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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за нотаријатот ("Службен весник на Република
Македонија"
бр. 55/07), министерот за правда донесе
ПРАВИЛНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА И ПРОСТОРИИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ
НА НОТАРСКАТА СЛУЖБА
Член 1
Со овој правилник се пропишува утврдувањето на опремата и просториите за вршење
на нотарската служба.
Член 2
Нотарската канцеларија е сместена во простории примерни за угледот на нотарската
служба и опремени на начин кој овозможува непречено и квалитетно вршење на
нотарската служба.
Член 3
Просториите во кои е сместена нотарската канцеларија е посебна градежна целина со
посебен влез.
Нотарската канцеларија треба да има најмалку една работна просторија, чекална и
тоалет и да претставува една градежна целина. Вкупната површина на нотарската
канцеларија не може да биде помала од 30м2.
Член 4
Нотарската канцеларија може да биде сместена во индивидуална станбена зграда, во
колективна станбена зграда или во деловна зграда.
Нотарската канцеларија не треба да биде сместена во објект кој според својот изглед и
според дејноста што се врши во него го доведува во прашање угледот на нотарската
служба.
Ако нотарската канцеларија се наоѓа во повеќекатна зграда во која нема лифт, таа може
да биде сместена најмногу до третиот кат.
Член 5
Нотарската канцеларија треба да биде уредна и чиста.
Член 6
Обезбедувањето на нотарската канцеларија е во согласност со прописите што ја
уредуваат противпожарната заштита во органите на државната управа.
Член 7
Нотарската канцеларија е обезбедена со огноотпорни метални ормани со полици, со
сигурносни брави за сместување на архивата, и огноотпорна метална каса за сместување
на скапоцености, исправи, пари и хартии од вредност дадени на чување.
Нотарската канцеларија има телефон и телефакс.
Нотарската канцеларија е снабдена со потребна канцелариска опрема: биро, потребен
број на столчиња за странките во работната соба и во чекалницата, машина за пишување
или компјутер, други технички средства за пишување како и друг потребен канцелариски
материјал.
Член 8
Проверката на просториите и опремата на нотарската канцеларија го врши овластена
комисија од министерот за правда, која е составена од претседател на основниот суд на
тоа подрачје, лице вработено во Министерството за правда и претставник од Нотарската
комора на Република Македонија.
Комисијата ја утврдува фактичката состојба, составува посебен записник во кој го
изнесува своето мислење за тоа дали просториите и опремата одговараат на условите
предвидени со овој правилник.
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Доколку мислењето на комисијата е негативно, лицето кое учествува на конкурсот за
именување нотари може во рок од 8 дена од кога ќе го прими известувањето да го обнови
барањето за прегледување на просториите.
Ако и тогаш мислењето е негативно, се смета дека не ги исполнува условите во однос
на просторот и опремата.
Член 9
Записникот од член 8 на овој правилник има значење на доказ во смисла на член 9 став
1 точка е од Законот за нотаријатот.
Член 10
Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за
утврдување на критериуми за опрема и простории потребни за вршење на нотарската
служба ("Службен весник на Република Македонија" број 52/97 и 4/98).
Член 11
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен
весник на Република Македонија".
Бр. 09-746/1
4 февруари 2008 година
Скопје

Министер за правда,
Михајло Маневски, с.р.
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