
 

 
 

 
 
 
 
 

    НАЧИН НА ПОПОЛНУВАЊЕ  И     
ДОСТАВУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ  

ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ПРОМЕНИ           
НА ИМОТНАТА СОСТОЈБА 

 
 
 
 

1.Податоците во Образецот да се внесат 
читливо со печатни букви. Податоците не 

смеат да бидат внесени со молив, 
преправани, неуредни и непотполни. 

 
2. Сите рубрики треба да бидат пополнети. 
Во рубриките коишто по пополнувањето ќе 
ви останат празни, сте должни да ставите 

црта. 
 

3. Со својот потпис на пополнетиот Образец 
лицето што е законски обврзано да пријави 
промени во имотната состојба тврди дека 

податоците коишто ги внел во Образецот се 
вистинити и целосни. 

 
4. Во текстот на упатсвото што следи, 
наведени се објаснувања како што е 

направена табелата 
 
 

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

 

 

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ПРОМЕНИ НА ИМОТНАТА СОСТОЈБА 
 

 

Членот 34 од Законот за спречување на корупцијата предвидува:  

(1) Избран или именуван функционер, службено лице и одговорно лице во јавно претпријатие или друго правно 
лице што располага со државен капитал е должно во рок од 30 дена да го пријави секое зголемување на неговиот 
имот, односно на имотот на член на неговото семејство, како што е изградба на куќа или други објекти, купување 
на недвижности, хартии од вредност, автомобили или други подвижни предмети во вредност што надминува 
износ од дваесет просечни плати во претходниот тримесечен период.  

 

(2) Кон пријавата што се доставува до Државната комисија и Управата за јавни приходи се приложува и договор 
или друг документ што е основа за располагање со имотот, како и документ за начинот на извршеното плаќање. 

 

 
I ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

 

Име и презиме ЕМБГ 
              

 
Функција Контакт телефон 

  

 

 



 

II ПРОМЕНИ НА ИМОТНАТА СОСТОЈБА 

 a б 
 

в г   
1.Во делот на рубриките означени со II Проемни 
на имотната состојба  се внесуваат податоци за 
промените во имотната состојба. 
 
а.Сопственост - Податоците за сопственоста на 
имотот се внесуваат со внесување на ознаките со 
следните значења: 
 
Л-личен имот 
С-имот на брачен другар 
Д-имот на деца 
З-заеднички имот 
БР-имот на брат 
СР-имот на сестра 
РО-имот на родители -

 
б.Опис се дава детален опис во што се состои 
промената на имотната состојба. 

 
в.Вредност во денари – се наведува вредноста на 
имотот изразена во денари. 

 
г.Основ на стекнување – податоците за основот 
за стекнување на имотот се внесуваат со 
користење на следниве ознаки, и тоа: 
 
НАС – стекнување со наследство; 
ДПО-стекнување со договор за подарок; 
ДКП-стекнување со договор за купопродажба; 
ДГР-стекнување со договор за градба; 
СДН-стекнување на друг начин; 
 
 
 

  
Бр. 

 
Сопственост 

 
Опис 

Вредност 
(во денари) 

Основ на 
стекнување 

     

  
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

Дата на поднесување:_____________                             Потпис на подносителот:__________________                                                   


	Page 1
	Page 2

9.0.0.2.20120627.2.874785
	Име и презиме_Row_1: 
	ЕМБГ: 
	Функција_Row_1: 
	Контакт телефон_Row_1: 
	Бр._Row_1: 
	Сопственост_Row_1: 
	Опис_Row_1: 
	Вредност (во денари)_Row_1: 
	Основ на стекнување_Row_1: 
	Бр._Row_2: 
	Сопственост_Row_2: 
	Опис_Row_2: 
	Вредност (во денари)_Row_2: 
	Основ на стекнување_Row_2: 
	Дата на поднесување: 



