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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз  основа  на  член 75  ставови 1  и 2  од  Уставот  на  Република  Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за нотаријатот,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на  16

ноември 2009 година.

Бр. 07-4778/1
16 ноември 2009 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,

Ѓорге Иванов, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ

Член 1
Во Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија” брoj 55/2007 и

86/2008), во членот 13 став (7) по зборот „нотарот” се додаваат зборовите: „како и начинот на
нивното издавање и одземање”.

Член 2
Во членот 36 ставот (6) се менува и гласи:
„Формата  и  начинот  на  пишување  и  одбележување  на  нотарските  исправи,  ги

пропишува министерот за правда.”

Член 3
По членот 74 се додава нов наслов и нов член 74-а, кои гласат:

„Акт за начинот на потврдување на фактите и изјавите

Член 74-а
Формата и начинот на потврдување на фактите и изјавите ги пропишува министерот за

правда.”
Член 4

Во членот 91 ставот (5) се менува и гласи:
„Видот, содржината, формата, начинот на водењето и чувањето на актите, уписниците,

книгите и имениците на нотарот, начинот на примање и чување на нотарските исправи и
предметите од вредност и нивното издавање и преземање, како и преземање на други
формални дејствија ги пропишува министерот за правда.”
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Член 5
Во  насловот  на  членот 112  пред  зборот „работењето”  се  додаваат  зборовите:

„законитоста на”.
Во ставот (2) по зборот „министерот” зборовите: „може да” се бришат.
Ставот (7) се менува и гласи:
„По спроведениот надзор Комисијата формирана од министерот составува записник од

кој еден примерок, во рок од 60 дена од денот на завршениот надзор, задолжително се
доставува само до нотарот над чие работење е извршен надзор и еден до Нотарската
комора.“

Во ставот (8) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „согласно со
ставовите (2), (3), (4), (6) и (7) од овој член”.

Член 6
По насловот на Делот XIV “Награда за работа и надоместок на трошоците“ се додава нов

член 137-а, кој гласи:

„Член 137-а
(1) Нотарот има право на награда за работа и надоместок на трошоците во вршењето на

службените дејствија во согласност со Нотарската тарифа која ја донесува Нотарската
комора врз основа на претходна согласност на министерот за правда.

(2) Наградата на нотарите од ставот (1) на овој член се определува:
1) според вредноста, сложеноста и видот на нотарската исправа и
2) според времето и местото потребно за подготовка и вршење на одредени службени

дејствија.
(3) Трошоците на нотарот за извршените службени дејствија се определуваат според

реално направените трошоци за изработка на одделни нотарски исправи, трошоците за
службените  дејствија  преземени  надвор  од  нотарската  канцеларија  и  трошоците  за
превоз.”

Член 7
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 60 дена од денот на

влегувањето во сила на овој закон.

Член 8
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија”.
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