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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Врз основа на член 161 ставови (8) и (14) од Законот за нотаријатот („Службен  весник  
на Република Македонија“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18), министерот за правда донесе 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗИРАЊЕТО  И ПОЛАГАЊЕТО НА НОТАРСКИОТ 

ИСПИТ

Член 1
Во Правилникот за начинот на организирањето и полагањето на нотарскиот испит 

(,,Службен весник на Република Македонија“ бр.32/19), во член 2 во ставот (1) зборот 
,,февруарска“ се заменува со зборот ,,априлска“. 

Ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:
„(2) Времето и местото на одржување на испитот се објавува  на веб страницата на 

Министерството за правда. 
(3) Пријавувањето за испитот е од први до петнаесетти во месецот кој претходи на 

месецот од испитната сесија.“

Член 2
Во член 9 пред зборот „Кандидатот“ се додава бројот „(1)“.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Кандидатот кој на усниот дел од испитот е оценет со оценка „не положил“ по еден 

предмет има право на поправен испит во истата испитна сесија.“

Член 3
Во член 11 во ставот (2) зборовите „претходниот ден од“ се заменуваат со зборовите 

„два дена пред“.
Во ставот (3) зборовите  „до два дена“ се заменуваат со зборовите „два дена пред денот 

на полагање“.

Член 4
Во член 15 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Уверението се издава во два примерока од кои еден за кандидатот, а другиот 

останува во досието за кандидатот во Министеството за правда.“

Член 5
По членот 15 се додава нов член 15-а, кој гласи:

„Член 15-а
Кандидатите кои го положиле испитот се евидентираат во евиденцијата при 

Министерството за правда во која се внесуваат податоци за кандидатот од барањето за 
полагање, име, татково име и презиме, датум и  место на раѓање, ЕМБГ, датум и факултет 
на дипломирање, датумот на полагање писмен и устен дел од испитот и  забелешка, по 
што претседателот и секретарот на испитната комисија се потпишуваат.“
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Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“. 

Бр. 0-1288/3
27 февруари 2019 година Министер за правда,

Скопје д - р Рената Дескоска, с.р.


