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Врз основа на член 36 став (6) и член 74-а од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 55/07, 86/08 и 139/09), министерот за правда донесе 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, НАЧИНОТ НА ПИШУВАЊЕ И 
ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА НОТАРСКИТЕ ИСПРАВИ И ЗА ФОРМАТА И 

НАЧИНОТ НА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИТЕ И ИЗЈАВИТЕ 

I. Општа одредба 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, начинот на пишување и обележување на нотарските исправи и 
формата и начинот на потврдување на фактите и изјавите. 

II. Форма на нотарските исправи 

Член 2 

Сите нотарски исправи кои ги составува нотарот се пишуваат на бела хартија на А4  формат, или на друг 
формат согласно овој правилник. 

Квалитетот на хартијата треба да ја обезбедува трајноста на нотарските исправи и текстот што тие го 
содржат. 

Нотарските исправи, нотарот ги составува во определен број примероци што е соодветен на бројот на 
странките и органите до кои се доставува, на материјата за која се составува нотарска исправа, од кој што 
еден примерок го задржува нотарот. 

Член 3 

Сите нотарски исправи кои ги составува нотарот треба да го содржат грбот на Република Македонија и 
називот „Република Македонија”. 

Грбот на Република Македонија и називот „Република Македонија”, се испишуваат во горниот лев агол на 
првиот лист од нотарската исправа, а под тоа стои “НОТАР”, неговото име и презиме, седиште и адреса. 

Во горниот лев агол на првиот лист од нотарската исправа се внесуваат и податоци за денот, месецот, 
годината, местото и часот кога актот е составен. 

Во горниот десен агол од првиот лист од нотарската исправа или книга се става ознака на предметот со 
деловодниот број од соодветниот уписник или книга. 

На крајот на нотарската исправа, под содржината и потписите на странките, нотарската исправа своерачно 
ја потпишува нотарот и ја заверува со службен печат. 
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Член 4 

Ако нотарската исправа се состои од повеќе листови, ознаката на предметот со деловодниот број од 
соодветниот уписник или книга се става на секој лист во горниот десен агол. 

Листовите на нотарската исправа треба да се прошијат со емствен конец, така што ќе претставуваат една 
целина. 

На секој лист на нотарската исправа треба да има отпечаток од сувиот жиг на нотарот. 

Секој лист на нотарската исправа треба да биде означен со арапски број. 

III. Начин на пишување на нотарските исправи 

Член 5 

Секоја нотарска исправа се пишува како посебен акт. 

Записниците кои се составуваат надвор од нотарската канцеларија, кога природата на дејствието тоа го 
бара, се пишуваат врз основа на претходно подготвен формулар или образец од страна на нотарот. 

Прилозите кон нотарските исправи треба да бидат во оригинал или заверен препис. 

Член 6 

Потврдата на приватните исправи нотарот ја врши со изготвување на посебна нотарска исправа заради 
потврдување на приватната исправа. 

Потврдата на приватните исправи се врши со составување на исправата на компјутер, на машина за 
пишување или на друго механичко средство за пишување. 

Потврдата на приватната исправа ги содржи сите податоци кои за тоа правно дело се запишуваат во 
соодветниот уписник или книга, списите на исправата и потврда на нотарот дека правното дело според 
форма и содржина одговара на прописите за јавна исправа. 

Потврдата за приватна исправа составена и потпишана од нотарот се спојува со исправата што се 
потврдува, и тоа пред исправата што се потврдува. 

За изготвување на потврда и потврдување на приватната исправа, соодветно се применуваат одредбите од 
овој правилник. 

Член 7 

Потврда на извод на нотарската исправа се врши со ставање на штембил, или со испишување на 
содржината на штембилот на компјутер, на машина за пишување или со друго механичко средство за 
пишување со што се потврдува дека изводот е идентичен со изворникот на нотарската исправа, (Образец 
бр.7) од Правилникот за формата и содржината на службениот печат, сувиот и водениот жиг, штембилите и 
фирмата на нотарот, како и начинот на нивното издавање и одземање (во натамошниот текст: ППШ). 

Ако се издава извадок (исечок) од нотарскиот акт, тоа се назначува во потврдата на изводот. 
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По барање на странката, може да се издаде извод од извршна нотарска исправа кон која не се приклучени 
прилозите, при што тој извод не претставува извршна исправа, а тоа се назначува во потврдата на изводот. 

Потврдите од ставовите 1, 2 и 3 на овој член нотарот ги потпишува и заверува со својот печат. 

Член 8 

Нотарот за преземање на службени дејствија (соопштување изјави, потврдување на заклучоци на собранија 
и седници на други органи, потврдување на факти и друго) согласно Законот за нотаријатот составува 
записник. 

Записникот го составува самиот нотар или овластено лице од него, вработено во нотарската канцеларија. 

Член 9 

Записниците по правило се пишуваат на компјутер или на машина за пишување, а во исклучително 
оправдани случаи и рачно. 

Записниците кои се составуваат надвор од нотарската канцеларија можат да се напишат рачно и тоа со 
средство што остава траен белег. 

Записниците од ставот 2 на овој член се препишуваат на компјутер, на машина за пишување или на друго 
механичко средство за пишување веднаш по враќањето во нотарската канцеларија. 

Ако за текот на службеното дејствие, односно за делови од тоа дејствие се водат стенографски белешки, 
записникот се пишува со молив за копирање. 

Стенографските белешки најдоцна 48 часа од составувањето на белешката се пренесуваат со обично 
писмо, се прегледуваат и се препишуваат на компјутер, на машина за пишување или на друго механичко 
средство за пишување, а потоа се приложуваат во изворникот на записникот. 

Текот на службеното дејствие, односно делови од тоа дејствие може да се снима во соодветен аудио или 
видео формат, на погоден медиум, врз основа на кој се изготвува записник на компјутер, со машина за 
пишување или со друго средство за пишување, а снимениот материјал на соодветен начин се чува како 
прилог кон записникот. 

Преписот од записникот составен според одредбите од ставовите 2, 3, 4 и 5 на овој член, го заверува 
нотарот или лицето вработено во неговата канцеларија што го извршило соодветното дејствие со свој 
потпис и со ставање на печат. 

Записникот пишуван на рака останува во списот, а преписот му се приложува. 

Член 10 

Кога според постојните прописи не се составува записник, или тоа произлегува од природата на дејствието 
што се презема, се составува службена белешка во која се наведува извршеното службено дејствие, како и 
датумот, часот и местото на извршување. 

Службената белешка од ставот 1 на овој член ја потпишува нотарот или лицето вработено во 
канцеларијата што го презело службеното дејствие. 

Ако службената белешка содржи изјава на странката или соопштение дадено на присутна странка, 
белешката ја потпишува и странката. 
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Ако странката одбие да се потпише, нотарот тоа го забележува на исправата и ги  наведува причините за 
одбивањето. 

Член 11 

Другите писмена кои ги составува нотарот (дописи, замолници и друго), покрај  потребните податоци можат 
да содржат дополнителни податоци кои се во функција на вршењето на нотарската служба. 

IV. Обележување на нотарските исправи 

Член 12 

Секоја составена нотарска исправа образува предмет, кој нотарот го заведува во уписниците или книгите. 

Член 13 

Предметите се заведуваат по ред без одлагање, како што ќе стигне предметот. 

Ако поради бројноста или од други оправдани причини предметите не можат да бидат заведени истиот ден 
се заведуваат најдоцна наредниот ден пред заведувањето на новите предмети, а под датумот и часот кога 
се примени. 

Член 14 

Секој предмет се обележува со скратен назив на соодветниот уписник или книга, редниот број под кој се 
заведува и последните два броја од годината, како и датумот. 

Поединечните поднесоци во предметот се означуваат во горниот десен агол со деловодниот број кој ја 
содржи ознаката на предметот . 

Член 15 

Секоја нотарска исправа што претставува посебен предмет добива нова обвивка. 

Ако за определена правна работа е потребно да се преземат повеќе дејствија во различен временски 
период, а уписот го задржува основниот број, за сите нотарски исправи има единствена обвивка. 

На насловната страница од обвивката на горниот лев агол се внесуваат податоци за нотарот кој учествувал 
во составувањето на актот, неговото име и презиме, седиште и адреса. 

Во горниот десен агол од обвивката, пред бројот се внесува скратен назив на уписникот или книгата, 
редниот број под кој е заведен и последните два броја од годината. 

На средината на обвивката се внесуваат податоците за предметот и податоците за странките. 
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V. Форма и начин на потврдување на фактите и изјавите 

1. Заверка на преписи на исправите 

Член 16 

Заверка на препис (фотокопија и сл.) на исправи, нотарот врши со ставање на штембил за заверка на 
препис, или со испишување на содржината на штембилот на компјутер, на машина за пишување или со 
друго механичко средство за пишување (Образец бр. 8 од  ППШ). 

Потврдата за заверка на препис се става откако ќе се извршат сите уписи. 

Потврдата за заверка на преписот се става под текстот што се заверува. 

Со заверката се потврдува дека преписот на исправата е идентична со изворната исправа. 

При заверка на препис се пополнуваат податоците кои ги потврдуваат фактите што се предмет на 
заверката. 

2. Заверка на потпис или ракознак 

Член 17 

Заверка на потпис или ракознак на странката, нотарот врши со ставање на штембил за заверка на потпис 
или ракознак или со испишување на содржината на штембилот на компјутер, машина за пишување или со 
друго механичко средство за пишување (Образец бр.9 од ППШ). 

Потврдата за заверката од став 1 на овој член се врши откако ќе се извршат сите уписи и ќе се стават 
потребните потписи. 

Потврдата за заверка на потписот или ракознакот се става на крајот на исправата, под потписот на 
странката. 

Со заверката на потписот или ракознакот се потврдува дека странката во присуство на нотарот ја 
потпишала исправата, ставила свој ракознак, или го признала потписот, односно ракознакот како свој. 

При заверка на потписот или ракознакот се пополнуваат податоците кои ги потврдуваат фактите што се 
предмет на заверката. 

3. Заверка на изводи од трговски и деловни книги 

Член 18 

Заверка на изводите од трговски и деловни книги се врши со ставање на штембил за заверка на изводи од 
трговски и деловни книги или со испишување на содржината на штембилот на компјутер, на машина за 
пишување или со друго механичко средство за пишување, со која нотарот потврдува дека изводот е 
спореден со изворната книга и тој е идентичен со соодветната ставка во изворната книга (Образец бр.10 од 
ППШ). 
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Потврдата за заверка на изводите од трговските и деловните книги, се врши откако ќе се извршат сите 
уписи. 

4. Заверка на превод 

Член 19 

Заверка на превод се врши со ставање на штембил за заверка на превод или со испишување на 
содржината на штембилот на компјутер, на машина за пишување или со друго механичко средство за 
пишување. (Образец бр. 11 од ППШ). 

Потврдата за заверка на превод се врши откако ќе се извршат сите уписи. 

При заверка на превод се пополнуваат податоците кои ги потврдуваат фактите што се предмет на 
заверката. 

5. Потврда за времето кога исправата е поднесена 

Член 20 

Потврдата за времето кога е поднесена исправата се врши со ставање на штембил за потврда за времето 
кога исправата е поднесена, или со испишување на содржината на штембилот на компјутер, на машина за 
пишување или со друго механичко средство за  пишување. (Образец бр. 12 од ППШ). 

Член 21 

Заверките по правило се вршат во нотарската канцеларија. 

Заверка на потпис или ракознак се врши и надвор од нотарската канцеларија, ако за тоа постојат оправдани 
причини. 

Заверката на потпис или ракознак надвор од нотарската канцеларија се врши по претходно намирен трошок 
на лицето кое бара заверка. 

Ако заверката на потписот или ракознакот се врши надвор од нотарската канцеларија, за заверката се 
составува записник кој ги содржи сите податоци од уписникот за заверки и потврди. 

Податоците од записникот дополнително се запишуваат во уписникот за заверки и потврди, при што во 
рубриката за забелешки се назначува дека податоците и потписот односно ракознакот се внесени во 
записникот. 

Ако во потврдата за заверка која се врши надвор од нотарската канцеларија, не е наведен редниот број на 
уписникот за заверки и потврди се наведува датумот, часот и местото во кое заверката е извршена. 
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VI. Преодна и завршна одредба 

Член 22 

Со денот на отпочнувањето на примена на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата, 
начинот на пишување и одбележување на нотарските исправи  („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 52/97). 

Член 23 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 јули 2010 година. 

Бр. 09-1486/3 Министер за правда, 

9 април 2010 година Михајло Маневски, с.р. 

Скопје 
 

 


