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ПРОГРАМА
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА НОТАРСКИОТ ИСПИТ ЗА КАНДИДАТИ
КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ

Скопје, Мај, 2010 г.
ПРЕДМЕТ :

I. НОТАРСК А СЛУЖБА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ
НА НОТАРИЈАТОТ, СОСТАВУВАЊЕ, ЗАВЕРУВАЊЕ И
ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ИСПРАВИТЕ ВО ОДНОСИТЕ СО
МЕЃУНАРОДНИОТ ЕЛЕМЕНТ И ДЕЛОВИ ОД КРИВИЧНОТО ПРАВО ЗА
КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА ПРОТИВ ЈАВНИТЕ ФИНАНСИИ, ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ
И СТОПАНСТВОТО, ПРОТИВ СЛУЖБЕНАТА ДОЛЖНОСТ, ПРОТИВ
СУДСТВОТО И ПРОТИВ ПРАВНИОТ СООБРАЌ АЈ

2

А. НОТАРСК А СЛУЖБА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ НА НОТАРИЈАТОТ,
СОСТАВУВАЊЕ, ЗАВЕРУВАЊЕ И ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ИСПРАВИТЕ ВО
ОДНОСИТЕ СО МЕЃУНАРОДНИОТ ЕЛЕМЕНТ
1. Поим на нотарската служба.
2. Кои се нотарски исправи и што претс тавуваат ис тите согласно Законот за
нотаријатот.
3. Начела на вршење на нотарската служба.
4. Организација на нотаријатот во Република Македонија (принцип и начин).
5. Услови за именување на нотар.
6. Постапка за именување на нотар.
7. Осигурување од одговорност за штета причинета од нотар.
8. Печат, штембили, сув и воден жиг и потпис на нотарот (постапка за
прибавување, одобрување и заверување, начин на чување, постапка за
изменување).
9. Причини за прес танување на службата на нотарот.
10. Барање за престанок на службата на нотарот.
11. Разрешување на нотарот (причини и пос тапка).
12. Чување на списите во случај кога на нотарот му престанува службата или го
преместува своето седиште.
13. Привремено оддалечување од вршење на нотарската служба (причини,
постапка, последици).
14. Службено седиште и службено подрачје на нотарот.
15. Отсуство на нотарот од местото на своето седиште.
16. Службена должност на нотарот.
17. Одбивање преземање на службени дејствија од страна на нотарот.
18. Изземање на нотар.
19. Нотарска тајна и слободен пристап до информации од јавен карактер.
20. Соработка и здружување (помеѓу нотарите и помеѓу нотарите и други физички
и правни лица).
21. Истовремено вршење на друга дејност од с трана на нотарот (забранети,
неспоиви и дозволени дејности односно функции).
22. Заштита на нотарската канцеларија.
23. Ослободување од трошоци за нотарска услуга.
24. Материјална одговорност на нотарот.
25. Начин на пишување на нотарските исправи.
26. Потпишување на нотарските исправи.
27. Чување и издавање на нотарските исправи.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.

Привремено одзеамање на исправи од нотарот.
Правни работи за кои нотарскиот акт е задолжителен.
Извршност на нотарскиот акт.
Постапка за составување на нотарскиот акт.
Потврдување на нотарски исправи (солемнизација).
Утврдување на идентитет и субјективитет на учесниците во пос тапката пред
нотарот.
34. Сведоци при составување на нотарски акт (кога се потребни сведоци, кој може
да биде а кој не може да биде свеок на нотарскиот акт).
35. Писмени глуви, неписмени глуви, неми и глувонеми учесници во постапка пред
нотар.
36. Преведувач во постапка пред нотар.
37. Содржина на нотарскиот акт.
38. Последици од правилата на составување на нотарскиот акт.
39. Дејство, форма и начин на составување на нотарскиот акт за изјавите на
последна волја.
40. Дејство на нотарското потврдување.
41. Заверка на преписи.
42. Заверка на исправи од трговски и деловни книги.
43. Заверка на преводи.
44. Заверка на потписи.
45. Потврда за времето кога исправата е поднесена.
46. Потврда дека некој е жив, потврда за други факти од регистар.
47. Соопштување на изјави пред нотар.
48. Примање на изјави под залкетва од стерна на нотарот.
49. Потврда за извршено соопштение.
50. Писмено барање за преземање дејствија.
51. Потврда за писмените соопштенија.
52. Потврда на заклучоци на собранија и седници на други органи.
53. Потврдување на факти.
54. Надлежност и рокови за издавање извод, потврда, препис и извадок.
55. Издавање на изводи и преписи.
56. Издавање на потврди.
57. Изадвање извадок (исечок) од нотарски акт.
58. Прилози кон изворникот и изводот од извршниот нотарски акт.
59. Правни последици од недостаоци во содржината на изводот на нотарскиот акт.
60. Чување на исправи и преземање на чување на исправи од страна на нотарот.
61. Преземање на чување пари и хартии од вредност.
62. Дејство на нотарскиот депозит.
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63. Регистри и книги на нотарот и Нотарската комора (видови на уписници,
именици и книги).
64. Општ деловен уписник (ОДУ).
65. Уписник за протес ти (УП).
66. Уписник за реализација на залог (УРЗ).
67. Уписник за доверени работи (УДР) и Именик за доверени работи (ИДР).
68. Депозитна книга за преземени и издадени туѓи пари, хартии од вредност и
скапоцености (ДК):
69. Именик на лица кои пред нотарот предале некое располагање во случај на смрт
(УРС).
70. Заеднички именик на странките за Општиот деловен уписник и Уписникот за
протести.
71. Затварање на нотарска канцеларија и предавање на нотарските списи и обнова
на исчезнати списи.
72. Издавање на исправи од страна на судот и нотар по упразнување на нотарско
место.
73. Постапка на судот со располагањата во случај на смрт, по упразнување на
нотарско место.
74. Нотарски приправници.
75. Нотарски стручни соработници.
76. Заменик–нотар.
77. Нотар кој привремено ја врши службата.
78. Помошник-нотар.
79. Начин на организација на нотарите во Република Македонија и органи на
Нотарската комора.
80. Собрание на Нотарската комора.
81. Претседател на Нотарската комора.
82. Дисциплински орган на Нотарската комора.
83. Правни средства против одлуките на органите на Нотарската комора.
84. Извештај за работата на Нотарската комора.
85. Надзор над работата на Нотарската комора.
86. Надзор над законитос та на работењето на нотарот.
87. Овластувања на Нотарската комора.
88. Спреченост (неспособнос т) за работење на нотарот.
89. Дисциплинска одговорност на нотарите.
90. Дисциплинска постапка против нотарот (поведување и тек).
91. Привремено оддалечување од нотарската служба.
92. Дисциплински мерки.
93. Дисциплински одлуки и право на жалба.
94. Спроведување на оставинската постапка од страна на нотарите.
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95. Други работи кои можат да му се доверат на нотарот.
96. Правна положба на нотарот како повереник и надзор над работењето на
нотарот како повереник.
97. Нотарска тарифа и плаќање на аванс.
98. Наплата на нотарските такси, како и лепење и поништување на нотарските
такси.
99. Мерки за спречување на перење на пари и други приноси од казниво дело.
100. Комисија за надзор за надзор над примената на одредбите од Законот за
спречување на перење на пари и други приноси од казниво дело.
101. Нотарски испит.
102. Форма на нотарските исправи.
103. Начин на примање на нотарски исправи.
104. Нотарски списи.
105. Примање и чување на исправи, хартии од вредност и предмети од вредност.
106. Нотарска архива.
107. Работно време на нотарските канцеларии.
108. Критериуми при определување на број на нотари на подрачје на основните
судови.
109. Опрема и простории потребни за вршење нотарска служба (нотарски
канцеларии).

Б. ДЕЛОВИ ОД КРИВИЧНОТО ПРАВО ЗА КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА ПРОТИВ
ЈАВНИТЕ ФИНАНСИИ, ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ И СТОПАНСТВОТО, ПРОТИВ
СЛУЖБЕНАТА ДОЛЖНОСТ, ПРОТИВ СУДСТВОТО И ПРОТИВ ПРАВНИОТ
СООБРАЌ АЈ
1. Тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот (чл. 300).
2.
Неукажување помош на лице повредено во сообраќајна незгода (член 301).
3.
Грабнување на воздухоплов или брод (член 302).
4.
Велепредавство (член 305).
5.
Загрозување на независноста (член 308).
6. Убиство на претставници на највисоките државни органи (чл 309).
7.
Грабнување на претс тавници на највисоките државни органи (чл.310).
8.
Вооружен бунт (член 312).
9.
Терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста (член 313).
10. Шпионажа (член 316).
11. Оддавање државна тајна (член 317).
12. Повикување на насилна промена на државниот поредок (чл. 318).
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Предизвикување на национална, расна и верска омраза (чл.319).
Здружување заради непријателска дејност (член 324).
Спротивставуавње на претпоставен (член 330).
Малтретирање на потчинет или помлад (член 335).
Непрописен и невнимателен однос со оружје (член 346).
Услови за изрекување на дисциплинска казна односно мерка (чл. 351).
Одговорност за кривично дело извршено по наредба на претпоставениот
(член 352).
20. Злоупотреба на службена положба и овластување (чл. 353).
21. Несовесно работење во службата (член 353-В).
22. Проневера во службата (член 354).
23. Измама во службата (член 355).
24. Примање на поткуп (член 357)
25. Давање на поткуп (член 358).
26. Противзаконито посредување (член 359).
27. Противправно стекнување и прикривање имот (член 359-а).
28. Прикривање на потеклото на несразмерно стекнат имот (чл.359а).
29. Оддавање службена тајна (член 360).
30. Фалсификување службена исправа (член 361).
31. Непријавување подготвување на кривично дело (член 363).
32. Непријавување кривично дело или сторител (член 364).
33. Помагање на сторител по извршено кривично дело (член 365).
34. Лажно пријавување на кривично дело (член 366).
35. Поднесување лажни докази (член 366-а).
36. Давање лажен исказ (член 367).
37. Незаконито влијание врз сведоци (член 368-а).
38. Повреда на тајнос та на пос таката (член 369).
39. Бегство на лице лишено од слобода (член 371).
40. Овозможување бегство на лице лишено од слобода (чл. 372).
41. Неизвршување на судска одлука (член 377).
42. Фалсификување исправа (член 378).
43. Посебни случаи на фалсификување исправи (член 379).
44. Компјутерски фалсификат (член 379-а).
45. Употреба на исправа со невистинита содржина (член 380).
46. Издавање и употреба на невистинито лекарско или ветеринарно уверение
(член 381).
47. Надриписарство (член 381).
48. Спречување службено лице во вршење службено дејствие (чл. 382).
49. Учество во толпа ш то ќе спречи с лужбено лице во вршење службено
дејствие (член 378).
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Симнање или оштетување на службен печат или знак (член 389).
Одземање или уништување службен печат или спис (член 390).
Лажно претставување (член 391).
Самовлас тие (член 392).
Договор за извршување кривично дело (член 393).
Терористичка организација (член 394-а).
Тероризам (член 394-б).
Финасирање на тероризам (член 394-в).
Ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски
систем (член 394-г).
59. Недозволено изработување, држење и тргување со оружје или
распрснувачки материјали (член 396).
60. Геноцид (член 403).
61. Злосторство против човечнос та (член 403-а).
62. Воено злосторство против цивилно население (член 404).
63. Воено злосторство против ранети и болни (член 405).
64. Воено злосторство против воени заробеници (член 406).
65. Употреба на недозволени средства на борба (член 407).
66. Злоупотреба на хемиско или биолошко оружје (член 407-а).
67. Поттикнување на агресивна војна (член 415).
68. Расна и друга дискриминација (член 417).
69. Засновање на ропски однос и превоз на лица во ропски однос (член 418).
70. Трговија со луѓе (член 418-а).
71. Криумчарење мигранти (член 418-б).
72. Трговија со малолетно лице (член 418-г).
73. Земање заложници (член 421).

8

II. ПАРНИЧНА ПОСТАПКА, ВОНПАРНИЧНА ПОСТАПКА,
ИЗВРШУВАЊЕ, НАСЛЕДНО ПРАВО, СЕМЕЈНО ПРАВО,
СТВАРНО ПРАВО И ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО
А. ПАРНИЧНА ПОСТАПКА, ВОНПАРНИЧНА ПОСТАПКА И
ИЗВРШУВАЊЕ

Парнична постапка
1. Месна и стварна надлежност на судот.
2. Странки и нивни законски застапници.
3. Полномошници.
4. Начин на доставување на писмена.
5. Одбивање на прием.
6. Промена на стан.
7. Полномошник за примање на писмена.
8. Тужба и противтужба.
9. Докази во постапката.
10. Обезбедување на докази.
11. Пресуда и видови пресуди.
12. Поправање на пресуди.
13. Решение.
14. Редовни правни лекови.
15. Жалба против пресуда.
16. Жалба против решение.
17. Вонредни правни лекови.
18. Постапка во спорови поради смеќавање на владение.
19. Издавање на платен налог.
20. Постапка во стопански спорови.

Вонпарнична постапка
1. Одземање на деловна способност и враќање на деловна способност.
2. Прогласување на исчезнато лице за умрено и докажување на смрт.
3. Продолжување на родителското право и должнос ти по понолнетс твото.
4. Расправање на оставина.
5. Надлежност при расправање на оставина.
6. Нотари како повереници на судот.
7. Смртовница.
8. Попис и процена на оставината.
9. Привремени мерки за обезбедување на оставината.
10. Постапка со тестамент.
11. Постапка на оставинскиот суд по прием на смртовница.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Рочиште за расправање на оставина.
Донесување на решение.
Наследно правно барање по правосилнос та на решението за наследување.
Постапка кога за наследување на оставината е надлежен странски орган.
Уредување на односи меѓу етежните сопственици.
Делба на заеднички предмет или имот.
Составување на судски тестамант.
Поништување на исправи.
Чување на исправи.
Судски депозит.

Извршување
1. Извршни исправи.
2. Приговор на извршување.
3. Извршна нотарска исправа.
4. Средства за извршување.
5. Извршни дејствија.
6. Противизвршување.
7. Одлагање и запирање на извршување.
8. Извршување заради наплата на парично побарување со извршување врз
подвижни предмети.
9. Извршни дејствија при извршување врз подвижни предмети.
10. Продажба на подвижни предмети.
11. Забрана на побарување.
12. Извршување врз недвижности.
13. Продажба на недвижности.
14. Извршување зарди наплата на непарично побарување.
15. Запишување на право во јавна книга.

Б. НАСЛЕДНО ПРАВО, СЕМЕЈНО ПРАВО, СТВАРНО ПРАВО И
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО
Наследно право
1. Оставина:
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- поим и содржина,
- издвојување на предмети од домаќинство,
- издвојување на дел од заеднички имот,
- утврдување на вредност на оставината.
2. Способност за наследување.
3. Неспособност за наследување.
4. Недостојност за наследување.
5. Физички лица и правни лица како наследници.
6. Прв наследен ред.
7. Втор наследен ред.
8. Трет наследен ред.
9. Нужни наследници и нужен наследен дел.
10. Пресметување на нужниот дел, намалување на располагањето со тестаментот
и враќање на подароците.
11. Поим за тес тамент и карактерис тики.
12. Услови за полноважнос т на тестаментот.
13. Видови тестамент (класификација на формите на тес тамент).
14. Содржина на тес таментот.
15. Определување на легат (содржина, легатар и извршување на легатот).
16. Определување на извршител на тес тамент:
- полагање на сметка и награда за извршителот,
- престанок на должноста на извршител на тестаментот.
17. Чување и толкување на тестаментот.

Семејно право
1. Услови за склучување и полноважност на брак.
2. Форма на брак, дејства и престанок на бракот.
3. Поим, предмет и содржина на родителското право.
4. Право и должности на родителите и децата.
5. Посвојување (поим, услови и засновање на посвојувањето).
6. Права и должности на посвоителот и посвоеникот и престанок на посвпјувањето.
7. Организација на старателс твото и старателскиот орган во Република
Македонија.
8. Видови старателс тво:
- Старателство над малолетни лица
- Старателство над лица лишени од деловна способност.
9. Издржување - издржување на децата, на родителите и на другите роднини.
10. Издржување - издржување на брачен другар.
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11. Издржување - определување на издршка.
12. Имотни односи на брачните другари, на вонбрачните другари и на родителите
и децата.

Стварно право
1. Основни карактерис тики на стварните права.
2. Други карактерис тики на стварните права.
3. Разграничување на стварните од облигационите права.
4. Класификации на с тварните права во современото стварно право.
5. Правото на сопственост според Уставот на РМ од 1991 година.
6.Видови стварни права во РМ - од донесувањето на Законот за сопственост д о
денес.
7. Право на сопственост
а). Објект на правото на сопственост,
б). Облици и подоблици на правото на сопственост
- Сосопственост (поим и предмет)
- Заедничка сопственост
- Етажна сопственост
в). Стекнување на правото на сопственос т
- Оригинерно стекнување на правото на сопственост
- Деривативен начин на стекнување на правото на сопственос т
- Стекнување на правото на сопственос т со наследување
г). Остварување на правото на сопственост
д). Заштита на правото на сопственост
ѓ). Престанок на правото на сопственост
е). Ограничивања на правото на сопственос т
- општи
- посебни
8. Право на службеност
а). ставрни службенос ти,
б). лични службености.
9. Право на залог
а). Рачен залог
б). Хипотека
10. Право на долготраен закуп на градежно земјиш те според Законот за градежно
земјиште.
11. Право на долготраен закуп на градежно земјиште според Законот за
приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост.
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12. Право на долготраен закуп на земјоделско земјиште.
13. Право на првенствено купување.
14.Стварни права на с трански лица.
15. Правен режим на стварите.
16. Заштита на стварните права,
17. Престанок на стварните права.
18. Superficies solo cedit.
19. Објект од траен карактер и објект од времен карактер.
20. Ствари (добра) од општ интерес за РМ.
21. Деливи и неделиви с таври.
22. Потрошни ставри и непотрошни ствари.
23. Владение:
- правен режим и елементи,
- поим, субјекти и предмет.
24. Непосредно и посредно владение.
25. Оригинерно и изведено владение.
26. Законско и незаконско владение.
27. Вистинско (право, мирно) владение и невистинско (манливо, вициозно)
владение.
28. Совесно и несовесно владение.
29. Стекнување на владението.
30. Престанок на владението.
31. Владетелски тужби
- Тужба заради смеќавање или одземање на владение.
- Тужба за заштита на совладението и на заедничкото владение.
- Тужба за заштита на владението на нас ледниците.
32. Заштита на владението со дозволена самопомош.

Облигационо право
1. Страни и предмет на облигационите односи.
2. Облигационо – правни факти (извори на облигациите).
3. Содржина и дејство на облигационите односи.
4. Промена на страните на облигационите односи:
- Цесија (пренос на правото).
- Преземање на долг.
- Отстапување (пренос) на договорот.
- Пристапување кон долг.
- Преземање на исполнување (туѓ) долг.
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- Капара и пишманлук.
5. Промена на содржината на облигационите односи (општо и начини на промени).
6. Облигациони односи со сложени страни:
- Деливи облигациони односи.
- Солидарни облигациони односи.
- Неделиви облигациони односи.
7. Парични облигациони односи (предмет, исполнување, камата).
8. Облигациони односи со повеќе предмети:
- Алтернативни облигациони односи.
- Факултативни облигациони односи.
9. Престанување на облигационите односи:
- Исполнување.
- Пребивање (компензација).
- Отпуштање на долг.
- Новација.
- Соединување (конфузија).
- Невозможност во исполнување.
- Истек на време и отказ.
- Смрт.
- Застареност.
10.Двостранообврзувачки договори и едностранообврзувачки договори.
11. Главен (самостоен) договор и спореден договор.
12. Именувани договори и неименувани договори.
13. Каузални договори и апстрактни договори.
14. Формуларни договори, атхезиони договори и општи услови на договорот.
15. Општи услови за настанување на договорите:
- Договорни страни.
- Согласнос т на волјите на договорните страни (преговори, преддоговор, понуда,
прифаќање на понудата, перфекција на договорот).
- Предмет на договорот.
- Кауза (основ) на договорот.
- Форма на договорот.
16. Толкување на договорите.
17. Општо за дејството на договорите.
- Договор во корист на трето лице.
18. Посебно за дејства на двостраните договори:
- Одговорност за правните и материјалните недостатоци на исполнувањето.
- Приговор за неисполнување на договорот.
- Раскинување или измена на договор поради променети околности.
- Невозможност за исполнување и виша сила.
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- Прекумерно оштетување.
- Лихварски договор.
19. Неважност на договорите:
- Непостоечки договор.
- Ништовни договори.
- Рушливост на договорот.
- Разлики помеѓу ништовноста и рушливоста.
20. Раскинување на договорите.
- Спогодбено раскинување.
- Еднострано раскинување.
21. Побојнос т на договорите.
22. Поим, видови и класификација на посебните облигациони договори.
23. Договори што се правен основ за пренесување на правото на сопственос т врз
ствар:
- Договор за продажба.
- Договор за размена.
- Договор за заем.
- Договор за дар.
- Договор за отстапување на имотот за време на живот.
24. Договори што се правен основ за користење и за чување туѓа ствар:
- Договор за закуп.
- Договор за послуга.
- Договор за депозит (ос тава).
25. Договори што се правен основ за вршење услуги:
- Договор за дело.
- Договор за налог.
26. Договори што се правен основ за здружување средства и труд:
- Договор за ортаклак.
- Договор за доживотна издршка.
27. Договори што се правен основ за зајакнување на побарувањата:
- Договор за залог.
- Договор за гаранција.
- Банкарска гаранција.
- Договор за капар.
- Договор за пишманлак.
- Договор за капар како пишманлак.
- Договор за договорна казна.
28. Облигациони односи што нас тануваат со причинување на штета (општо).
29. Страни на облигационите односи што настануваат со причинување на штета.
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30. Општи услови потребни за настанување на облигационите односи с о
причинување на штета.
31.Посебни услови за нас танување на облигационите односи со причинување на
штета.
32. Видови на одговорност за причинета штета.
33. Субјективна одговорност (опш то):
- Поим за вината.
- Видови вина.
- Претпоставување односно докажување вина.
34. Објективна одговорност:
- Услови за објективна одговорнос т.
- Посебно за имателот на опасната ствар и вршителот на опасна дејност.
- Опасна ствар и опасна дејност.
- Основ на објективната одговорност.
- Посебни случаи на објективната одговорност.
35. Договорна одговорност (опш то):
- Особености за договорната одговорност за причинета штета.
- Штета.
- Вина.
36. Одговорност за друг (општо):
- Штета причинета од полнолетно лице неспособно за расудување.
- Штета причинета од малолетник.
- Одговорност на родителите и малолетниците врз основа на справедливост.
37. Одговорност на правното лице (работодавачот) и неговите органи за штета
причинета на трето лице (општо):
- Страни (ш тетник и оштетен).
- Штетно дејствие.
- Вина.
- Одговорност без оглед на вина.
38. Останати случаи на одговорност за причинета штета.
39. Поим на надомест на штета.
40. Надоместување на материјална штета:
- Поим на надоместување на материјална штета.
- Видови на надоместување на материјална штета.
- Обем и висина на надомест на материјална штета.
- Надомест на материјална штета во случај на смрт, телесна повреда и
оштетување на здравјето.
- Надомес т на материјална штета во с лучај на повреда на честа и ширењ е
невистинити наводи.
41. Надоместување на нематеријална штета:
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- Поим на надоместување на нематеријална штета.
- Нематеријално надоместување на нематеријална штета.
- Парично надомес тување на нематеријална штета.
42. Еднострани изјави на волја:
- Јавно ветување награда.
- Издавање хартии од вредност.

III. ТРГОВСКИ ДРУШТВА ВО ДЕЛОТ НА НАДЛЕЖНОСТА НА
НОТАРИТЕ И ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИ

А. ТРГОВСКИ ДРУШТВА ВО ДЕЛОТ НА НАДЛЕЖНОСТА НА НОТАРИТЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Форми на трговски друштва.
Застапување на трговско друштво.
Прокура.
Јавно трговско друштво.
Правни односи меѓу содружниците на Јавното трговско друштво.
Друштво со ограничена одговорност (Д.О.О) и начин на основање.
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7. Правни односи меѓу друштвото (Д.О.О) и содружниците.
8. Престанување на содружничкиот однос во Д.О.О.
9. Управување на Д.О.О.
10. Одлучување на содружниците во Д.О.О.
11. Надзор над работата на ДО.О.
12. Измени на Договорот за Д.О.О.
13. Зголемување на основната главнина на Д.О.О.
14. Намалување на основната главнина на Д.О.О.
15. Акционерско друштво (А.Д) и акции.
16. Основање на А.Д.
17. Правни односи помеѓу друштвото (А.Д) и акционерите.
18. Органи на А.Д.
19. Отповикување на органот на управување во А.Д.
20. Собрание на А.Д.
21. Годишно собрание на А.Д.
22. Кворум за работа на Собранието на А.Д.
23. Водењето на Собранието и услови за оставрување на право на глас.
24. Записник на Собрание на А.Д.
25. Продолжување на прекината седница на А.Д.
26. Ништавност и побивање на одлуките на Собранието на А.Д.
27. Статут на А.Д и измени на стату тот.
28. Зголемување на основната главнина во А.Д (начин и одлука за зголемување).
29. Намалување на основната главнина во А.Д.
30. Статусни промени на трговско друштво (присоединување, спојување и
поделба).
31. Содржина на спогодбата при статусни промени.
32. План за поделба на друштвото.
33. Право на содружниците односно акционерите при статусни промени.
34. Известување на доверителите за статусните промени.
35. Ликвидација на трговско друштво.
36. Стечајна постапка на трговско друштво.
37. Органи на стечајна постапка.
38. Правата на доверителите во стечајна постапка.
39. Разлачни и излачни доверители.

Б. ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ
1. Геодетско - катас тарски информационен систем.
2. Користење, дистрибуција, пристап и издавање на податоци од ГКИС.
3. Основни геодетски работи.
4. Премер на недвижнос ти.
5. Згради, посебни делови од згради и други објекти од катас тарот на
недвижности.
6. Се за катас тарските општини.
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7. Катастарско класирање на земјиште.
8. Премер на недвижнос тите во функција на систематско запишување на правата
на недвижностите.
9. Премер нанедвижностите по барање странка – поедниечно запишување на
правата на недвижностите.
10. Катастар на недвижности (што е и што содржи).
11. Начелата на запишување во Катастарот на недвижности.
12. Издавање на податоци од Катастарот на недвижности.
13. Запишување на правото на недвижности во Катастарот на недвижности.
14. Правни основи за запишување во Катастар на недвижности.
15. Видови на запишување во Катастарот на недвижнос ти.
16. Воспоставување на катастар на недвижности (начин на воспоставување на
катас тар на недвижности).
17. Исправи за запишување во Катастарот на недвижности.
18. Промена на податоците за недвижностите.
19. Форма и начин на поднесување на пријава за запишување.
20. Спроведување на податоците за недвижнос тите.
21. Судска заштита.
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ЛИТЕРАТУРА:
1. Закон за нотаријатот (“Службен весник на РМ” бр. 55/07, 86/08 и 139/09).
2. Одлуки на Уставниот суд У.бр.138/07, У.бр.8/08 и У.бр.21/08.
3. Правилник за работно време на нотарските канцеларии (“Службен
весник на РМ” бр. 21/08).
4. Правилник за полагање на нотарски испит (“Службен весник на РМ” бр.
31/08).
5. Правилник за критериумите за бројот и распоредот на службените
седишта на нотарите во Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр.1/08).
6. Правилник за формата, начинот на пишување и обележување на
нотарските исправи и за формата и начинот на потврдување на фактите и изјавите
(“Службен весник на РМ” бр. 55/10).
7. Правилник за 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 (“Службен
весник на РМ” бр. 55/10).
8. Правилник за формата и содржината на службениот печат, сувиот и
водениот жиг, штембилите и фирмата на нотарот, како и начинот на издавање и
одземање (“Службен весник на РМ” бр. 55/10).
9. Правилник за утврдување на критериуми за опремени простории
потребни за вршење нотарска служба (“Службен весник на РМ” бр. 31/08, 32/08).
10. Хашка конвенција (“Службен лист на СФРЈ” број 10/62 – додаток (од
точка 5 до 14).
11. Судски деловник (“Службен весник на РМ” бр. 71/07).
12. Кривичен законик (“Службен весник на РМ” бр. 37/96, 80/99, 4/02,
43/03, 19/04 и 81/05; 7/2008 и 114/09);
13. Закон за парнична постапка (,,Службен весник на РМ” бр.79/05,
110/2008 и 83/2009).
14. Закон за вонпарнична постапка (,,Службен весник на РМ” бр.9/2008).
15. Коментар на Законот за вонпарнична пос тапка од Проф.д-р.Стефан
Георгиевски од 1980 г.
16. Закон за извршување (,,Службен весник на РМ” бр.35/05, 50/06,
129/06, 8/08, 83/09, 50/10).
17. Одлуки на Уставен суд У.бр.44/06, У.бр.124/06, У.бр.20/07.
18. Облигационо право – учебник од Проф.д-р Гале Галев и Проф.д-р
Јадранка Дабовиќ – Атанасовска, во издание на Правниот факултет ,,Јустинијан
Први” – Скопје од 2008 година.
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19. Закон за облигациони односи (“Службен весник на РМ” бр.18/2001,
4/2002, 59/2002, 5/2003, 84/2008, 81/2009 и 161/2009).
20. Стварно право - учебник од Проф.д-р Родна Живковска, во издание на
Правниот факултет ,,Јустинијан Први” – Скопје од 2005 година.
21. Наследно право - учебник од Проф.д-р Љиљана Спировиќ Трпеновска, во издание на Правниот факултет ,,Јустинијан Први” – Скопје од 2005
година.
22. Семејно право - учебник од Проф.д-р Љиљана Спировиќ - Трпеновска,
во издание на Правниот факултет ,,Јустинијан Први” – Скопје од 2008 година.
23. Закон за сопственост и други стварни права (“Службен весник на РМ”
бр.18/01, 92/08 и 139/09).
24. Одлука на Уставен суд (“Службен весник на РМ” бр.31/08).
25. Закон за градежно земјиште (“Службен весник на РМ” бр.82/08, 143/08).
26. Закон за земјоделско земјиште (“Службен весник на РМ” бр.135/07).
27. Закон за договорен залог (“Службен весник на РМ” бр.5/03, 4/05, 87/07).
28. Закон за наследување (“Службен весник на РМ” бр.47/96).
29. Закон за семејство - пречистен текст (“Службен весник на РМ”
бр.157/08).
30. Закон за премер, катас тар и запишување на правата на недвижностите
(“Службен весник на РМ” бр.27/86, 17/91, 109/05).
31. Закон за катастар на недвижнос ти (“Службен весник на РМ” бр. 40/08).
32. Закон за сопственост и други стварни права (“Службен весник на РМ”
бр.18/01, 92/08 и 139/09).
33. Закон за трговските друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/04, 84/05,
25/07, 87/08, 42/10, 48/10) и Одлука на Уставен суд на РМ (“Службен весник на РМ”
бр. 17/09).
34. Закон за стечај (“Службен весник на РМ” бр. 34/06, 126/06, 84/07 и
Одлука на Уставниот суд од 19.12.2007 год.).
35. Закон за хартии од вредност (“Службен весник на РМ“ бр. 95/05, 25/07,
7/08).
36. Одлуки на Уставен суд од 4.07.2007 г.; од 07.11.2007 г. и од 28.11.2007
г.).
37. Закон за Централен Регистар (Службен весник на РМ број 50/01, 49/03,
109/05, 88/08).

ЗАБЕЛЕШКА
Задолжително е тековното следење на измените и дополнувањата на постојните
закони и прописи од соодветните области или донесувањето на нови закони, зош то
со денот на нивното објавување во ,,Службен весник на Република Македонија,,
тие с тануваат составен дел на испитната програма.
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Претседател на Испитната комисија
за полагање на нотарски испит
Проф.д-р Гале Галев
___________________
Член и испитувач
Нуман Лимани
___________________
Член и испитувач
Стефка Чесноска Танева
___________________

