
Службен весник на РМ, бр. 28 од 7.3.2017 година

1 од 9

20170280461

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Врз основа на член 164 став (15) и член 165 став (14) од Законот за нотаријатот 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16 и 142/16), министерот за правда 
донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНИОТ 
НОТАРСКИ ИСПИТ, ИСПИТОТ ЗА РАНГИРАЊЕ ЗА НОТАР, ИСПИТОТ ЗА 

ЗАМЕНИК-НОТАР, ИСПИТОТ ЗА ПОМОШНИК-НОТАР, ИСПИТОТ ЗА 
НОТАРСКИ СТРУЧЕН СОРАБОТНИК И СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА 
ЗНАЕЊАТА НА НОТАРИТЕ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО 

ЗА ПОЛОЖЕНИ ИСПИТИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на полагање на квалификациониот нотарски 

испит, испитот за рангирање за нотар, испитот за заменик-нотар, испитот за помошник-
нотар, испитот за нотарски стручен соработник и стручниот испит  за проверка на 
знаењата на нотарите и за формата и содржината на уверението за положени испити.

Член 2
(1) Квалификациониот нотарски испит се спроведува по распишан конкурс за 

именување на нотар.
(2) Датумот на одржување на квалификациониот нотарски испит се одредува во 

конкурсот за именување на нотар, а квалификациониот нотарски испит се организира 
најдоцна 15 дена по објавување на конкурсот. 

(3) Пријавата за полагање на испитот се поднесува најдоцна пет дена од денот на 
објавување на конкурсот од став (1) на овој член.

Член 3
(1) Испитот за рангирање за нотар се спроведува најдоцна пет дена по спроведување на 

квалификациониот нотарски испит од член 2 од овој правилник. 
(2) Кандидатите кои го положиле квалификациониот нотарски испит од член 2 од овој 

правилник за конкретен конкурс не доставуваат нови пријави за полагање на испит за 
рангирање за нотар. При презентирање на доказ за уплатениот износ за полагање испитот 
за рангирање за нотар, кандидатите се известуваат за датумот, времето и местото на 
одржување на испитот за рангирање за нотар. Кандидатите со положен квалификационен 
нотарски испит по претходен конкурс кои не биле избрани за нотар, можат да се пријават 
за полагање на испит за рангирање за нотар по конкретен конкурс. Во пријавата за 
полагање на испитот за рангирање за нотар се наведува датумот на полагање на 
квалификациониот нотарски испит и се доставува доказ за уплатен износ за полагање на 
испитот за рангирање за нотар. Пријавата се поднесува најдоцна пет дена од денот на 
објавување на конкурсот од член 2 став (1) од овој правилник. 

Член 4
(1) Испит за заменик-нотар, помошник-нотар или нотарски стручен соработник се 

спроведува во февруарска и октомвриска испитна сесија.
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(2) Кандидатот поднесува пријава за полагање на испитот од став 1 на овој член, од 15 
до 20 во месецот кој претходи на месецот кога се одржува испитот. 

(3) Кон пријавата кандидатот доставува доказ за извршена уплата на износот за 
средствата за полагање на испитот за заменик-нотар, помошник-нотар или нотарски 
стручен соработник. 

Член 5
(1) Стручен испит за проверка на знаењата се спроведува во февруарска и октомвриска 

испитна сесија.
(2) Нотарот поднесува пријава за полагање на испитот од став 1 на овој член, од 15 до 

20 во месецот кој претходи на месецот кога се одржува испитот. 
(3) Кон пријавата нотарот доставува доказ за извршена уплата на износот за полагање 

на испитот за рангирање за нотар.

Член 6
(1) Кандидатот е потребно внимателно да ги прочита дадените прашања и да го избере 

точниот одговор со кликање во крукчето покрај избраниот одговор.
(2) Доколку кандидатот смета дека некое прашање може да го одговори подоцна или 

сака да се наврати на некое прашање, клика на копчињата ПРЕТХОДНО, односно 
СЛЕДНО или може да премине на кое било прашање со кликање на бројот на прашањето 
во низата од броеви на долниот дел на екранот.

(3) Доколку кандидатот сака да направи промена во претходно даден одговор на некое 
прашање, може повторно да го отвори истото прашање и да даде нов одговор.

(4) За време на полагањето на испитот кандидатот може во просториите за полагање на 
испитот да внесе само пенкало, а доколку за време на полагање на испитот се јави потреба 
од добивање на лист, кандидатот се обраќа до претставниците од Министерството за 
правда кои му даваат бел лист во А4 формат со потпис на претставникот од 
Министерството за правда и печат на Министерството за правда. По завршувањето на 
испитот, кандидатот листот му го предава на претставникот од Министерството за правда.

(5) За време на полагање на испитот, кандидатот не ја напушта просторијата во која се 
спроведува полагањето на испитот и не контактира со другите кандидати.

(6) Кандидатот кој ќе заврши со решавање на тестот пред истекот на предвиденото 
време, кликнува на копчето КРАЈ НА ТЕСТОТ.

Член 7
(1) Точниот одговор на прашањата од првиот дел (теоретски дел) на испитот се бодува 

со 1 поен, сличните одговори со точниот одговор се бодуваат со 0 поени, неточниот 
одговор во мал обем се бодува со 0 поени, а неточниот одговор во голем обем со - 0,5 
поени.

(2) Секоја од студиите на случај од вториот дел на испитот содржи по пет прашања, при 
што секое од прашањата има 10 можни опции на одговор. Точниот одговор на прашањата 
од вториот дел на испитот се бодува со 6 поени, додека сличните одговори со точниот 
одговор и различните одговори се бодуваат со 0 поени. 

(3) По спроведениот испит се составува и потпишува записник за секој кандидат 
поодделно, во кој се внесуваат датумот и местото на полагање, личните податоци на 
кандидатот и освоените поени на испитот. Доколку кандидатот ги полагал двата дела на 
испитот во записникот се внесуваат освоените поени од секој дел на испитот.
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Член 8
(1) На кандидатот кој го положил испитот од член 3 од овој правилник, му се издава 

Уверение за положен испит за рангирање за нотар.
(2) Уверението од став (1) на овој член се печати на хартија во бела боја со А 4 формат 

и содржи: натпис „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА“,  
основ за издавање, наслов „УВЕРЕНИЕ за положен испит за рангирање за нотар“, име, 
татково име и презиме на кандидатот, датум и место на раѓање, назив на универзитетот на 
кој дипломирал, датум на дипломирањето, датум кога е положен испитот, вкупен број на 
поени освоени на испитот, број и датум на издавање на уверението, име и презиме и 
потпис на министерот за правда и место за печат. 

(3) Образецот на Уверението за положен испит за рангирање на нотар е даден во 
Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник.

Член 9
(1) На кандидатот кој го положил испитот за заменик - нотар од член 4 од овој 

правилник,  му се издава Уверение за положен испит за заменик - нотар.
(2) Уверението од став (1) на овој член се печати на хартија во бела боја со А 4 формат 

и содржи: натпис „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА, основ 
за издавање, наслов „УВЕРЕНИЕ за положен  испит за заменик-нотар“, име, татково име и 
презиме на кандидатот, датум и место на раѓање, датум кога е положен испитот, вкупен 
број на освоени поени на испитот, број и датум на издавање на уверението, име и презиме 
и потпис на министерот за правда и место за печат.

(3) Образецот на Уверението за положен испит за заменик - нотар е даден во Прилог бр. 
2 и е составен дел на овој правилник.

Член 10
(1) На кандидатот кој го положил испитот за помошник - нотар од член 4 од овој 

правилник,  му се издава Уверение за положен испит за помошник - нотар.
(2) Уверението од став (1) на овој член се печати на хартија во бела боја со А 4 формат 

и содржи: натпис „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА, основ 
за издавање, наслов „УВЕРЕНИЕ за положен  испит за помошник-нотар“, име, татково 
име и презиме на кандидатот, датум и место на раѓање, датум кога е положен испитот, 
вкупен број на освоени поени на испитот, број и датум на издавање на уверението, име и 
презиме и потпис на министерот за правда и место за печат.

(3) Образецот на Уверението за положен испит за помошник-нотар е даден во Прилог 
бр.3 и е составен дел на овој правилник.

Член 11
(1) На кандидатот кој го положил испитот за нотарски стручен соработник од член 4 од 

овој правилник,  му се издава Уверение за положен испит за нотарски стручен соработник.
(2) Уверението од став (1) на овој член се печати на хартија во бела боја со А 4 формат 

и содржи: натпис „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА, основ 
за издавање, наслов „УВЕРЕНИЕ за положен  испит за нотарски стручен соработник“, 
име, татково име и презиме на кандидатот, датум и место на раѓање, датум кога е положен 
испитот, вкупен број на освоени поени на испитот, број и датум на издавање на 
уверението, име и презиме и потпис на министерот за правда и место за печат.

(3) Образецот на Уверението за положен испит за нотарски стручен соработник е даден 
во Прилог бр.4 и е составен дел на овој правилник.
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Член 12
(1) На кандидатот кој го положил испитот од член 5 од овој правилник, му се издава 

Уверение за положен стручен испит за проверка на знаењата на нотар.
(2) Уверението од став (1) на овој член се печати на хартија во бела боја со А 4 формат 

и содржи: натпис „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА, основ 
за издавање, наслов „УВЕРЕНИЕ за положен стручен испит за проверка на знаењата на 
нотар“, име, татково име и презиме на нотарот, датум и место на раѓање, назив на 
универзитетот на кој дипломирал, датум на дипломирањето, датум кога е положен 
испитот, број на освоени поени на испитот, број и датум на издавање на уверението, име и 
презиме и потпис на министерот за правда и место за печат.

(3) Образецот на Уверението за положен стручен испит за проверка на знаењата на 
нотар е даден во Прилог бр. 5 и е составен дел на овој правилник.

Член 13
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

полагање на нотарски испит (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.31/08). 

Член 14
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр. 01-933/1
2 март 2017 година Министер за правда,

Скопје Валдет Џафери с.р.
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