.com

 03 Ристо 4-ти Јули бб 043/414-782 
  САМАРЏИЕВ  070/605-300 
    risto.samardziev@nkrm.org.mk 
    samardziev_risto@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 Ајдин 11-ти Октомври 27 045/228-650 
  МЕХМЕДИ  070/318-198 
    ajdin.mehmedi@nkrm.org.mk 
    ajdin.m1@hotmail.com

 05 Ахмет Булевар Ослободување 31/1 045/222-360 
  ХАЛИМИ  071/585-789 
    ahmet.halimi@nkrm.org.mk

 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
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 1330 КРИВА ПАЛАНКА +389

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 7520 КРУШЕВО +389

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 1300 КУМАНОВО +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

 01 Еџевит 11 Октомври 1/7 031/422-002;  
  АЉИЈИ  072/666-133  
    exhevit.aliji@nkrm.org.mk 
    exhi_78@hotmail.com

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 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

 04 Стоимен Маршал Тито 54/3 033/276-080 
  ТРАЈЧЕВ  070/946-774 
    stoimen.trajcev@nkrm.org.mk 
    stoimen.trajcev@gmail.com
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 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 02 Мартин Пелинска 3 031/613-560 
  БОЖИНОВСКИ  070/334-895 
    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
 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
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 1440 НЕГОТИНО +389

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 6000 ОХРИД +389
 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 01 Зарија Јане Сандански 3 043/371-770 
  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
 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

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 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

 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

 06 Елизабета Гоце Делчев 8 -г 048/418-188 
  СТОЈАНОСКА  070/308-293 
    notarelizabeta@yahoo.com
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 6330 СТРУГА +389

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 7310 РЕСЕН +389

 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 2420 РАДОВИШ +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

 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 Јован Ацо Караманов 4 032/631-221 
  СТОЈЧЕВ  075/470-697; 078/300-954 
    jovan.stojcev@nkrm.org.mk

 01 Јадранка Ленинова 14 032/444-801 
  КОЦЕВСКА  075/375-988 
    jadranka.kocevska@nkrm.org.mk 
    jadrankakocevska@yahoo.com
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# ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

03 Афрдита Братство Единство бб 046/781-556 
БИЛАЛИ 070/578-438 

afrditabilali@yahoo.com
04 м-р Сашо Маршал Тито 52 046/782-050 

ЃУРЧИНОСКИ 070/249-798 
notarsaso@t.mk 

notarsaso@yahoo.com
05 Беса ЈНА 14 046/550-066 

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 

  БОЖИНКОЧЕВА
034/346-500; 034/330-526 

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
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 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 06 Верица Ленинова бб 034/347-700; 034/348-700 
  ПАНОВА  070/253-434 
  СТЕВКОВА  notarvericapanova@gmail.com

 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
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 # ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛ./ФАКС

 07 Наџи Дервиш Цара 35 044/345-207; 044/345-208 
  ЗЕЌИРИ  070/256-114 
    nadzi.zeciri@nkrm.org.mk 
    naxhi_zeqiri@yahoo.com

 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 Енвер ЈНА зграда 1, 044/333-208 
  МУСТАФИ влез 1, кат 1, бр. 1 070/224-045 
    enver.mustafi@nkrm.org.mk

 10 Ариф Дервиш Цара 10 044/377-900 
  НЕЗИРИ  075/222-233 
    arif.neziri@nkrm.org.mk 
    neziri.arif@gmail.com

 11 Иво ЈНА 2 044/333-370 
  СЕРАФИМОСКИ  070/263-663 
    ivo.serafimoski@nkrm.org.mk 
    ivo.notar@t.mk

 12 м-р Ненад Дервиш Цара 2 044/336-014 
  ТРИПУНОСКИ  070/321-885 
    nenad_tripunoski@yahoo.com

 13 Љиљана Илинденска бб 044/341-400 
  ТРПОВСКА  070/240608 
    ljiljana.trpovska@nkrm.org.mk

 14 Зоран ЈНА 53 044/331-599 
  ЧУКЕЛОВСКИ  070/814-401 
    zoran.cukelovski@nkrm.org.mk

 15  Нита   044/383-833 
  ЏАФЕРИ  ул. Дервиш Цара бр. 28 075/336-006 
  ИСЕНИ  nita.xhaferi-iseni@nkrm.org.mk 
    nitaxhaferiseni@gmail.com
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 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 Јаким Спиров 18 032/480-280 
  ВЕСЕЛИНОВСКА Пробиштип 078/399-360 
    vesna.veselinovska@nkrm.org.mk 
    veselinovskavesna@yahoo.com

 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 
    lidija.ribareva@nkrm.org.mk 
    lidijaribareva@gmail.com

 09 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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ИМЕНИК НА ПОМОШНИЦИ - НОТАРИ

 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. САЊА АПОСТОЛОВА 
 - помошник нотар на Нотарот Нада Палиќ од Скопје;

 6. MАРИЈА АТАНАСОВА 
 - помошник нотар на Нотарот Нада Прочкова од Гевгелија; 

 7. ВАЛЕНТИНА БЛАЖЕВА 
 - помошник нотар на Нотарот Снежана Видовска од Скопје;

 8. АЛЕКСАНДРА БОНЕВА 
 - помошник нотар на Нотарот Стевица Јанева од Струмица,

 9. АНИТА ВЕЛИНОВСКИ 
 – помошник нотар на нотарот Богданка Дејановска од Крива Паланка, 

 10. СУЗАНА ВИДОВСКА 
 - помошник нотар на нотарот Снежана Сарџовска од Скопје;

 11. СОЊА ГАВРОВСКА 
 - помошник нотар на нотарот Златко Николовски од Скопје;

 12. ГОРДАНА ДИМИТРОВСКА - ГОЛУБОВИЌ 
 - помошник нотар на нотарот Матилда Бабиќ од Скопје ;

 13. ФЕРХИДЕ ДАУТИ 
 - помошник нотар на нотарот Иво Серафимоски од Тетово;

 14. БЕТИ ЃЕОРЃИЕВА 
 - помошник нотар на нотарот Зорица Пулејкова од Скопје;

 15. АНА ПЕНДОВСКА-ЃОРЃЕВСКА 
 - помошник нотар на нотарот Катерина Митревска од Скопје:

 16. СЛАВИЦА ЃОРЃИЕСКИ 
 - помошник нотар на нотарот Башким Елези од Гостивар,

 17. АНЕТА ЗДРАВКОВСКА 
 - помошник нотар на нотарот Насер Зибери од Скопје;
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18. СОЊА ЗЛАТАНОВСКА 
 - помошник нотар на нотарот Нада Палиќ од Скопје;

 19. ЕЛЕНА НЕТКОВА ИВКОВСКА 
 – помошник нотар на нотарот Анита Адамческа од Скопје; 

 20. ДУШАНКА БИНОВА ИЛИЕВ 
 – помошник нотар на нотарот Махир Зибери од Скопје, 

 21. САНДРА ЈАЊИЌ 
 - помошник нотар на нотарот Џеват Бучи од Скопје;

 22.  ГОРАН КАРАНФИЛОВСКИ 
 – помошник нотар на нотарот Ленче Каранфиловска од Штип, 

 23. ЈОВАНКА КОСТАДИНОВA 
 - помошник нотар на нотарот Ристо Самарџиев од Кавадарци;

 24. БИЛЈАНА КОСТОВСКА 
 - помошник нотар на нотарот Кристина Костовска од Скопје;

 25. ЦВЕТАНКА ЛУКИЌ 
 - помошник нотар на нотарот Весна Стојчева од Скопје;

 26. ЕМИЛИЈА МАРКОСКА 
 - помошник нотар на нотарот Трајко Маркоски од Прилеп,

 27. ОЛГИЦА МАТЕВСКА 
 - помошник нотар на нотарот Себаедин Даути од Гостивар, 

 28.  ДАНИЕЛА МЕЧЕВА 
 - помошник нотар на нотарот Силвана Шандуловска од Скопје 

 29. ТАЊА МИНОВА 
 - помошник нотар на нотарот Анастасија Петреска од Скопје;

 30. МЕРИ МИТРОВСКА 
 - помошник нотар на нотарот Весна Митровска од Крива Паланка ;

 31. СНЕЖАНА МИХАИЛОВА 
 - помошник нотар на нотарот Аница Маџункова од Струмица;

 32. ФЕРИДА МУРАТАГИЌ 
 - помошник нотар на нотарот Љубица Стефкова Начевска од Скопје;

 33. АНЕТА ДОЈЧИНОВА - НАСТЕСКА 
 - помошник нотар на нотарот Кристина Костовска од Скопје;

 34. КОСАРА НАУМОВСКА 
 - помошник нотар на нотарот Ана Брашнарска од Скопје;

 35. ВЕНЦИСЛАВА НЕШОВИЌ 
 - помошник нотар на нотарот Зафир Хаџи Зафиров од Скопје;

 36. СЛАВИЦА НОВКОВСКА 
 - помошник нотар на нотарот Ристо Папазов од Скопје,
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 37. ФРОСИНА КРАЉЕВСКА ПЕТКОВСКА 
 - помошник нотар на нотарот Арбана Дестани Адеми од Куманово,

 38. ТАТЈАНА ПЕТРОВСКА 
 - помошник нотар на нотарот Светлана Китановска од Кочани ;

 39.  КИРИЛ ПЕТРОВСКИ 
 - помошник нотар на нотарот Анета Петровска-Алексова од Скопје;

 40. НАТАША РИСТОВСКА 
 - помошник нотар на нотарот Весна Дончева од Скопје;

 41. МАГДАЛЕНА САВЕСКА 
 - помошник нотар на нотарот Иљбер Јусуфи од Гостивар;

 42. ЕЛЕНА МИЛУШЕВА САПУНЏИЕВА 
 - помошник нотар на нотарот Јанко Милушев од Струмица;

 43. АЛЕКСАНДРА СИМОНОВСКА 
 - помошник нотар на нотарот Нерџиван Идризи од Скопје;

 44. КРИСТИНА КИРКОВА - СПАСОВА 
 - помошник нотар на нотарот Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје;

 45. МАГДАЛЕНА ПАУНКОВА СПАСОВА 
 - помошник нотар на нотарот Вера Станоевска од Скопје;

 46. ГАБРИЕЛА ДЕНКОВСКА - СПАСОВСКА 
 - помошник нотар на нотарот Марјан Коцевски од Куманово;

 47. МАЈА СТАНИНОВА 
 - помошник нотар на нотарот Силвана Шандуловска од Скопје;

 48. ХРИСТИНА СТЕФАНОСКА 
 - помошник нотар на нотарот Елизабета Стојаноска од Прилеп;

 49. САШКА СТЕФАНОВСКИ 
 - помошник нотар на нотарот Артан Раховица од Куманово;

 50. ИВАНА СТОЈАНОВСКА 
 - помошник нотар на нотарот Анета Петровска Алексова од Скопје;

 51. МАЈА СТОЈКОВСКА 
 - помошник нотар на нотарот Фатмир Ајрули од Скопје;

 52. ЛИДИЈА ЃОРЃИЕВСКА-СТОЈКОВСКА 
 - помошник нотар на нотарот Вера Станоевска од Скопје ;

 53. СВЕТЛАНА СТОЈНЕВА 
 - помошник нотар на нотарот Лидија Смиљаноска од Скопје ;

 54. СОЊА СТОЈЧЕВА - НИКОЛОВСКИ 
 - помошник нотар на нотарот Невенка Зојчевска Вучидолова од Скопје;

 55. ЕЛЕНА ТОДОРОВСКА 
 - помошник нотар на нотарот Виолета Петровска-Стефановска од Скопје ;
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 56. АНЕТА МЛАДЕНОВСКА ТОДОРОВСКИ 
 - помошник нотар на нотарот Богданка Дејановска од Крива Паланка;

 57. САЊА ТОМОВСКА 
 - помошник нотар на нотарот Билјана Пецовска од Скопје ;

 58. ТАТЈАНА ТРАЈКОВСКА 
 - помошник нотар на нотарот Јорданка Митевска од Куманово;

 59. ДИВНА ТРАЈЧЕВА 
 - помошник нотар на нотарот Стоимен Трајчев од Кочани;

 60. ИВИЦА ТРИФУНОВСКИ 
 - помошник нотар на нотарот Анита Адамческа од Скопје;

 61. АНДРЕЈ ХРИСТОВ 
 - помошник нотар на нотарот Луиза Христова од Битола;

 62.  ВАЛЕНТИНА ЦВЕТАНОВСКА 
 - помошник нотар на нотарот Елена Пенџерковски од Скопје;

 63. АЛЕКСАНДРА ЏАЛЕВА 
 - помошник нотар на нотарот Ана Брашнарска од Скопје
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НОТАРИ 
НА КОИ ИМ ПРЕСТАНАЛА СЛУЖБАТА

Со исполнување на условите за старосна пензија, во согласност со 
член 14 став 1 точка б од Законот за нотаријатот, во текот на 2017 годи-
на им престана службата на следниве нотари:

Севим Дестани 
именуван за подрачјето на Основниот суд во Куманово

Зулфиќар Сејфулаи, 
именуван за подрачјето на Основниот суд во Гостивар

Благој Насков,
именуван за подрачјето на Основниот суд во Свети Николе

Данка Василева, 
именувана за подрачјето на Основниот суд во Струмица

Благој Кичев, 
именуван за подрачјето на Основниот суд во Кавадарци

Миле Андоновски, 
именуван за подрачјето на Основниот суд во Кратово

Дано Рошкоски,
именуван за подрачјето на Основниот суд во Прилеп

Вера Караманди, 
именувана за подрачјето на Основниот суд во Битола

Верица Симоновска–Синадинова 
именувана за подрачјето на основните судови на градот Скопје



 НОТАРИУС • Брoj 32 131

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



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

 132 НОТАРИУС • Брoj 32


