Врз основ а на член 91 став 5 од Законот за нотаријатот (“Службен в есник на
Република Македонија” бр. 55/07, 86/08 и 139/09), министерот за прав да донесе

П РА В ИЛ Н ИК
ЗА ВИДОТ, СОД РЖИНАТА, ФОРМАТА, НАЧ ИНОТ НА ВОД ЕЊ ЕТО И ЧУ ВАЊ ЕТО НА
АКТИТЕ, УПИСНИЦИТ Е, К НИГИТ Е И ИМЕНИЦИТ Е НА НОТАРОТ, НАЧИНОТ НА
ПРИМАЊЕ И ЧУ ВАЊ Е НА НОТАРСК ИТ Е ИСПРАВИ И ПРЕДМ ЕТИТ Е ОД ВРЕД НОСТ, И
НИВНОТ О ИЗДАВАЊ Е И ПРЕЗ ЕМАЊЕ, КАКО И ПРЕЗ ЕМАЊЕ НА ДРУГИ ФОРМАЛНИ
ДЕЈСТ ВИЈА

Член 1
Со ов ој прав илник се пропишув а в идот, содржината, формата, начинот на
в одењето и чув ањето на актите, уписниците, книгите и имениците на нотарот, начинот на
примање и чув ање на нотарските исправ и и предметите од в редност, и нив ното издав ање и
преземање, како и преземање на други формални дејств ија.

Член 2
Нотарот уредно ги в оди уписниците, книгите и имениците, компјутерската и
друга ев иденција утв рдени со Законот за нотаријатот, ов ој прав илник и други прописи кои
се в о функција на в ршење на нотарската служба.

I. Видови на уписници, книги и именици

Член 3
Нотарот, согласно Законот за нотаријатот и ов ој прав илник, ги в оди следнив е
уписници, книги и именици:
- Општ делов ен уписник (ОДУ);
- Уписник за протести (УП);
- Уписник за зав ерки и потв рди (УЗП);
-Уписник за реализација на залог (УРЗ);
- Уписник за дов ерени работи (УДР);
- Именик за дов ерени работи (ИДР);
- Именик на лицата кои пред нотарот предале некое располагање в о случај на
смрт (ИРС);
- Депозитна книга за преземени и издадени туѓи пари, хартии од в редност и
скапоцености (ДК);
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- Заеднички именик на странките за Општиот делов ен уписник и за Уписникот
за протести (ЗИ).

Член 4
Нотарската комора на Република Македонија (в о натамошниот текст: Нотарската
комора), согласно Законот за нотаријатот и ов ој прав илник, ги в оди следнив е книги и
именици:
- Книга на депонирани потписи (КДП);
- Именик на нотари (ИН);
- Именик на помошници-нотари (ИПН);
- Именик на заменици-нотари (ИЗН);
- Именик на нотарски приправ ници (ИНП);
- Именик на нотарски стручни соработници (ИНСС);
-Именик на нотари кои прив ремено ја в ршат службата (ИНПС);
- Уписник за зав ерка на уписници, книги и именици (УЗУКИ);

Член 5
Уписниците, имениците односно депозитната книга од членот 3 од ов ој
прав илник се зав ерув аат од страна на претседателот на Нотарската комора.
Зав ерката од став 1 на ов ој член се в рши на горниот дел на последната
страница на уписникот, книгата односно именикот, со штембил за зав ерка на службените
книги на нотарот (Образец бр.1) од Прав илникот за формата и содржината на службениот
печат, сув иот и в одениот жиг, штембилите и фирмата на нотарот, како и начинот на
нив ното издав ање и одземање (в о натамошниот текст:ППШ) чија в еродостојност ја
потв рдув а со св ојот потпис и печат претседателот на Нотарската комора.
Во зав ерката од став от 1 на ов ој член се означув а вкупниот број на страници на
уписникот, на именикот односно на депозитната книга, датумот на зав ерката и
предав ањето на уписникот, на именикот односно на депозитната книга на нотарот.
Податоците од став 3 на ов ој член се в несув аат и в о Уписникот за зав ерка на
уписници, книги и именици (Образец бр.1).
Уписникот за зав ерка на уписници, книги и именици содржи рубрики за: реден
број; датум на прием; назив на уписникот, книгата или именикот; име и презиме и адреса на
нотарот; датум на зав ерка; датум на в раќање; датум кога се исполнети и забелешка.
Нов уписник, книга или именик не се пополнув а додека не се пополнат
започнатите.
Нотарот, уписниците, книгите односно имениците од став от 1 на ов ој член ги
набав ув а преку Нотарската комора.
Уписниците, книгите односно имениците треба да бидат еднообразни и да се
в одат по единств ена методологија на подрачјето на целата територија на Република
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Македонија.
Еднообразноста на уписниците, книгите односно имениците се обезбедув а од
страна на Нотарската комора.

Член 6
На секоја страница на уписникот, книгата или именикот в о горниот лев агол се
назначув а календарската година, а в о горниот десен агол се назначув а бројот на
страницата.
Со уписите в о нов а календарска година секогаш се започнув а на наредната
страница.
Во неисполнетите полиња при уписите, се став а хоризонтална црта со хемиско
пенкало.
Кога постои причина за поништув ање на уписите, уписот се прецртув а со коса
црта со црв ен молив од лев иот долен спрема десниот горен агол и в о рубриката
“забелешка” се нав едув а причината за поништув ањето.
При зак лучув ањето на теков ната календарска година, нотарот пов лекув а
хоризонтална црта со црв ен молив под последниот број на упис в о уписникот, односно
депозитната книга, односно кај секоја букв а од именикот и составув а забелешка за
в купниот број на изв ршени уписи и на поништени уписи за таа година, со бројки и букв и.
Под забелешката од став 5 на ов ој член, нотарот став а ден, месец и година кога
е состав ена забелешката со бројки и букв и, потпис и печат.

Член 7
По пополнув ањето на уписниците, книгите и имениците осв ен Заедничкиот
именик, нотарот ги предав а на претседателот на Нотарската комора, кој ги заклучув а со
штембил за зак лучув ање на службените книги на нотарот (Образец бр.4 од ППШ), ги
потпишув а и ги зав ерув а со печат на Нотарската комора, по што ги в раќа на нотарот.

Општ делов ен уписник (ОДУ)

Член 8
Општиот делов ен уписник (Образец бр.2 ) ги содржи следните рубрики:
Рубрика 1: Реден број - се запишув а редниот број на уписот. Секоја календарска година
започнув а со реден број 1, па последов ателно според в ремето на уписот, секој од уписите
добив а нов , нареден број.
Рубрика 2: Датум на уписот - се запишув а со арапски броев и, дв оцифрено, денот и
месецот кога е изв ршен уписот в о уписникот. Година на уписот се запишув а на секоја
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страница и в ажи за целата страница.
Рубрика 3: Податоци за учесникот в о прав на работа или службено дејств ие - за физичко
лице се запишув а име, презиме, адреса и ЕМБГ. Ако физичкото лице е застапув ано од
полномошник или законски застапник, покрај горните податоци се запишув аат истите
податоци и за полномошникот или законскиот застапник и се нав едув а в идот, бројот и
датумот на ов ластув ањето в рз основ а на кое тој застапув а. Под запишаните податоци,
св оерачно се потпишув а, односно став а св ој ракознак физичкото лице или негов иот
законски застапник, односно полномошник. Под св оерачен потпис се подразбира св оерачно
испишано целото име и презиме или скратен потпис на учесникот;
За прав но лице се запишув а целосен или скратен назив на прав ното лице, седиште и
ЕМБС, регистриран в о надлежниот орган или регистар. Ако за прав ното дејств ие преземено
в о нотарската канцеларија на писменото е земен потпис од ов ластено лице, в о Уписникот
се запишув а и името и презимето на застапникот по закон на прав ното лицето кое се
запишув а в о Уписникот, а доколку прав ното лице е застапув ано од полномошник,
прокуристот и сл., покрај горните податоци за прав ното лице, наместо податоците за
застапникот по закон, се запишув аат името, презимето, адресата и

ЕМБГ за

полномошникот, прокуристот и сл. и се нав едув а в идот, бројот и датумот на ов ластув ањето
в рз основ а на кое тој застапув а. Ако се презема дејств ие в рз основ а на депониран потпис,
се нав едув а бројот на уписот каде што е депониран потписот. Под запишаните податоци,
св оерачно се потпишув а застапникот по закон, односно полномошникот. Под св оерачен
потпис се подразбира и св оерачно испишано целото име и презиме или скратен потпис кој
го депонирал потписникот на писменото в о надлежниот орган.
За упис на странско лице, при уписот не се в пишув а матичен број, доколку тој
не е содржан в о документот за идентификација.
Рубрика 4: Краток опис на прав ната работа или преземените службени дејств ија и в редност
- краткиот опис за прав ната работа или преземените службени дејств ија, содржи
определув ање на в идот на прав ното дело или дејств ие кое се презема со нав едув ање на
основ ните податоци за него.
Вредноста на прав ното дело се определув а в рз основ а на податоците содржани
в о актите како и в рз основ а на расположлив ите податоци од надлежните органи и
институции. Ако има несогласување помеѓу податоците в о актите и оние на надлежните
органи, за релев антни се земаат податоците на надлежните органи.
Рубрика 5: Износ на такса според тарифниот број - износ на наплатена такса со
означув ање на тарифниот број и соодв етниот пропис. Ако дејств ието е ослободено од
плаќање такси, се нав едув а прописот в рз основ а на кој е ослободено од плаќање такси.
Рубрика 6: Износ на награда според тарифниот број - износ на наплатена награда со
означув ање на тарифниот број и соодв етниот пропис. Ако дејств ието е ослободено од
плаќање награда, се нав едув а прописот в рз основ а на кој е ослободено од плаќање
награда.
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Рубрика 7: Ознака на дв ижење на списите - со молив се забележув а моменталното
дв ижењето на списот, дали списот е в о Управ а за јав ни приходи, суд или друг надлежен
орган. Кога списот е архив иран, тоа се констатира со знакот a/a, а доколку е споен со друг
предмет, в о предметот кој е приклучен се нав едув а бројот на предметот кон кој е
приклучен, а кај предметот кон кој е додаден предмет се нав едув а бројот на предметот кој
му е приклучен.
Рубрика 8: Забелешка - се запишув аат сите забелешки в о в рска со зав ерката или
потв рдата, а посебно причината за поништув ање на уписот или колоната, спојув ање на дв е
последов ателни колони, причина за прецртув ање в о рубриките и други околности за кои
нотарот oцени дека се од значење за изв ршениот упис.
Секој упис добив а нов последов ателен реден број.
Ако за еден упис е потребно да се запишат пов еќе учесници, секој од
учесниците се запишув а в о посебна колона.
Редниот број, датумот и други податоци кои се идентични за целиот упис се
запишув аат на прв иот запишан учесник, а на останатите колони се став а знакот еднакв о
односно “дето” ( - II -).
Ако има голем број на податоци, што треба да се запишат в о определена
рубрика која е премала, може да се изв рши спојув ање на дв е последов ателни колони, со
тоа што спојув ањето се констатира в о забелешката.
На секоја пополнета страница на уписникот од став 1 на ов ој член, нотарот
став а св ој потпис и печат.

Член 9
Во Општиот делов ен уписник се зав едув аат сите нотарски акти, записници за
потв рди и докази, записници за преземање пари, исправ и и хартии од в редност, како и сите
други нотарски дејств ија, осв ен оние што се зав едув аат в о Уписникот за протести.
Поединечните дејств ија пов рзани со реализацијата на залог (сите записници,
нотарски и други акти за преземени дејств ија в о постапка за изв естување на доспеаност на
обезбеденото побарув ање и реализација на залог), се запишув аат в о Општиот делов ен
уписник.
Сите дејств ија преземени в о в рска со иста постапка за реализација на залог, в о
различен в ременски период, го задржув аат основ ниот број на упис, УРЗ број и ОДУ број, а
сите дејств ија се зав едув аат со реден број испишан со арапски броев и.

Уписник за зав ерки и потв рди (УЗП)

Член 10
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Уписникот за зав ерки и потв рди (Образец бр.3) ги содржи следните рубрики:
Рубрика 1: Реден број - се запишув а редниот број на уписот за зав ерка или потв рда. Секоја
календарска година започнув а со реден број 1, па последов ателно според в ремето на упис,
секој од уписите добив а нов , нареден број.
Рубрика 2: Датум на упис - се запишув а со арапски броев и, дв оцифрено, денот и месецот
кога е изв ршен уписот за зав ерка или потв рда. Година на уписот се запишув а на секоја
страница и в ажи за целата страница.
Рубрика 3: Податоци за учесникот в о постапката за зав ерка или потв рда:
За зав ерка на препис се запишув а: името, презимето и адресата на лицето што
побарало зав ерка на препис;
За зав ерка на прев од се запишув а: името, презимето и адресата на лицето што
побарало зав ерка на прев од;
За зав ерка на потпис или ракознак на физичко лице се запишув а името, презимето,
адресата и матичниот број на лицето што побарало зав ерка на потпис или ракознак. Ако
физичкото лице е застапув ано од полномошник или законски застапник, покрај горните
податоци, се запишув аат истите податоци и за полномошникот или законскиот застапник и
се нав едув а в идот, бројот и датумот на ов ластув ањето в рз основ а на кое тој застапув а. Под
запишаните податоци, св оерачно се потпишув а односно став а св ој ракознак физичкото
лице или негов иот законски застапник, односно полномошник. Под св оерачен потпис се
подразбира св оерачно испишано цело име и презиме или скратен потпис на учесникот;
За зав ерка на потпис на прав но лице се запишув а целосниот или скратен назив на
прав ното лице, седиштето и ЕМБС регистриран в о надлежниот орган или регистар и името
и презимето на застапникот по закон на прав ното лице што побарало зав ерка на потпис.
Ако прав ното лице е застапув ано од полномошник, прокурист и сл. покрај горните податоци
за прав ното лице, наместо податоците за застапникот по закон, се запишув аат името,
презимето, адресата и ЕМБГ за полномошникот и се нав едув а в идот, бројот и датумот на
ов ластувањето в рз основ а на кое тој застапув а. Ако се зав ерув а потпис на прав но лице в рз
основ а на депониран потпис, се нав едув а бројот на уписот каде што е депониран потписот.
Под запишаните податоци св оерачно се потпишув а застапникот по закон, односно
полномошникот. Под св оерачен потпис се подразбира св оерачно испишано цело име и
презиме или скратен потпис кој го депонирал потписникот на писменото в о надлежниот
орган;
За зав ерка на потпис на странско лице, при зав ерката не се в пишув а матичен број
доколку тој не е содржан в о документот за идентификација.
За издав ање потв рди (за жив от, предочув ање исправ а, ов ластув ање, изв од од
тргов ска книга и сл.) се запишув а: името, презимето, адресата и матичниот број за
физичкото лице кое побарало издав ање на в акв а потв рда, односно истите податоци за
прав но лице како при зав ерка на потпис.
Рубрика 4: Вид и начин на зав ерката или потв рдата и в ид и краток опис на исправ ата во
в рска со која се прав и уписот:
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За зав ерка на препис се запишув а: в идот на преписот, назив от, бројот, датумот и
органот на издав ање на документот, а доколку не е на македонски јазик и јазикот на кој е
напишан;
За зав ерка на прев од се запишув а: јазикот од кој е изв ршен прев одот, името и
презимето на ов ластениот прев едув ач и назив от на документот кој е прев еден;
За зав ерка на потпис или ракознак се запишув а: дали потписот е даден или
признат, и в идот на документот на кој се зав ерув а со краток опис на содржината;
За издав ање потв рди (за жив от, предочув ање исправ и, ов ластув ање, изв од од
тргов ска книга и сл.) се запишув а: в идот на потв рдата и исправ ата за што се дав а
потв рдата.
Рубрика 5: Утв рување на идентитет на учесникот - се запишув а на кој начин е утв рден
идентитетот на учесникот в рз основ а на в ажечки документ за идентификација, лична карта
или пасош, со нав едув ање на в идот, бројот и органот кој го издал документот за
идентификација. Ако не е можно да се утв рди идентитетот на учесникот според
претходниот начин, може да се утв рди со присуств о на дв ајца полнолетни св едоци на
идентитет, кои поседув ааат в ажечки докумет за идентификација и пред нотарот го
потв рдув аат идентитетот на учесникот. Во рубриката се констатира “со св едоци на
идентитет”, а в о посебни колони за секој св едок поединечно, под ист број на упис, се
запишув аат личните податоци на св едоците, нив ниот св оерачен потпис, в идот, бројот и
органот што го издал в ажечкиот документ за идентификација со кој се утв рдув а нив ниот
идентитет.
Рубрика 6: Број на примероци - се запишув а со арапски броев и, бројот на примероци на
кои е изв ршена зав ерката или издадена потв рдата;
Рубрика 7: Износ на такса според тарифниот број – се запишув а износот на наплатена
такса со означув ање на тарифниот број и соодв етниот пропис. Ако дејств ието е ослободено
од плаќање такси, се нав едув а прописот в рз основ а на кој е ослободено од плаќање такси.
Рубрика 8: Износ на награда според тарифниот број - се запишув а износот на наплатена
награда со означув ање на тарифен број и соодв етниот пропис.

Ако

зав ерката е ослободена од плаќање награда, се наведув а прописот в рз основ а на кој
зав ерката е ослободена од плаќање награда.
Рубрика 9: Забелешка - се запишув аат сите забелешки в о в рска со зав ерката или
потв рдата, а посебно причината за поништув ање на уписот или колоната, дека е прочитано
писменото

на

неписмената

странка

која

став а

ракознак,

спојув ањето

на

дв е

последов ателни колони, причината за ев ентуални прецртув ања в о рубриките и други
околности за кои нотарот оцени дека се од значење за изв ршениот упис.
Секој упис добив а нов последов ателен реден број.
Ако за еден упис е потребно да се запишат пов еќе учесници, секој од учесниците
се запишув а в о посебна колона.
Редниот број, датумот и другите податоци кои се идентични за целиот упис се
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запишув а на прв иот запишан учесник, а на останатите колони се став а знакот еднакв о
односно “дето” ( - II -).
Ако има голем број на податоци, кои треба да се запишат в о определена
рубрика која е премала, може да се изв рши спојув ање на дв е последов ателни колони, со
тоа што спојув ањето се констатира в о забелешката.
При запишув ање в о уписникот се пополнув аат само оние рубрики кои се
однесув аат на определен упис.
Во рубриките в о кои не треба ништо да се пополни се став а хоризонтална црта
со хемиско пенкало.

Уписник за протести (УП)

Член 11
Уписникот за протести нотарите го в одат в о три книги, и тоа:
1) Уписник за протести, Книга I, за упис на протест за трасирана и сопств ена
меница и протест на чек, согласно Законот за меница и Законот за чек (Образец бр. 4).
2) Уписник за протести, Книга II, за упис на потв рда за замена на протест или чек
со писмена изјав а на лицето од кое е побарано исполнув ање на обв рската, согласно
Законот за меница и Законот за чек (Образец бр. 5).
3) Уписник за протести, Книга III, за упис на потв рда за замена на протест со
потв рда дека е достав ен препис на меницата на меничните должници затоа што истата не
е платена или акцептирана согласно Законот за меница (Образец бр. 6).

Член 12
Уписниците за протести од член 11 од ов ој прав илник, нотарот ги подготв ув а в о
теков ната година за наредната година.
Секоја книга на уписникот за протести треба да биде тв рдо укоричена и
прошиена со емств еник кој поминув а низ сите листов и и краев и кои се на в натрешната
страна на корицата на книгата, зав ерени и прицв рстени со печат на Нотарската комора.
Покрај став ањето на печатот, Нотарската комора потв рдув а и колку листов и има
в о книгата.
Потв рдата носи датум кога е став ен печатот и бројот на уписот в о уписникот под
кој е изв ршен.
На секој лист в о книгата од став от 1 на ов ој член се нав едув а името и
презимето, како и седиштето на нотарот и целиот назив на одделната книга.
Листов ите в о книгата се означув аат со редни броев и.
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Член 13
Покренатиот протест и замената на протестот, без оглед на тоа дали при
замената на протестот учествув ал нотар, се запишув аат в о уписникот за протести без
одлагање, а замената на протестот пред истекот на протесниот рок.
Нотарот в нимав а на редот како протестите и замената на протестите се
покренати, односно како странките барале замената на протестот да се запише в о
уписникот за протести.
Во Уписникот за протести се запишув а целата содржина на протестот,
односно целата содржина на меницата или чекот и напишаните изјав и на меницата
односно чекот согласно Законот за меница и Законот за чек, односно целата содржина на
меницата односно чекот и потв рдата за замена на протестот согласно Законот за меница и
Законот за чек.
На имателот на меницата или чекот или на негов иот застапник в еднаш му се
предав а изв орникот на протестот со поднесената меница односно чек, односно
поднесената меница или чек на која е напишана потв рда за упис на изјав ата в о именикот за
протести, односно изв орникот на потв рдата за замена на протестот со поднесената меница
или чек.

Член 14
Нотарот потв рдув а в о Уписникот за протести дека в о него запишаната
содржина одгов ара на изв орникот на протестот, односно на поднесената меница, чек или
препис на меница, и на неа напишаната изјав а од трасатот односно поднесената меница,
чек или препис на меница и издадената потв рда за замена на протестот.

Член 15
Уписникот за протести не се изнесув а од нотарската канцеларија, осв ен в о
случаите в о кои според Законот за нотаријатот, архив ата на нотарот се чув а в о надлежниот
суд или се предав а на некоја друга држав на или јав на служба, или се дов ерув а на нотар.

Член 16
Нотарот в рши протестирање по писмено барање од имателот на меницата или
чекот, односно негов иот застапник на негов трошок.
Писменото барање се запишув а в о Општиот делов ен уписник.
Врз основ а на барањето за протестирање, односно за упис за изв ршена замена
на протестот, односно за изв ршена замена на протестот, нотарот в еднаш в рши
протестирање, односно упис за замена на протестот в о Уписникот за протести, односно
в рши замена на протестот и потв рдата за тоа ја запишув а в о Уписникот за протести.
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Нотарот не се в пушта в о испитув ање дали протестирањето или уписот в о
одделни случаи се потребни или соодв етни за оств арув ање на меничните прав ата односно
прав ата од чек.

Член 17
Зав ерениот препис на протестот како и зав ерените преписи и потв рди за замена
на протестот се издав аат само на заинтересирани лица и само в рз основ а на писмено
барањe.

Член 18
Кога лицето против кое се покренув а протест согласно Законот за меница,
односно Законот за чек ќе ја изв рши пропуштената исплата, нотарот тоа го потв рдув а на
меницата или чекот.
Содржината на потв рдата нотарот ја в несув а в о целост в о посебен записник, кој
се зав едув а в о Општиот делов ен уписник.
На потв рдата на меницата или чекот, нотарот став а св ој потпис, датум и број на
списот под кој потв рдата е зав едена, како и св ој печат, па потоа меницата или чекот ја
предав а на лицето против кое е покренат протестот.
Во случај на исплата на дел од меничната сума, односно на еден дел од износот
нав еден в о чекот, нотарот постапув а согласно Законот за меница, односно Законот за чек.

Член 19
Протестите и замените на протестите се назначув аат со кратенки и тоа:
“Про.I.р.бр.__________”,

односно

“Про.II.р.бр._____________”,

односно

“Про.III.р.бр._________”, додав ајќи при тоа име и презиме на нотарот кој го в ршел
протестот, односно замената на протестот.

Член 20
Уписникот и записниците за протести се чув аат десет години.

Член 21
Сите надоместоци (награда и надоместок на трошоците на нотарот, такси и сл.)
се назначув аат на сите примероци на исправ ите кои се запишув аат в о уписникот за
протести.
На исправ ите од став от 1 на ов ој член се назначув а дали и кои од
надоместоците од став от 1 на ов ој член се наплатени.
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Уписник за реализација на залог (УРЗ)

Член 22
Уписникот за реализација на залог УРЗ (Образец бр. 7) ги содржи следните рубрики:
Рубрика 1: Реден број - се запишув а редниот број на уписот. Секоја календарска година
започнув а со реден број еден, па последов ателно според в ремето на упис секој од уписите
добив а нов , нареден број.
Рубрика 2: Датум на уписот - се запишув аат со арапски броев и, дв оцифрено, денот и
месецот кога е изв ршен уписот в о Уписникот. Година на уписот се запишув а на секоја
страница и в ажи за целата страница.
Рубрика 3: Податоци за учесникот в о постапка за реализација на залог - дов ерител-и и
должник-ци:
- за физичко лице се запишув а име, презиме, адреса и ЕМБГ ;
- за прав но лице се запишув а целосниот или скратен назив на прав ното лице,
седиште и ЕМБС регистриран в о надлежниот орган или регистар;
За упис на странско лице, при уписот не се в пишув а матичен број, ако тој не е
содржан в о документот за идентификација.
Рубрика 4: Краток опис на в идот и предметот на залог и в редноста на обезбеденото
побарув ање.
Краткиот опис на в идот и предметот на залог и в редност на обезбеденото
побарув ање содржи определув ање на в идот на залог, определув ање на предметот на
залог со нав едув ање на основ ните податоци за него.
Вредноста на обезбеденото побарув ање се определув а според глав ното
побарув ање запишано в о јав на книга или регистар наменет за упис на соодв етниот в ид
залог.
Рубрика 5: Ознака на дв ижење на списите - се зав едув а бројот под кој се преземени
поединечните дејств ија за реализација на залогот упишани в о Општиот делов ен уписник и
колку посебни дејств ија се преземени. Со молив се забележув а моменталното дв ижењето
на списот, дали списот е в о суд или друг надлежен орган и сл. Кога списот е архив иран тоа
се констатира со знакот а/а, а доколку е споен со друг предмет, кај предметот кој е
приклучен се нав едув а бројот на предметот кон кој е приклучен, а кај предметот кон кој е
додаден предмет, се нав едув а бројот на предметот кој му е приклучен. По прав ило, кон
барањето за реализација на залог и записникот за прием на истото се приклучув аат сите
останати преземени дејств ија в о постапката.
Рубрика 6: Забелешка - се запишув аат сите забелешки в о в рска со постапката за
реализација на залог, а посебно причината за поништув ање на уписот или колоната,
спојув ање на дв е последов ателни колони, причина за ев ентуални прецртув ање в о
рубриките и други околности за кои нотарот oцени дека се од значење за изв ршениот упис.
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Во Уписникот за реализација на залог се запишув аат сите примени барања за
реализација на залог и в ремето на зав ршув ање на постапката за реализација.
Поединечните дејств ија пов рзани со реализацијата на залог се запишув аат в о
Општиот делов ен уписник.
Секој упис добив а нов последов ателен број.
Секој од учесниците (дов ерител или должник) се запишув а в о посебна колона в о
уписникот.
Редниот број, датумот и други податоци кои се идентични за целиот упис се
запишув аат на прв иот запишан учесник, а на другите колони се став а знакот еднакв о
односно “дето” ( - II -).
Поради голем број на податоци кои треба да се запишат в о определена
рубрика, може да се изв рши спојув ање на дв е последов ателни колони, со тоа што
спојув ањето се констатира в о забелешката.

Уписник за дов ерени работи (УДР)

Член 23
Уписникот за дов ерени работи од судов ите и другите органи (Образец бр.8)
содржи рубрики за: реден број; датум на прием; податоци за странката (име и презиме на
физичкото лице или назив на прав ното лице, адреса на физичкото лице или седиште на
прав ното лице, ЕМБГ или ЕМБС на прав ното лице, занимање); краток опис на дов ерената
работа; датум на испраќање на состав ената исправ а до судот или на друг орган; и
забелешка.

Именик на лица кои пред нотарот предаделе некое располагање в о случај на смрт (ИРС)

Член 24
Именикот на лицата кои пред нотарот предале некое располагање в о случај на
смрт (Образец бр.9) содржи рубрики за: реден број; датум на пренос на располагањето;
име и презиме, ЕМБГ и адреса на лицето кое го предало располагањето; име и презиме,
ЕМБГ и адреса на лицето чие располагање е предадено, ако тоа самото не го предало; и
ознака на списот в о кој располагањето се чув а.

Депозитна книга за преземени и издадени туѓи пари, хартии од в редност и скапоцености
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(ДК)

Член 25
Депозитната книга за преземени и издадени туѓи пари, хартии од в редност и
скапоцености (Образец бр.10) содржи рубрики за: реден број; датум на преземање на
депозитот; податоци за странката (име и презиме на физичкото лице или назив на прав ното
лице, адреса на физичкото лице или седиште на прав ното лице, ЕМБГ или ЕМБС); начинот
на утв рдув ање на идентитетот на странката (лично; св едоци; лични карти или пасоши, број
и орган кои ги издал); опис на депозитот и дејств ија кои треба да се преземат; податоци за
странката на која депозитот треба да се предаде (име и презиме и адреса, односно назив и
седиште на странката на која треба да и се предаде депозитот); и забелешка.

Именик на дов ерени работи (ИДР)

Член 26
Именикот на дов ерени работи (Образец бр.11) содржи рубрики за: реден број;
податоци за странката за дов ерената работа (име и презиме на физичко лице или назив на
прав но лице, адреса односно седиште на прав но лице); уписник за дов ерени работи и број
под кој е уписот изв ршен; место за букв а.
Во Именикот се запишув а секоја странка посебно под букв а која одгов ара на
почетната букв а на негов ото презиме или назив на прав ното лице, уписникот в о кој е
зав еден предметот и под кој број.

Заеднички именик на странките за Општиот делов ен уписник и за Уписникот за протести
(ЗИ )

Член 27
Во заедничкиот именик на странките за Општиот делов ен уписник и за
Уписникот за протести (в о натамошниот текст: Заедничкиот именик) се запишув аат
странките кои се запишани в о уписниците определени со ов ој прав илник .
Заедничкиот именик (Образец бр.12) содржи рубрики за: реден број; податоци за
странката (име и презиме или назив за прав но лице, адреса или седиште за прав но лице)
која е запишана в о Општиот делов ен уписник односно в о Уписникот за протести; уписник в о
кој е зав еден предметот и под кој број; и место за букв а.
Во Заедничкиот именик се запишув а секоја странка под букв а која одгов ара на
почетната букв а на нејзиното презиме или назив от на прав ното лице и уписникот в о кој е
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зав еден предметот и под кој број.
Заедничкиот именик се в оди в о пишана форма согласно ов ој прав илник, в о кој
страниците се поделени по азбучен ред.
Заедничкиот именик може да се в оди и в о електронска форма, преку софтв ерска
програма со чија

помош по електронски

пат се в одат и се ажурираат уписите и се

ов озможув а лесно и едностав но пребарув ање на уписите и учесниците в о постапката кај
нотар, најмалку по една основ а од нав едените: име, презиме, назив на прав ното лице,
жив еалиште односно седиште, ЕМБГ и сл.
На крајот од секоја календарска година, нотарот треба да направ и најмалку дв е
копии на компакт диск, ДВД или друг медиум за чув ање на електронските податоци од
годишниот заеднички именик, поединечно и в о состав со уписите од претходните години.
Копиите со електронски податоци се чув аат в о трајната архив а на нотарот, на
начин и в о услов и соодв етни за сигурно чув ање на таков медиум.
Уписот в о Заедничкиот именик се в рши в о прв ата наредна слободна рубрика на
букв ата в о именикот која одгов ара на прв ата букв а на презимето на лицето или назив от на
фирмата на учесникот.
Нотарот не треба да користи нов именик додека не го исполни именикот што го
користи.
Заедничкиот именик се смета дека е исполнет кога ќе се исполни која било од
букв ите в о Заедничкиот именик.

Книга на депонирани потписи (КДП)

Член 28
Книгата за депонирани потписи (Образец бр.13) содржи рубрики за: реден број;
датум на депонирање; назив и седиште на прав ното лице чии што законски застапник е
лицето што го депонира потписот; функцијата на лицето што го депонира потписот; име и
презиме, занимање и адреса на лицето кое што го депонира потписот; датум и место на
раѓање и документ в рз основ а на кој е изв ршена идентификација (лична карта или патна
исправ а број, орган што ја издал и датум на издав ање); број на актот со кој лицето е
избрано или именув ано; број, датум на судската регистрација и орган кој ја зав ерил; потпис
и параф на лицето кое го депонира потписот; установ а в о која е изв ршено депонирањето
на потписот; лице пред кое е изв ршено депонирањето на потписот (претседател на
Нотарската комора на Република Македонија); забелешка (ев ентуалната промена на
генералиите на лицето што го депонирало потписот и други промени); и датум на престанок
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на функцијата на лицето кое што го депонира потписот.

Именик на нотари (ИН)

Член 29
Именикот на нотари (Образец бр.14) содржи рубрики за: име и презиме на
нотарот; седиште за подрачјето на основ ниот суд за кое е именув ан; положил нотарски
испит (ден, месец, година); решение за именув ање на нотарот (ден, месец, година);
св ечена изјав а и пов елба за постав ув ање на нотарот (ден, месец, година); и започнув ање
со работа (ден, месец, година).
Именикот содржи и рубрики за отсуств ата на нотарот; престанување на
службата на нотарот (оставка, разрешув ање, казни и промени в о упис); и забелешки.

Именик на помошници-нотари (ИПН)

Член 30
Именикот на помошници-нотари (Образец бр.15) ги соржи следните рубрики:
реден број; име и презиме на помошник - нотарот; име и презиме на нотарот кај кого работи
помошник-нотарот; датум на положен нотарски испит (ден, месец, година); датум и број на
решението за поставув ање помошник – нотар (ден, месец, година и број на решение);
датум на дадена св ечена изјав а на помошник-нотарот пред претседателот на Нотарската
комора на Република Македонија (ден, месец, година); в ршење на функцијата помошникнотар; престанок на работа на помошник- нотарот (ден, месец, година); датум на
разрешув ање и назив на органот (ден, месец, година, назив на органот); забелешки; и
уписот в о именикот го одобри и потв рди претседателот на Нотарската комора на
Република Македонија.

Именик на заменици- нотари (ИЗН)

Член 31
Именикот на заменици-нотари (Образец бр. 16 ) содржи рубрики за: реден број;
име и презиме на заменик - нотарот; име и презиме на нотарот кој го заменув а заменик нотарот; датум на положен нотарски испит (ден, месец, година); датум и број на
одобрението за именув ање заменик- нотарот (ден, месец, година, број на одобрението и
орган); датум на дадена писмена изјав а на заменикот - нотар пред претседателот на
Нотарската комора на Република Македонија (ден, месец, година); датум на депонирање на
потпис и печат на заменик-нотарот в о надлежниот суд; дисциплински казни и промени в о
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уписот; датум на престанок на службата на заменик - нотарот; ( ден, месец, година и назив
на органот); забелешки; и уписот в о именикот го одобри и потв рди претседателот на
Нотарската комора на Република Македонија.

Именик на нотарски приправ ници (ИНП)

Член 32
Именикот на нотарски приправ ници (Образец бр. 17 ) содржи рубрики за: реден
број; име и презиме на нотарскиот приправ ник; име и презиме на нотарот кај кого е
в работен нотарскиот приправ ник; датум на дипломирањето на нотарскиот приправ ник (ден,
месец, година); датум на в работув ањето на нотарскиот приправ ник (ден, месец, година);
датум на достав ув ањето на потв рдата од нотарот до Нотарската комора на Република
Македонија (ден, месец, година); датум на изв ршен надзор од Нотарската комора на
Република Македонија над стручното оспособув ање (ден, месец, година); датум на
престанок

на работниот

однос (ден, месец, година); датум на зав ршув ање на

приправ ничкиот стаж (ден, месец, година); забелешки; и уписот в о именикот го одобри и
потв рди претседателот на Нотарската комора на Република Македонија.

Именик на нотарски стручни соработници (ИНСС)

Член 33
Именикот на нотарски стручни соработници (Образец бр. 18) содржи рубрики за:
реден број; име и презиме на нотарскиот стручен соработник; име и презиме на нотарот кај
кого е в работен стручниот соработник; датум на дипломирањето на стручниот соработник
(ден, месец, година); датум на в работув ањето на стручниот соработник (ден, месец,
година); датум на полагање на нотарскиот испит (ден, месец, година); дисциплинско
казнув ање (ден, месец, година); в ршење на функција помошник или заменик - нотар; датум
на престанок на работниот однос (ден, месец, година); забелешки; и уписот в о именикот го
одобри и потв рди претседателот на Нотарската комора на Република Македонија.

Именик на нотари кои прив ремено ја в ршат службата (ИНПС)

Член 34
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Именикот на нотари кои прив ремено ја в ршат службата (Образец бр.19) содржи
рубрики за: реден број; име и презиме на нотарот (односно помошник-нотарот) кој
прив ремено ја в рши службата; име и презиме на нотарот в о чие име се в рши службата;
датум и број на решението за престанок на службата на нотарот в о чие име ја в рши
службата (ден, месец, година и број на решение); датум и број на решението за
поставув ање на нотар кој прив ремено ја в рши службата (ден, месец, година и број на
решение); датум на дав ање на писмена изјав а на нотар кој прив ремено ја в рши службата
пред претседателот на Нотарската комора на Република Македонија (ден, месец, година);
датум на депонирање на потпис и печат пред надлежниот суд (ден, месец, година); датум
на изв естув ање на министерот и надлежниот суд за постав ув ање на нотар кој прив ремено
ја в рши службата (ден, месец, година); датум на престанок на службата на нотарот кој
прив ремено ја в рши службата (ден, месец, година и назив на органот); забелешки; и уписот
в о именикот го одобри и потв рди претседателот на Нотарската комора на Република
Македонија.

II. Начин на примање на нотарски исправи

Член 35
Нотарот предметите ги зема в о работа според редот на приемот, осв ен ако
природата на дејств ието или посебните околности бараат да се постапи поинаку.

Член 36
Писмената в о нотарската канцеларија се примаат в о работното в реме.
Примањето на писмената непосредно од странките, нотарот може да го
ограничи на работното в реме определено за примање на странките.

Член 37
Писмената в о нотарската канцеларија ги прима нотарот или лице в работено в о
негов ата канцеларија.
Ако примањето на писмената е в рзано за преземање на некое службено
дејств ие, писменото наместо нотарот може да го преземе само лице ов ластено за
преземање на тоа дејств ие.
Поштенските пратки ги презема нотарот или лице в работено в о негов ата
канцеларија кое за тоа е посебно ов ластено.

Член 38
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Нотарот определув а лице за отв орање на поштата в о негов ата канцеларија.
Обв ив ката на писмото се отв ора така што да не се оштети поштенскиот печат
и жиг.
За прав илно в ршење на службата (утв рдув ање на рок, датум и сл.), кога тоа е
неопходно, кон писменото се приложув а и обв ив ката в о кое било писменото.
Содржината на обв ив ката (бројот на писмената и прилозите) се утв рдув а со
забелешка за прием или со посебен записник со кој се приложув а обв ив ката и примените
писмена.
Посебен записник се состав ув а особено ако содржината на обв ив ката не се
поклопув а со назнаката на обв ив ката и кога пакет или друга пошта се примени оштетени, а
постои сомнев ање за неов ластено или злонамерно отв орање.
Посебен записник составув а нотарот или лицето кое е ов ластено да го замени
нотарот в о преземањето на определени нотарски дејств ија.
Ако в о една обв ив ка пристигнале пов еќе писмена, обв ив ката се приложув а кон
едно од писмената, а на другите писмена под белешката за прием се означув а списот в о
кој обв ивката се наоѓа.
Ако обв ив ката на препорачаната пошта или онаа на која е означена в редноста е
оштетена, нотарот или ов ластеното лице ја презема откако комисиски се утв рди
содржината на пратката, за што се составув а записник, од кој еден примерок му се предав а
на нотарот.

Член 39
На примерокот на писменото наменето за нотарот се став а забелешка со
штембил за прием на писмено односно приемен штембил (Образец бр.3 од ППШ), по
прав ило на задната страна од писменото.
Забелешката за прием од став 1 на ов ој член содржи име и презиме на нотарот
и назначув ање на негов ото седиште, ден, месец и година на приемот и податоци за
начинот на приемот (на пример: “непосредно”, “преку пошта”, или “препорачано” и сл.), за
бројот на примероците и прилозите, за тоа дали и како за писменото е платена такса, дали
стигнало по пошта, дали е отв орено или е со оштетена обв ив ка, за можните предмети и
готов и пари кои се достав ени со пратката и сл.
Ако поштенската пратка е испратена препорачано, забелешката содржи и датум
на поштенскиот жиг, како и пратката која е означена на денот на предав ањето на поштата.
Ако на поштенскиот жиг поради нејаснотија не може да се утв рди денот на
предав ањето на поштата, тоа се означув а на писменото.
Ако при отв арањето на пратката се утв рди дека со писменото се испратени пари
или друга в редност, се составув а посебен записник в о кој се утв рдув а износот на парите
односно на другата в редност.
Утв рдениот износ на парите односно на другата в редност по изв ршениот упис на
писменото в о соодв етен уписник се запишув ат и в о депозитната книга.
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Под забелешката за приемот се означув а бројот на депозитната книга.
Недостигот и неправ илностите утв рдени при отв орањето на пратката, ако нема
причини за состав ув ање на посебен записник согласно став от 4 на ов ој член , треба да се
утврдат со кратка забелешка која се состав ув а непосредно со став ање на штембил (на
пример: ако на писмената му недостигаат прилози се став а “примено без прилози”, а ако не
му недостигаат прилози, треба да се нав еде нив ното име и сл.).
Ако в о обв ив ката се најде писмено адресирано на друг нотар, на суд, на друг
држав ен орган, на прав но или физичко лице се став а соодв етна забелешка под
забелешката за прием (на пример: погрешно достав ено) и писменото се упатув а на
адресатот.
Забелешката за прием се став а со штембил за прием на сите пратки.
Лицето кое в о нотарската канцеларија ја примило писмената пратка, по барање
на подносителот, му издав а потв рда за приемот на пратката зав ерена со штембил за прием
на копијата на предаденото писмено или со став ање на потпис и печат на нотарот в о
предадената книга на доносителот, ако в о неа се точно нав едени писмената кои се
предав аат, бројот на примероците, рубриките итн. или со издав ање на потв рда за
применото писмено.
Ако е со писменото приложена достав ница, приемот на писменото се потв рдув а
на достав ницата со став ање на датум и потпис, а потв рдената достав ница в еднаш му се
в раќа на испраќачот.
Забелешките од став 1 до 12 на ов ој член ги потпишув а лицето кое го примило
писменото.

Член 40
Нотарот или лицето кое тој го овластил за примање на писмена ги пресметув а и
ги поништув а таксите што се лепат на поднесокот, на прилозите и на останатите писмена
според прописите за наплата на такси и одредбите на ов ој прав илник.

Член 41
Писмената кои се испраќаат од нотарската канцеларија се зав едув аат в о
соодв етна книга за испраќање или достав а (Достав на книга за пошта или Достав на книга за
место).
Достав ната книга за пошта (Образец бр.20) содржи рубрики за: реден број;
датум на испраќање; ознака на списите; примач (име и презиме, или назив на прав ното
лице и адреса); тежина в о грамов и; поштарина; и број на пратката.
Достав ната книга за место (Образец бр.21) содржи рубрики за: реден број; датум
на уписот; ознака на списите; примач (презиме и име, или назив на прав ното лице и
адреса); потв рда за прием (датум и потпис).
Достав ата на писменото може да се констатира и со посебна достав ница
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приклучена кон предметот заради кој се в рши достав ата.
Писмената за кои е потребен доказ за прием се доставув аат со достав ница
односно пов ратница до странките и другите лица.
На достав ницата односно пов ратницата од став 5 на ов ој член се назначув а
името и презимето, адресата на примателот и датум на писменото што се достав ув а со
бројот на списите и името на нотарот.
.

1. Нотарски списи

Член 42
Нотарот ги состав ув а, в оди и чув а св оите списи согласно со Законот за
нотаријатот и одредбите на ов ој прав илник, ако со посебни прописи за определен в ид на
списи поинаку не е определено.

Член 43
Писмената за кои нотарот прав и зав ерки и потв рди и се запишув аат в о
Уписникот за зав ерки и потв рди се чув аат без формирање на посебна обв ив ка на списи, со
уредно последов атено редење на зав ерките по реден број в о соодв етни регистратори.
Полномошната и другите списи како прилози кон писменото што се зав ерув а, се
спојув аат со писменото.
Писмената што ги изготв ув а нотарот, а се запишув аат в о Општиот делов ен
уписник или другите уписници, осв ен уписникот Уписник за зав ерка и потв рди (УЗП),
формираат посебен спис и за нив се прав и посебна обв ив ка на списи.
Писменото за кое треба да се оформи нов спис се запишув а истиот ден кога е
примено в о соодв етниот уписник и именик.
Писменото за кое треба да се оформи нов спис се став а в о обв ив ка за списи и
се запишув а в о пописот на писмената, кој е отпечатен на в натрешната страна на обв ив ката
на списот.
Откако се пополни пописот на писменото на обв ив ката на списот, кон списот се
приложув а лист за продолжув ање на пописот на писмената на кој се продолжув а
запишув ањето на писмената.
На обв ив ката на списот (Образец бр.22) в о горниот лев агол отпечатена е или со
штембил е означена нотарската канцеларија, в о горниот десен и долниот лев агол се
запишув а ознаката и бројот на списот, а на средина се запишув аат податоците за
предметот и странките.
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Пописот на писмена (Образец бр.23) содржи рубрики за: реден број; датум на
приемот или состав увањето на писменото кај нотарот; кратки ознаки на содржината; број на
прилози; број на листов и; и забелешка.

Член 44
На секој предмет за кој се формира спис се став а ознака која се состои од
кратенка на името на уписникот в о кој е запишан со големи букв и, редниот број на уписот и
последните дв а броја на годината в о која предметот е в несен в о уписникот.

Член 45
Прилозите со одделни писмена се став аат в о обв ивката на списот заедно со
писменото на кое се однесув аат.
Прилозите се нав едув аат в о самиот акт на кој се однесув аат, а доколку не се
нав едени в о писменото се означув аат со делов ниот број на соодв етното писмено со
став ање на голема букв а в о азбучниот ред на секој прилог посебно.

Изв орниците на исправ ата кои по зав ршената постапка треба да им се в ратат на
странките, по прав ило се став аат в о заеднички отв орена обв ив ка, на која од надв орешната
страна се нав едув а кои исправ и се наоѓаат в о неа.
Кон соодв етното писмено в о кое изв орниците биле приложени се приложув а по
потреба и препис односно фотокопија од изв орникот кој треба да се задржи в о списот.
Другите прилози, кои поради формата или в идот не можат да се став ат в о
списот, се чув аат одв оено, а на писменото со кое биле приложени и в о пописот на
писмената се став а забелешка за тоа каде се чув аат тие прилози.
Во пописот на писмената, со реден број на писменото на кое се однесув аат
прилозите, се нав едув а бројот на прилозите в о посебна рубрика определена за
ев идентирање на прилозите, а по потреба и назначув ање на букв ите со кои прилозите се
обележани.

Член 46
Нотарот и лицата в работени в о негов ата канцеларија в нимателно ги чув аат сите
писмена в о списите, уредно запишув ајќи ги в о пописот на писмената и назначув ајќи ги со
прав илни ознаки.

Член 47
Ако в о текот на работата се јав и потреба в рз определен предмет да се промени
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ознаката на списот, на обив ката се прецртува ознаката на поранешниот спис, а под неа се
запишув а нов ата ознака.
Во уписникот в о кој била в несена поранешната ознака на предметот се
назначув а нов ата ознака на списот.
Соодв етна промена на ознаката на списот се в рши и в о имениците в о кои
списот бил запишан со поранешната ознака.

Член 48
Во случај на потреба, заради спров едув ање на единств ена постапка или
функционална пов рзаност на актите, може да се изв рши спојув ање на пов еќе списи в о
единств ен спис.
Спојув ањето в о единств ен спис се в рши со спојув ање на подоцна примените
списи кон најстариот спис или со приклучув ање на анексите и додатоците на глав ниот
предмет кон глав ниот предмет, доколку од природата на прав ното дело не произлегув а
нешто друго.
По изв ршеното спојув ање в о уписниците в о кои се зав едени одделните списи в о
рубриката за забелешки се запишув а ознаката на единств ениот спис, додека в о уписникот
в о кој се в оди единств ениот спис в о рубриката за забелешки се констатира спојув ањето на
одделните списи со запишув ање на ознаките на одделните списи кои се припојув аат,
односно, кај предметот што е приклучен кон глав ниот се нав едув а бројот на глав ниот
предмет, а кај глав ниот предмет се запишув аат ознаките на анексите и додатоците на
глав ниот предмет што се приклучув аат кон глав ниот предмет.

Член 49
Ако нотарот одлучи да ги раздв ои споените списи или да издв ои дел од еден
спис, в о раздв оениот или издв оениот спис го став а писменото кое се однесув а само на
него, а останатите писмена кои се потребни за издв оениот спис се препишув аат или
фотокопираат, се зав ерув аат и приложув аат в о издв оениот спис.
Раздв оениот или издв оениот спис се запишув аат в о соодв етен уписник под нов
реден број и добив аат нов а ознака, ако порано не ја имале.
Раздв ојув ањето и издв ојув ањето на списите се запишув а в о соодв етните
уписници и именици.

Член 50
Кога еден спис се приложув а кон друг заради ув ид или од други причини, в о
пописот на писмената на глав ниот спис се назначув а приложениот спис како прилог на
писменото на кое се наоѓа одредба за прилагање на списот.
На обв ивката на глав ниот спис на кој е приложен друг спис се нав едув а
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ознаката на списот кој му е приложен.
Податоците за дв ижењето на списот кој се приложув а се забележув аат в о
соодв етните рубрики на Именикот в о кој е упишан.
Ако од некој спис се издв ои некој дел, в о основ ниот спис на соодв етно место се
став а забелешка за тоа каде се наоѓа тој спис.

Член 51
Ако списи или одделни писмена се изгубат, оштетат или уништат, се пов едув а
постапка за обнов ув ање на списот или одделните писмена (в о натамошниот текст:
обнов ув ање).
За обнов ув ањето одлучув а претседателот на основ ниот суд на подрачјето на
кое е седиштето на нотарот по предлог на нотарот, на заинтересираната странка или орган
со јав ни ов ластув ања.
Постапката за обновув ање нема да се пов еде ако поминал рокот до кој се
чув аат списите на кои се однесув а предлогот за обновув ање на списот.
Обнов ув ањето се в рши в рз основ а на решение, со кое се дозв олув а пов едув ање
на постапката за обновув ање.
Со решението од став 4 на ов ој член се пов едув а постапка в рз основ а на која по
зав ршув ање на постапката наместо изгубениот, оштетениот или уништениот спис се основ а
нов спис или писмено.
Нов иот спис ја носи ознаката која ја имал списот или писменото што се
обнов ув а.
Спров едув ањето

на

одделни

дејств ија в о

постапката

за

обновув ање,

претседателот на основ ниот суд може да го дов ери на нотарот чиј спис или одделно
писмено треба да се обнов и, заменикот-нотар или нотарот кој прив ремено ја в рши
службата, на друг нотар од тоа подрачје или на одреден судија на тој суд.
За обнов ув ање на списите со попис на обнов ените писмена на тој спис, се
донесув а решение од страна на претседателот на надлежниот суд.
При обнов ата на списот се обновув аат само оние делов и или одделни писмена
кои се значајни со оглед на причините поради кои е одобрена постапката за обнов а.
Списот се обновув а в рз основ а на преписи од изгубените, оштетените или
уништените писмена со кои располага странката или судот, податоците од уписникот и
помошните книги, а по потреба и в рз основ а на согласните искази на странките и нив ните
полномошници, св едоци и други лица што учествув але в о преземањето на дејств ија по
пов од на кои списот бил основ ан.
Дејств ијата за кои нема податоци или за кои не постојат согласни изјав и на
нав едените лица се повторуваат.
Обнов ув ањето на нотарскиот списи е на трошок на нотарот, односно органот кај
кој списот се наоѓал кога е изгубен, уништен или оштетен.
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Член 52
Ако списот прив ремено се доставув а на ув ид на судот или на друг држав ен
орган или се приложув а в о друг спис, в о уписникот в о соодв етна рубрика за дв ижење на
списи, со обичен молив се назначув а датумот кога и кому списот му е достав ен.
Достав ениот или прив ремено приложениот спис се запишув а в о пописот на
испратените и приложени списи кои треба да се в ратат.

Член 53
Вратените достав ници и пов ратници со кои е потв рдено изв ршеното
достав ување се став аат в еднаш в о списот на кој се однесув аат.
Достав ниците и пов ратниците кои служат како доказ за в рачув ање на пратките
в рзани со рок, се приложув аат в о списот односно се припојув аат на изв орникот на актот,
записникот или на друго писмено на кое се однесув аат и се чув аат в о списот.

III. Примање и чување на исправи, пари и хартии
од вредност и предмети од вредност

Член 54
Исправ и, готов и пари, хартии од в редност и други предмети од в редност
(нотарски депозити) се примаат в о нотарската канцеларија, по прав ило, в о работното
в реме.

Член 55
Нотарскиот депозит го презема лично нотарот.
Нотарскиот депозит може наместо нотарот да го преземе и лице в работено в о
негов ата канцеларија, кое според Законот за нотаријатот е ов ластено да го преземе тоа
службено дејств ие.
Лицето кое го презело депозитот без одлагање го запишув а депозитот в о
депозитната книга.

Член 56
Исправ ите се попишув аат така што се нав едув а нив ното св ојств о, издав ачот,
датумот и местото на издав ање, како и други податоци.
Исправ ите се ев идентираат поединечно, без означув ање на в редноста.

Член 57
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Хартиите од в редност се попишув аат в рз основ а на податоците кои ги содржат,
в о зав исност од нив ниот в ид.
Ако е можно се запишув а и држав ата в о која хартијата од в редност е издадена,
името и назив от на издав ачот, серијата и бројот на хартијата од в редност, износот на кој
талонот гласи, купоните кои се пов рзани со хартијата од в редност и датумот кога треба да
се исплати или реализира прв иот купон.
Ако хартијата од в редност е издадена в о Република Македонија, нејзината
в редност се означув а в о номинала.
Ако хартијата од в редност ги нема сите купони, односно ако при в паричув ањето
на купонот осв ен каматата се исплати и дел од глав ницата, како в редност се означув а
смалената в редност на хартијата од в редност.
Ако на хартијата од в редност која е издадена в о странств о не може в еднаш да
се утв рди в редноста со домашна в алута, се изв едув а нејзината номинална в редност.

Член 58
Готов и пари се примаат преку ов ластена организација преку која се в рши
платниот промет, банка, пошта или непосредно в о нотарската канцеларија.
Нотарот не прима уплати в о готов и пари директно од странката, туку странката
ја упатув а да изв рши уплати на негов а посебна сметка за други лица.
Во оправ дани случаи, нотарот може и непосредно да прими готов и пари, за што
на странката и издав а потв рда, а копија од потв рдата задржув а како благајнички документ.
Готов ите пари нотарот в еднаш, а најдоцна прв иот нареден работен ден ги
уплаќа на соодв етна сметка.
Готов ите пари примени преку ов ластената организација преку која се в рши
платниот промет, банка или пошта, се запишув аат в о благајничкиот изв ештај за готов ина
која ја уплатиле странките (Образец бр. 24 ).
Ако целта на пратката не може да се утв рди, односно ако не може да се утв рди
за која прав на работа примените готов и пари или в редности се однесув аат, се пов икув а
испраќачот најдоцна до три дена да објасни на што се однесув а уплатата, со
предупредув ање дека испратените пари ќе му се в ратат на негов трошок ако не се отпов ика
на поканата.
Примањето на готов ината од став ов ите 1 до 6 на ов ој член се запишув а в о
Контов ник на готов инските депозити кои се чув аат во благајната на нотарот или на сметка
на нотарот в о банка (Образец бр.25) и Днев никот на готов ински депозити кои се чув аат в о
благајната на нотарот или на сметка на нотарот в о банка (Образец бр. 26).

Член 59
Ако предметот на депозитот е странска в алута, в о пописот се нав едув а името на
држав ата в о која в алутата е в о в ажност како законско средств о на плаќање, номиналната
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в редност на странската в алута, името на издав ачот, серијата и бројот, како и ев ентуални
други податоци.

Член 60
Штедните и в ложните книшки се попишув аат така што се нав едув а името на
прав ното лице кое ги издало, името на в ложув ачот, бројот на штедната или в ложната
книшка и салдото на кое книшката гласи, а ев ентуално и посебен знак.
Вредноста на штедната или в ложната книшка се нав едув а според салдото кое го
покажув а состојбата в о книшката в о номинален износ, ако се работи за штедна или в ложна
книшка на домашно прав но лице.

Ако штедната или в ложната книшка ја издало странско прав но лице, а не може
да се утв рди нејзината в истинска в редност се изв едув а нејзината номинална в редност од
странска в алута.

Член 61
Примањето на скапоцености в о присуств о на странката го попишув а нотарот или
лице в работено в о негов ата канцеларија ов ластено за преземање на тие дејств ија.
Примените предмети се попишув аат поединечно со ознака и спецификација
какв и скапоцености се тие, количина, тежина, обем, форма и слично, така што да се
исклучи секоја можност на замена.
Записникот за попис се составув а в о дв а примероци, од кои едниот се остав а в о
соодв етниот спис, а другиот в о обв ивката со попишаните скапоцености.
Ако пописот од која било причина не може да се изв рши, се определув а судски
в ештак кој ќе утв рди за какв и скапоцености се работи.
По пописот, скапоценостите ги проценув а судски в ештак според пазарната
в редност што ја имаат в о оној ден кога се примени.

Член 62
Примените хартии од в редност, штедни и в ложни книшки, исправ и и странска
в алута се запишув аат в о Контов никот на неготов ински депозити (Образец бр. 27 ) и в о
Днев никот на неготов ински депозити (Образец бр. 28 ).

Член 63
Готов ите пари кога се дадени како депозит, нотарот ги чув а на св оја посебна
сметка за други лица в о банка или друга финансиска организација.

26

Нотарот готов ите пари ги чув а в о св ојата благајна, само ако готов ите пари што
ги примил непосредно од странката или преку пошта треба в еднаш да ги исплати.
Ако преземениот износ не може да биде исплатен најдоцна до пет дена од денот
на приемот, или ако преземениот износ не може да се задржи в о нотарската благајна
заради пописи за благајничкиот максимум, средств ата се депонираат на посебна сметка на
нотарот за други лица в о банка.
Предметите од в редност, готов ите пари, хартии од в редност и исправ ите кои се
чув аат в о нотарската благајна или в о сеф в о банка, се став аат в о посебни обв ив ки на кои
на надв орешната страна се испишув а делов ниот број на списот, прав ната работа на која се
однесув аат, понатамошна спецификација на содржина на обв ив ката, име и презиме,
односно име или фирмата на депонентот.
Заедно со нотарскиот депозит, в о обв ив ката се став а примерок од записникот за
пописот и процената.
Странската в алута нотарот ја чув а согласно став 4 на ов ој член, или на св оја
посебна дев изна сметка за други лица в о банка.
Ако странската в алута се чув а на дев изна сметка в о банка, примањето,
чув ањето и издав ањето на странската в алута се спров едув а според прописите за дев изно
работење.
Ев иденцијата за чув ање и издав ање на странска в алута, со посебна дев изна
сметка од нотарот за странката, се в оди согласно одредбите на ов ој прав илник и прописите
за дев изното работење.

Член 64
Депозитите кои заради св ојот обем и големина не можат да се чув аат в о сеф
или трезор кај нотарот или в о банка, се дов ерув аат на чув ање на лице кое според посебни
прописи е ов ластено за чув ање на такв и депозити.
Пред да го предаде предметот на депозитот на одредено лице за чув ање,
нотарот в рши попис и процена на депозитот и за тоа составув а записник в о три примероци,
од кои еден приложув а в о соодв етниот спис, еден предав а на странката, а третиот го
предадав а на чув арот заедно со предметот на депозитот.
Примањето на депозитот на чув ање според одредбите на став 1 и 2 на ов ој
член, се запишув а в о Ев иденцијата на депозити даден на чув ање кај други лица (Образец
бр. 29).

Член 65
Готов ите пари, хартиите од в редност, предметите од в редност и исправ ите што
се чув аат на посебна сметка кај нотарот за други лица в о банка или в о сеф на банка, му се
издав аат на нотарот.
Готов ите пари му се исплатув аат на нотарот на благајна, по пошта или преку
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банка.
Готов ите пари кои се наоѓаат на посебна сметка на нотарот за други лица в о
банка му се исплатув аат в рз основ а на соодв етен налог на нотарот.
Хартиите од в редност и предметите од в редност се издав аат непосредно на
корисникот или лицето ов ластено од него.
За издав ањето на хартиите од в редност и предметите од в редност непосредно
на корисникот или лице ов ластено од него се состав ув а посебен записник, кој го потпишув а
корисникот.
Записникот од став 5 на ов ој член се чув а и како книгов одств ена исправ а.
Лицето на кое му е дов ерено чув ање на депозит може депозитот да го издаде
само на лицето кое за тоа е ов ластено од нотарот, в о согласност со услов ите и на начин кој
го одредил нотарот, односно в о согласност со догов орот за депозит.
Пречките при издав ање на нотарскиот депозит или за одделни прав ни работи в о
в рска со нив (забрана на оттуѓув ање или оптов арув ање, прав о на ужив ање, исполнув ање
на налогот по тестамент и сл.) или за одделни работи на ракув ање кои се повторув аат, се
ев идентираат со црв ено мастило в о забелешка в о наслов от на соодв етниот контов ник.
Решението со кое се определув а изв ршув ање со продажба на депозитот се
достав ува на нотарот, кој в о наслов от на соодв етниот контов ник забележув а дека на
депозитот е определено изв ршув ање.

Член 66

За в одење на делов ните книги за материјалното и финансиското работење со
странките на соодв етен начин се применув аат прописите со кои се уредув а в одењето на
делов ните книги за материјалното и финансиското работење в о судов ите.

IV. Преземање на други формални дејствија

Член 67
По потреба, заради успешно в ршење на определени службени дејств ија
нотарот ги презема тие дејств ија и надв ор од нотарската канцеларија.
Нотарот презема дејств ија надв ор од нотарската канцеларија, по прав ило,
надв ор од в ремето определено за прием на странки в о канцеларијата, осв ен ако природата
на дејств ието или посебните околности бараат да се постапи поинаку.

Член 68
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Нотарот, при наплата и поништув ање на нотарските такси, постапув а на
начин предв иден согласно Законот за нотаријатот и други прописи.
Нотарските такси за зав ерка (ако за зав ерката треба да се платат такси) се
лепат и се поништув аат на примерокот на исправ ата која останув а за архив а, в о моментот
на зав ерката.
Ако таксата е платена в о готов и пари се назначув а датумот на уплатата и
бројот на сметката в о чија корист е платена таксата.
Ако зав ерката е ослободена од плаќање такси се нав едув а прописот в рз
основ а на кој зав ерката е ослободена од плаќање такси.
Таксите се лепат на страницата каде што зав ршув а писменото, под текстот на
примерокот кој останув а в о архив ата на нотарот, а ако тоа не е можно на позадината на тој
примерок.
По исклучок, од став 5 на ов ој член, таксите можат да се залепат на посебен
лист на хартија на кој се назначув а бројот на списот и службеното дејств ие за кое таксата е
наплатена.
При поништув ањето се в нимав а да не се оштети текстот на писменото.
Ако таксите се залепени на посебен лист в о списот, забелешката за
поништув ање се став а на посебниот лист и на писменото кое останув а в о архив ата на
нотарот, со означув ање на бројот на посебниот лист в о списот.
Забелешката од став 8 на ов ој член ја потпишув а лицето кое ги залепило
таксите.
Ако таксите се наплатени со уплата на одредена сметка, на писменото за кое
таксата е платена се забележув а датумот и износот на уплатата, а потв рдата за уплатата
се прилепув а со примерок од писменото по пов од кое таксата е платена.
Списот не може да се архив ира додека нотарот не утв рди дека сите потребни
такси се наплатени и прописно поништени, односно дека е покрената постапка заради
нив на присилна наплата.
Поништув ањето на нотарските такси се в рши со штембил за поништув ање на
такса (образец бр.13 од ППШ).

Член 69
Ослободув ањето од плаќање на такси и други трошоци се назначув а на
обв ив ката в о списот на лев иот горен агол, а на писмената в о списот на местото одредено
за лепење на такси со став ање на штембил за одобрено ослободув ање од плаќање на
трошоци-такси (Образец бр. 5 од ППШ).
Ако странката е ослободена од плаќање на трошоци за преземање на службени
дејств ија за кои нотарот може да бара надомест од судот, в о списот се приложув а попис на
трошоците (Образец бр. 30), в о кој се запишув аат трошоците.
Пописот на трошоци, нотарот го приложув а на барање на судот за надоместок
на трошоци.
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Член 70
Ако нотарот в о в рска со преземање на определени службени дејств ија е
ов ластен да побара од странката полагање на одреден ав анс, тој на странката, по нејзино
барање и предадав а писмена покана за уплата на име и презиме, односно
адреса, краток опис на дејств ието што

фирма и

треба да го преземе, износ кој треба да се

ав ансира, како и рокот до кој треба ав ансот да се депонира.
Откако странката го депонира ав ансот, нотарот издав а потв рда, а в о списот го
став а пресметков ниот лист (Образец бр. 31 ) за депонентот, в о кој го запишув а
депонираниот износ.

Член 71
Откако службеното дејств ие по кој пов од списот е основ ан е зав ршено, нотарот
го прегледув а списот и ако утв рди дека в о него се наоѓаат сите писмена кои треба да се
наоѓаат в о него, сите достав ници и пов ратници за изв ршените достав и, како и дека се
наплатени таксите, односно дека е покрената постапка за нив на наплата, го архив ира
предметот.
Преписи од списите на остав инските предмети што се в раќаат на чув ање в о
судот можат ба бидат в о пишана или електронска форма.
Преписот в о пишана форма се прав и со фотокопирање на сите акти, прилози и
достав ници содржани в о предметот, в клучув ајќи ја и обв ив ката на списите кои се
архив ираат в о посебни фасцикли в о општиот архив на нотарот.
Преписот в о електронска форма се прав и со скенирање на сите акти, прилози и
достав ници содржани в о предметот, в клучув ајќи ја и обв ив ката на списите и нив ното
снимање на минумум дв е копии на компакт диск, ДВД или друг соодв етен и сигурен медиум
за чув ање на електронски податоци кои се чув аат в о трајната архив а на нотарот на начин
и в о услов и соодв етни за сигурно чув ање на таков медиум.
Списите се архив ираат со сложув ање в о посебни фасцикли за определени
в идов и на уписници, според редните броев и за одредени години.
На предната страница на фасциклата се став а ознака на уписникот, како и
броев ите на списот кои в о него се наоѓаат.
Нотарот ги архив ира и чув а списите в о општ архив , кој може да биде посебна
просторија в о рамките на канцеларијата, со в градени полици, специјално направ ени за таа
намена, согласно прописите за заштита од пожар, оштетув ање или в о соодв етен орман ,
така што да бидат заштитени од в лага, пожар, прашина, губење и оштетув ање.
Во општата архив а се чув ат уписници, именици, други помошни книги, односно
ев иденции и списи.
Нотарот в оди прегледни табели со податоци каде се чув аат определени в идов и
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на списи.
Одделни списи од историско, научно, или културно значење можат да се чув аат
издв оено од другите списи в о посебна полица, посебен орман, каса или трезор, средени по
години и по нив ното значење в о посебни фасцикли на кои од надв орешната страна се
означув а годината на списот што се наоѓа в о фасциклата.
Во општата архив а на местото на кое би требало да се чуваат издв оени списи,
се став а лист хартија со забелешка за местото каде списот се чув а, а в о уписникот во кој е
запишан списот се назначув а каде се наоѓа тој.
Нотарот в оди посебна ев иденција на издадени списи од архив ата (Образец бр.
32), в о кој се запишув аат сите списи издадени од архив ата со назначув ање на датумот кога
списот е издаден, каде се наоѓа и рок на в раќање на списот.

Член 72
Списите став ени в о архив ата се средув аат в о соодв етни ормани на полици и
сл., така што да бидат заштитени од в лага, пожар, прашина, губење и оштетув ање.
Архивскиот материјал (одделни списи, група на списи, уписници, именици и
други помошни книги) се чув а и издав а според посебни прописи за чув ање, собирање и
пов ремено издав ање на архивскиот материјал, како и според одредбите од ов ој прав илник.
Трајно се чув аат уписниците, книгите и имениците кои нотарот ги употребув а
согласно Законот за нотаријатот и одредбите на ов ој прав илник, сите нотарски акти и
потв рдени (солемнизирани) исправ и кои се однесув аат на недв ижности, списите за
дов ерув ање на изјав ата на последна в олја, други списи кои заради св ојата содржина или
лицата на кои се однесув аат се од посебно историско, научно или политичко значење.
Списите за догов орен залог се чув аат пет години по доспеаноста на
побарув ањето.
Списите за зав ерка и потв рда се чув аат три години.
Копии од списите за дов ерени работи како и списите за кои се в оди постапка
пред судот или друг орган се чув аат онолку в реме, колку што се чув аат и истородните
списи кај судот или кај друг орган.
Сите останати списи се чув аат пет години.

Член 73
Нотарот ги собира, средув а и ги достав ув а статистичките податоци за св ојата
работа на пропишани отпечатени обрасци (статистички листов и, изв ештаи и сл.).
Статистичките изв ештаи се пополнув аат согласно прописите в рз основ а на
податоците од одделните уписници, списи и на друг начин.
Пополнетите, статистички листов и и изв ештаи се доставув аат на надлежните
органи в о определени роков и.

31

Член 74
За прашањата кои не се уредени со ов ој прав илник, се применув аат одредбите
од Судскиот делов ник (“Службен в есник на Република Македонија” бр. 71/07).

Член 75
Обрасците од број 1 до 32 кои се дадени в о прилог на ов ој прав илник се негов
состав ен дел.

V. Преодни и завршни одредби

Член 76

Уписниците, книгите и имениците кои се в одат според Прав илникот за в идот,
содржината, формата и начинот на в одењето на актите и книгите на нотарот, примањето и
чув ањето на исправ ите и предметите од в редност и нив ното издав ање и преземање, како и
преземање на други формални дејств ија (“Службен в есник на Република Македонија”
бр.52/97), ќе се заклучат на 30 јуни 2010 година и ќе се став ат надв ор од употреба, иако тие
не се целосно исполнети.

Член 77
Со денот на отпочнув ање на примена на ов ој прав илник престанув а да в ажи
Прав илникот за в идот, содржината, формата и начинот на в одењето на актите и книгите на
нотарот, примањето и чув ањето на исправ ите и предметите од в редност и нив ното
издав ање и преземање, како и преземање на други формални дејств ија (“Службен в есник
на Република Македонија” бр.52/97).

Член 78

Ов ој прав илник в легув а в о сила осмиот ден од денот на објав ув ањето в о “Службен
в есник на Република Македонија”, осв ен одредбите за уписниците, книгите и имениците кои
ќе отпочнат да се применув аат од 1 јули 2010 година.
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Број ________________
______________ 2010 година
Ск о п је

МИНИСТЕР ЗА ПРАВДА
Михајло Манев ски
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Образец бр. 1

УПИСНИК ЗА ЗАВЕРКА НА УПИСНИЦИ, КНИГИ И ИМЕНИЦИ (УЗУКИ)
Година 20______

Страница ________

Реден
број

Датум на
прием

Назив на упис никот,
книгата или им еникот

Им е и
презим е и
адреса на
нотаро т

Датум на
заверка

Датум на
враќање

Датум кога се
исполне ти

Забелешка

1

2

3

4

5

6

7

8

Формат (295 х 420 мм)

Образец бр. 2

ОПШТ ДЕЛОВЕН УПИСНИК (ОДУ)
Година 20______

Страница _________

Реден
број

Датум
на
упис от

Подато ци за учеснико т во п равна
работа или служ бено деј ствие

Краток опис на правна та
работа или п резм ените
служ бени деј ствиј а и вредн ост

Износ на
такса
според
Тар. бр.
_______

Износ на
награда
според
Тар. бр.
_______

1

2

3

4

5

6

Ознака
на
движење
на
списите

Забелешка

7

8

Формат (420 х 295 мм)
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Образец бр. 3

УПИСНИК ЗА ЗАВЕРКИ И ПОТВРДИ (УЗП)
Година 20 ______

Страница ________

Реден
број

Датум
на упис

Подато ци за учеснико т во
постапката за за верка или
потврда

Вид и начин на заве рката или
потврдата и вид и краток опис на
исправата во врска со кој а се
прави упис от

Утвр дување
на
идентитет
на
учесникот

Број
на
прим ероци

Износ
на
такса
според
Тар. бр.
_____

Износ на
награда
според
Тар. бр.
_______

Забелешка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Формат (420 х 295 мм)
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Образец бр. 4 ( 1)
УПИСНИК З А ПРОТЕСТИ “УП”

Нотар _______________________________
(име и презиме и с едиште)
Уписник за протести, Книга I
Реден број ____________

П РОТ ЕСТ
На барање ________________________________________________________________________________________
(име и презиме и адрес а или назив и седиште на правното лице (на поднос ителот на барањето)

потпишаниот денеска, _________________________, во ___________ часот му ја поднесе – проба да му ја
(датум)

поднесе __________________________________________________________________________________________________
(име и презиме или назив на правното лице, или податоци за овластените лица на кои им ја поднес е ил и се обиде да
им ја под несе меницат а или чекот, во понатамошниот текст: обврзник – ци)
(в о натамошниот текст: на обв рзникот-обв рзниците) в о __________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(адреса и место во кое дејствието е извршено во дел овна просторија, стан или д руго место)
меницата - чекот – препис на меницата со следнав а содржина: ____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(да има десет линии за с одржинат а на меницата или чекот (препис на меницата или чекот)
со изјав и односно забелешки со следната содржина ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(да се наведе изјавата од носно забелешките на меницата - ч екот – преписот на меницата или чекот)

и го пов ика – и ги пов ика – проба да го пов ика – проба да ги пов ика – и таа меница - чек – препис на меница ја
исплати – акцептира … датира … да предаде … оригинал – ду пликат на таа меница.
Обв рзникот – обв рзниците не ја изв рши – не ја изв ршија обв рската, поради што го дадоа следно то
образложение:
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(да се наведат причините кои обврзникот г и навел поради што одбил)

Трасатот, на кому меницата му е поднесена на акцептирање, побарал меницата да му биде поднесена у ште
еднаш наредниот ден.
Потпишаниот не може л да го најде обв рзникот на горе нав едената адреса, а дру га адреса не можеше
да дознае, ни преку слу жбата за в натрешни работи.
Потпишаниот не може ше на обв рзникот да му го соопшти барањето, затоа што ____________
___________________________________________________________________________________________________________
(да се наведат причините, поради што протестот неможел да му биде соопштен)
___________________________________________________________________________________________________________
(име и презиме или назив на фирма кое барањето г о извршило)

му платил на потпишаниот _________________________________________________ износ од ______________
(колку му платил и во чие прис уство)

денари, што потпишаниот потв рди на меницата-чекот-преписот на меницата и му ја предаде на обв рзникот.
Меничниот должник исплати само ___________________________________________, што потпишаниот
( дел)

забележа на изв орната меница-чекот-преписот на меницата и на обв рзникот му издаде преизнаница на
преписот на протесираната меница.
Меничниот обв рзник, кој ја исплати меницата-чеков ната сума и кому меницата-чекот му е предаден.
Треба да ги плати протесните трошков и в о износ од ______________ денари.
Тро шоци на протестот ____________________________________________________ .
(да се спец ифицираат трошоците)

Во _________________________
(место и дат ум)

Нотар,
______________________________
(име, през име и с едишт е)

1

Vo Obrazecot treba da se precrta delot na tekstot koj ne odgovara na sodr`inata na izvr{enoto
dejstvie, i toa taka {to precrtanite mesta za ostanat ~itlivi. Sekoe precrtano mesto od strana, notarot go
parafira.
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Образец бр. 5 ( 2)

Нотар _______________________________
(име и презиме и седиште)

Уписник за протести, Книга II
Реден број ____________

ПОТВРДА ЗА ЗАМЕНА НА ПРОТЕСТОТ
На барање ____________________________________________________________________________________
( име и презиме и адреса или назив и с едиште на правното л ице (на подносит елот на барањето,
имателот на меницат а или негов заст апник)

во
протесниот
уписник
да
се
запише
следната
изјав а:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(да се остават десет празни реда за да с е напише целата с одржина на изјавата од меницата- ч eкот- препис на меницата)

која
трастатот
–
адресатот
по
потреба
–
интерв ениентот
–
издав ачот
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(да с е ост ави простор во кој ќе се запише името на обврзникот однос но лицет о кое ј а потпишало исправата)

ја став ил датата и ја потпи шал меницата - чекот – преписот на меница та со следната содржина
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(да се остават десет реда за содржината на меницат а - чекот – препис от на меницата)

потпишаниот го при фати барањето и целата содржина на меницата- чекот – преписот на меницата и изјав ите на
меницата - чекот – преписот на меницата ги запиша в о уписникот за протести, а на протестираната меница чекот – преписот на меницата потв рди дека таа изјав а е денеска запишана на протесниот у писник, ги означи
трошо ците за ов аа постапка, а потоа го в рати барањето на подносителот.
Тро шоци
за
спров едената
постапка
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(да се спец ифицираат трошоците)

Во _________________________
(место и дат ум)

Нотар,
______________________________
(име, презиме и седиште)

2

Vo Obrazecot treba da se precrta delot na tekstot koj ne odgovara na sodr`inata na izvr{enoto
dejstvie, i toa taka {to precrtanite mesta za ostanat ~itlivi. Sekoe precrtano mesto od strana, notarot go
parafira.

37

Образец бр. 6 (3)

Нотар _______________________________
(име, презиме и с едиште)

Уписник за протести, Книга III
Реден број ____________

ПОТВРДА ЗА ЗАМЕНА НА ПРОТЕСТОТ
На барање ____________________________________________________________________________________
(име и през име и адрес а или назив и с едиште на правното лице (на подносителот на барањето,
имателот на меницат а или негов заст апник)

потпишаниот
денеска
со
препорачано
писмо
им
прати
на
следните
лица:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(да се остават пет празни ред а за да с е наведат имињата на обврзниците)

по
еден
примерок
од
меницата
–
чекот
преписот
на
меницата,
кој
гласи:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(да се остават десет празни реда за содржината на меницат а - чекот – препис от на меницата)

со напомена дека меницата – чекот - преписот на мени цата е протестирана за тоа што не е исплатена – затоа
што не е акцептирана.
Потпишаниот денеска ов аа потв рда в о оригинал ја запиша в о уписникот за протести, а потв рдата ја
предаде на подносителот на барањето.
Тро шоци
за
спров едената
постапка
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(да се спец ифицираат трошоците)

Во _________________________
(место и дата)

Нотар,
______________________________
(име, презиме и седиште)

3

Vo Obrazecot treba da se precrta delot na tekstot koj ne odgovara na sodr`inata na izvr{enoto
dejstvie, i toa taka {to precrtanite mesta za ostanat ~itlivi. Sekoe precrtano mesto od strana, notarot go
parafira.
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Образец бр.7

УПИСНИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАЛОГ (УРЗ)

Година 20______

Страница ________

Реден
број

Датум
на
упис

Подато ци за учеснико т во
постапка за реализациј а на залог
(дове рите л-и и до лжник-ци)

Краток опис на видот и п редм етот
на залог и вредн ост на
обезбе деното по бар ување

Ознака на движење
на списите

Забелешка

1

2

3

4

5

6

Формат(295 х420)

Образец бр. 8
УПИСНИК ЗА ДОВЕРЕНИ РАБОТИ (УДР)
Година 20 ______

Страница ______

Реден
број

Датум на прием

Подато ци за с транката

Краток опис на довере ната
работа

Датум на
испраќање на
составената
исправа до
судот или друг
орган

1

2

3

4

5

Забелешка

6

Формат (295 х 420 мм)
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Образец бр. 9

ИМЕНИК НА ЛИЦА КОИ ПРЕД НОТАРОТ ПРЕДАЛЕ НЕКОЕ
РАСПОЛАГАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА СМРТ (ИРС)
Година 20 ______

Страница ______

Реден
број

Датум на пренос
на располагањето

Им е и презим е, ЕМБГ и адреса
на лицето кое го преда ло
располагањето

Им е и презим е, ЕМБГ и адреса
на лицето чие распо лагање е
предаден о ако тоа сам ото не
го предало

Ознака на списот во кој
располагањето се чува

1

2

3

4

5

Формат (295 х 420 мм)

Образец бр. 10

ДЕПОЗИТНА КНИГА ЗА ПРЕЗЕМЕНИ И ИЗДАДЕНИ ТУЃИ ПАРИ, ХАРТИИ
ОД ВРЕДНОСТ И СКАПОЦЕНОСТИ (ДК)
Година 20 ______

Страница ________

Реден
број

Датум на
презем ање на
депозито т

Подато ци за
странката

1

2

3

Начин на утвр дување на иден тите тот на
странката
лични
карти,
лично
сведоци
пасоши,
број и
орган кој
ги изда л

4

5

6

Опис на
депозито т
и
деј ствиј а
кои треба
да се
презем аат

7

Подато ци за
странката на
кој а
депозито т
треба да се
предаде

Забелешка

8

9

Формат (420 х 295 мм)
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Образец бр.11

ИМЕНИК НА ДОВЕРЕНИ РАБОТИ (ИДР)
Година 20 ______

Страница ________

Реден
број

Подато ци за с транката за доверена та
работа

Уписник за доверен и рабо ти и број
под кој е уписот извршен

1

2

3

Место за буква

Формат (210 х 295 мм)

Образец бр. 12
ЗАЕДНИЧКИ ИМЕНИК НА СТРАНКИТЕ ЗА ОПШТИОТ ДЕЛОВЕН УПИСНИК
И ЗА УПИСНИКОТ ЗА ПРОТЕСТИ (ЗИ)
Година 20 ______

Страница ________

Реден
број

Подато ци за с транката

Уписник во кој е заведен пре дм етот и
под кој број

1

2

3

Место за буква

Формат (210 х 295 мм)
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Образец бр. 13
КНИГА ЗА ДЕПОНИРАНИ ПОТПИСИ (КДП)
(извод)
Реден број

Назив и с едиште на правното лице чиј
што законски зас тапник е лицето што го
депонира потпис от

Функција на лицето што го
депонира потпис от

Датум на депонирање

Име и презиме, занимање и
адреса на лицето кое што го
депонира потпис от

Датум и мес тото на раѓање и документ врз ос нова на кој е
извршена идентификација (лична карта или патна исправа број,
орган што ја издал и датум на издавање)

Број на актот с о кој лицето е
избрано или именувано

Број, датум на с удската регис трација и орган кој ја заверил

Потпис и параф на лицето кое го депонира потпис от

__________________
__________________
Потпис
(параф)
Ус танова во која е извршено депонирањето на потписот

Лице пред кое е извршено депонирањето на потпис от

____________________________
(претс едател на Нотарска комора на Република Македонија)
Забелешка (евентуална промена на генералиите на лицето кое што го депонирало потпис от и
други промени)
Датум на прес танок на функцијата на лицето кое што го депонира потпис от
(Формат 295 х 420 мм)
Овој извод е с очинет во два примерока, од кој еден примерок останува во архивата на
правното лице чиј законски зас тапник е лицето кое го депонира потписот, а еден примерок ос танува
во архивата на Нотарс ка комора на Република Македонија. Препис од овој извод с е дос тавува до
с ите нотари на Република Македонија.
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Образец бр. 14

ИМЕНИК НА НОТАРИ (ИН)

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ИМЕНИК НА НОТАРИ

Име и
презиме
на
нотарот

Седиште за
подрачјето
на
основниот
суд за кое е
именуван

Положил
нотарски
испит

ден

ОТСУСТВА

месец

година

Решение за
именување на
нотарот

ден

месец

година

Страница

Свечена
изјава и
Повелба за
поставување
на нотарот
ден

месец

година

ПРОМЕНИ
ПРЕСТАНУВАЊ Е НА СЛУЖБАТА
НА НОТАРОТ (ОСТАВКА, РАЗРЕШ УВАЊЕ,

Започнување
со работа

ден

месец

година

ЗАБЕЛЕШКИ

КАЗНИ И ПРОМЕНИ ВО УПИС)

(формат 420 х 295 мм)
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Образец бр. 15

ИМЕНИК НА ПОМОШНИЦИ-НОТАРИ (ИПН)

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ИМЕНИК НА ПОМОШНИЦИ-НОТАРИ

Реден
бр.

Име и презиме на
помошник-нотарот

Име и презиме
на нотарот кај
кого работи
помошник нотарот

Д ату м на положен
нотарски испит

ден

месец

година

Страница
Д ату м и број на
Решението за
поставув ање на
помошник- нотарот
ден

месец

година

број на Решение

Д ату м на дадена
св ечена изјав а на
помошник-нотарот пред
претседателот на
Нотарската комора на
Репу блика Македонија
ден
месец
година

Врше ње на
фу нкцијата
помошник-нотар

Престанок на работа на
помошник-нотарот

Д ату м на разрешув ање и
назив на органот

ден

ден

месец

година

месец

година

назив на органот

Забеле шки

Уписот в о Именикот го
одобри и потв рди
претседателот на
Нотарската комора на
Репу блика Македонија

(формат 420 х 295 мм)
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Образец бр. 16

ИМЕНИК НА ЗАМЕНИЦИ-НОТАРИ (ИЗН)
НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ИМЕНИК НА ЗАМЕНИЦИ-НОТАРИ

Реден
бр.

Име и презиме на
заменик - нотарот

Име и презиме на
Датум на положен
нотарот кој го
нотарски испит
заменув а
заменик - нотарот
ден

месец

година

Страница

Датум и број на
Одобрението
за именув ање на
заменик - нотарот
ден

месец

година

број на Одобрението и орган

Датум на дадена
писмена изјав а на
Датум на
депонирање на
заменик - нотарот
потпис и печат на
пред
претседателот на заменик - нотарот
Нотарската комора в о надлежниот
суд
на Република
Македонија
ден

месец

година

ден

месец

година

Дисциплински
казни и промени
в о уписот

Датум на престанок на
службата на заменикнотарот

ден

месец

година

назив на орг анот

Забелешки

Уписот в о Именикот го
одобри и потв рди
претседателот на
Нотарската комора на
Република Македонија

(формат 420 х 295 мм)
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Образец бр. 17

ИМЕНИК НА НОТАРСКИ ПРИПРАВНИЦИ (ИНП)

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ИМЕНИК НА НОТАРСКИ ПРИПРАВНИЦ И

Реден
бр.

Име и презиме на
нотарскиот
приправ ник

Датум на
Име и презиме на
дипломирањето
на
нотарот кај кого е
нотарскиот
в работен
приправ ник
приправ никот
ден

месец

година

Страница
Датум на
в работув ањето на
нотарскиот
приправ ник
ден

месец

година

Датум на
Датум на изв ршен
достав увањето на
надзор од
потв рдата од
Нотарската комора
Датум на
Датум на престанок
нотарот до
на Република
зав ршув ањето на
на работниот однос
Нотарската комора
Македонија над
приправ ничкиот стаж
на Република
стручното
Македонија
оспособув ање
ден

месец

година

ден

месец

година

Забелешки

ден

месец

година

ден

месец

година

Уписот в о Именикот го
одобри и потв рди
претседателот на
Нотарската комора на
Република Македонија

(формат 420 х 295 мм)
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Образец бр. 18

ИМЕНИК НА НОТАРСКИ СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ (ИНСС)

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ИМЕНИК НА НОТАРСКИ СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ

Име и презиме на
Реден
нотарскиот стручен
бр.
соработник

Датум на полагање
на нотарскиот испит
ден

месец

година

Име и презиме на
нотарот кај кого е
в работен
стручниот
соработник

Дисциплинско
казнув ање
ден

месец

година

Забелешки

Страница

Датум на
дипломирањето
на стручниот
соработник

Датум на
в работув ањето на
стручниот соработник

ден

ден

месец

година

Вршење на
функција
помошник или
заменик -нотар

месец

година

Датум на престанок на
работниот однос
ден

месец

година

Уписот в о Именикот го
одобри и потв рди
претседателот на
Нотарската комора на
Република Македонија

(формат 420 х 295 мм)
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Образец бр. 19

ИМЕНИК НА НОТАРИ КОИ ПРИВРЕМЕНО ЈА ВРШАТ СЛУЖБАТА (ИНПС)

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ИМЕНИК НА НОТАРИ КОИ ПРИВРЕМЕНО Ј А ВРШАТ СЛУЖБАТА

Име и презиме на
нотарот (односно
Реден
помошник-нотарот)
бр.
кој прив ремено ја
в рши службата

Име и презиме на
нотарот в о чие име
се в рши службата

Датум и број на
Решението
за престанок на
службата на
нотарот в о чие име
ја в рши службата
ден

месец

година

Датум и број на Решението
за поставув ање на
нотар кој прив ремено ја
в рши службата
ден

број на Решение

Датум на дав ање на
Датум на
писмена изјав а на
изв естув ање на
нотар кој
Датум на
министерот и
прив рeмено ја в рши
депонирање на
надлежниот суд за
службата пред
потпис и печат пред
поставув ање
претседателот на
надлежниот суд
нотарот кој
Нотарската комора
прив ремено ја в рши
на Република
службата
Македонија
ден

месец

Година

ден

месец

година

ден

месец

година

Страница

месец

година

број на Решение

Датум на престанок на
службата на нотарот кој
привремено ја врши
службата

ден

месец

година

назив на орг анот

Забелешки

Уписот в о Именикот го
одобри и потв рди
претседателот на
Нотарската комора на
Република Македонија

(формат 420 х 295 мм)
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Образец бр. 20

ДОСТАВНА КНИГА ЗА ПОШТА

Година 20 ______
Реден
број

Страница ________

Датум на
испраќање

Ознака на списите

2

3

1

Прим ач
Им е и презим е или
назив на п равно
лице

адреса

Тежина во
грам ови

Поштарина

Број на пратката

5

6

7

8

4

Формат (210 х 295 мм)

Образец бр. 21
ДОСТАВНА КНИГА ЗА МЕСТО

Година 20 ______
Реден
број

1

Датум на
упис от

2

Страница ________
Ознака на
списите

3

Прим ач
Им е и презим е или
назив на п равно лице

4

адреса

датум

5

6

Потвр да за пр ием
потпис

7

Формат (210 х 295 мм)
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Образец бр. 22

ОБВИВКА НА СПИСИТЕ

__________________________________
Означување на нотарската канцаларија
Број ____________________________
____________________________

ОБВИВКА НА СПИСИТЕ
______________________________________
податоци за предметот и странките
______________________________________

Број ___________

Формат (240 х 310 мм, не помал од А3 формат)
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Образец бр. 23

ПОПИС НА ПИСМЕНАТА
Реден
број

Датум на прием от или
составувањето на писм еното кај
нотаро т

Кратки ознаки на
содржина та

Број на
прилози

Број на
листо ви

ЗАБЕЛЕШКА

1

2

3

4

5

6

Формат (210 х 295 мм, не помал од А4 формат)

Образец бр. 24

БЛАГАЈНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНА
КОЈА ЈА УПЛАТИЛЕ СТРАНКИТЕ
Реден број

Датум

Ознака на
предм етот

Број на контото

Опис

Прим ено

Издаден о

1

2

3

4

5

6

7

Спецификација (8)

1.
2.
3.
4.

Промет на благајната
Салдо од ___________
Вкупно примени (1 + 2)
Издаток

Благајник
Книжел
Контролирал

5. Салдо во текот на денот (3 + 4)

Формат (210 х 295 мм)

51

Образец бр. 25

КОНТОВНИК НА ГОТОВИНСКИ Д ЕПОЗ ИТИ К ОИ СЕ ЧУВААТ ВО БЛАГАЈНАТА
НА НОТАРОТ ИЛИ НА СМ ЕТКА НА НОТАРОТ ВО БАНКА
Заверка на нотар от

Ознака на
предм етот

Назив на см етката

Датум

Ознака на
предм етот

Број на докум ентот

Опис

Долг ува

Побар ува

Број на контото
Број на
контовн ик
Број на
страниците
Салдо

1

2

3

4

5

6

7

Формат (249 х 220 мм)

Образец бр. 26
ДНЕВНИК НА ГОТОВИНСК И Д ЕПОЗ ИТ И КОИ СЕ ЧУ ВААТ ВО БЛАГАЈНАТА
НА НОТАРОТ ИЛ И НА СМЕТКА НА НОТАРОТ ВО БАНКА
Заверка на нотар от

Дневник на гото вински деп озити кои се ч уваат

Датум

Ознака на
предм етот

Број на докум ентот

Опис

Долг ува

Побар ува

Место и
година
Салдо

1

2

3

4

5

6

7

Број на
страници
Број на
контовн ик

Вкупно
Пренос од претходна страница
Пренос на с ледната година

Формат (300 х 310 мм)
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Образец бр. 27

КОНТОВНИК НА НЕГОТОВИНСКИ ДЕПОЗИТИ
Заверка на
нотарот

Ознака на
предме тот

Дата

Ознака на
предме тот

Опис

1

2

3

Назив на сметката

влез

Место
на
чување

Број на
контовник
Број на
страници
Вкупна вредност
должи
побарува салдо

Количина
Поединечна
вредност
излез состој ба

4

5

6

Број на
конто

7

8

9

10

Формат (240 х 220)

Образец бр. 28
ДНЕВНИК НА НЕГОТОВИНСКИ ДЕПОЗИТИ
Заверка на нотарот

Дневник на неготовински депозити

Дата

Ознака на
предметот

Опис

1

2

3

Место и
година
вкупна вредност

Поединечна
вредност

количина
влез

излез

состојба

4

5

6

7

должи

побарува

8

9

салдо
10

Вкупно
Пренос од претходната страница
Пренос на наредната страница

Формат (300 х 310 мм)
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Број на
страници
Број на
страници
11

Образец бр. 29

ЕВИДЕНЦИЈА НА ДЕПОЗИТИ ДАДЕНИ НА ЧУВАЊЕ КАЈ ДРУГИ ЛИЦА
Реден
број

Датум на
прием на
депозито т

Име и презиме и
адреса или
назив и седи ште
на депонен то т

Вид на
депозито т

Опис на
депозито т

Вредност
на
депозито т

Ознака на
предметот

Име и
презиме и
адреса или
назив и
седи ште на
тој кој го
чува
депозито т

Датум на
одлуката за
враќање на
депозито т

Опис на
предметот
кој е
предаден

Име, презиме
и адреса или
назив и
седи ште на
примачот на
депозито т

Датум и
потврда
за прием

З
А
Б
Е
Л
Е
Ш
К
А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Формат (210 x 295)
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Образец бр. 30

________________________
Нотар

_________________________
Ознака на списот

ПОПИС НА ТРОШОЦИ

Реден
број

Датум на
исплатен и
трошоци

Вид на трошоци

Ком у м у е испла тено

Износ на трошкови

1

2

3

4

5

Формат (210 х 295 мм)

Образец бр. 31

________________________
Нотар

___________________________
Ознака на списот
ПРЕСМЕТКОВЕН ЛИСТ

Даден аванс ________________
Реден
број

Им е и презим е
на прим ачот

Страница на
дневнико т

Прим ено денари

Издаден о денар и

Наредба за исп лата на лист
бр. ______

1

2

3

4

5

6

Формат (210 х 295 мм, не помал од А4 формат)
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Образец бр. 32

ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗДАДЕНИ СПИСИ ОД АРХИВА

Реден
број

Број на
изда ден спис

Датум кога е списот
изда ден

Списот се наоѓа: да се
наведе кај кого

Рок за враќање
на списи

ЗАБЕЛЕШКА

1

2

3

4

5

6

Формат (210 х 295 мм, не помал од А4 формат)

56

