
 

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗЈАВАТА ЗА ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИУПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗЈАВАТА ЗА ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИУПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗЈАВАТА ЗА ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИУПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗЈАВАТА ЗА ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ    

ОБРАЗЕЦ ИОП ОБРАЗЕЦ ИОП ОБРАЗЕЦ ИОП ОБРАЗЕЦ ИОП ----    1111    

 

На линијата под која стои „Име и презиме‘‘ се впишува името и презимето на 

лицето кое не е опфатено со задолжителното здравствено осигурување 

според член 5 став 1 од точка 1 до точка 14 од Законот за здравствено 

осигурување, а кое бара здравствено да се осигури според точка 15 од овој 

член. 

 

На наредната линија под која стои „Улица, број, место на живеење‘‘ впишете 

ги улицата, бројот и местото на жиивеење според податоците од личната 

карта. 

  

На наредната линија, под која стои „Место на раѓање‘‘ впишете го местото на 

раѓање, а во продолжение, впишете го Единствен матичен број на граѓанинот 

според податоците од личната карта. 

 

На првата линија под реден број 1, се впишува претходната (минатата) година, 

а на втората алинеја го впишувате износот од 132.000,00 денари. 

 

НАПОМЕНА:НАПОМЕНА:НАПОМЕНА:НАПОМЕНА:  

 

Доколку во претходната Доколку во претходната Доколку во претходната Доколку во претходната (мината) (мината) (мината) (мината) година година година година лицето не остварлицето не остварлицето не остварлицето не остварило поголем ило поголем ило поголем ило поголем 

приход од 132.000приход од 132.000приход од 132.000приход од 132.000,00,00,00,00    денари се заокружува НЕ СУМденари се заокружува НЕ СУМденари се заокружува НЕ СУМденари се заокружува НЕ СУМ    и во тој случај не е и во тој случај не е и во тој случај не е и во тој случај не е 

потребно да ги пополните потребно да ги пополните потребно да ги пополните потребно да ги пополните податоците под реден број 2.податоците под реден број 2.податоците под реден број 2.податоците под реден број 2.    

 

Доколку во претходната (мината) година лицето оствариДоколку во претходната (мината) година лицето оствариДоколку во претходната (мината) година лицето оствариДоколку во претходната (мината) година лицето остварило приход ло приход ло приход ло приход 

поголем поголем поголем поголем од 132.000од 132.000од 132.000од 132.000,00,00,00,00    денари се заокружува СУМ и денари се заокружува СУМ и денари се заокружува СУМ и денари се заокружува СУМ и се се се се внесуваат внесуваат внесуваат внесуваат 

податоците податоците податоците податоците под реден број 2под реден број 2под реден број 2под реден број 2    од изјавата.од изјавата.од изјавата.од изјавата.    

    

На првата линија под реден број 2, На првата линија под реден број 2, На првата линија под реден број 2, На првата линија под реден број 2, се впишува претходната гсе впишува претходната гсе впишува претходната гсе впишува претходната година,одина,одина,одина,    на на на на 

втората алинеја го впишувате износот од втората алинеја го впишувате износот од втората алинеја го впишувате износот од втората алинеја го впишувате износот од 132.000132.000132.000132.000,00,00,00,00    денари, во денари, во денари, во денари, во 

продолжение во третата алинеја се впишува износот продолжение во третата алинеја се впишува износот продолжение во третата алинеја се впишува износот продолжение во третата алинеја се впишува износот 264.000264.000264.000264.000,00,00,00,00    денариденариденариденари, , , , 

кој се однесува на годишниот приход, додека во продолжение се впишува кој се однесува на годишниот приход, додека во продолжение се впишува кој се однесува на годишниот приход, додека во продолжение се впишува кој се однесува на годишниот приход, додека во продолжение се впишува 

износот од 22.000износот од 22.000износот од 22.000износот од 22.000,00,00,00,00    денари кој се однесува нденари кој се однесува нденари кој се однесува нденари кој се однесува на месечно ниво.а месечно ниво.а месечно ниво.а месечно ниво.    

 

Во овие износи спаѓаат износите на сите членови на семејството, согласно Во овие износи спаѓаат износите на сите членови на семејството, согласно Во овие износи спаѓаат износите на сите членови на семејството, согласно Во овие износи спаѓаат износите на сите членови на семејството, согласно 

Законот за здравствено осигурувањеЗаконот за здравствено осигурувањеЗаконот за здравствено осигурувањеЗаконот за здравствено осигурување....        

 

За поднесување на невистинити податоци во изјавата за остварени За поднесување на невистинити податоци во изјавата за остварени За поднесување на невистинити податоци во изјавата за остварени За поднесување на невистинити податоци во изјавата за остварени 

приходи, а по извршена проверка од Управата за јавни приходи проприходи, а по извршена проверка од Управата за јавни приходи проприходи, а по извршена проверка од Управата за јавни приходи проприходи, а по извршена проверка од Управата за јавни приходи против тив тив тив 

давателот на изјавата ќе се поведе постапка за кривична и материјална давателот на изјавата ќе се поведе постапка за кривична и материјална давателот на изјавата ќе се поведе постапка за кривична и материјална давателот на изјавата ќе се поведе постапка за кривична и материјална 

одговорност (штета).одговорност (штета).одговорност (штета).одговорност (штета).    

 

    



 

    

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗЈАВАТА ЗА ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИУПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗЈАВАТА ЗА ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИУПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗЈАВАТА ЗА ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИУПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗЈАВАТА ЗА ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ    

ОБРАЗЕЦ ИОП ОБРАЗЕЦ ИОП ОБРАЗЕЦ ИОП ОБРАЗЕЦ ИОП ----    2222    

 

На линијата под која стои „Име и презиме‘‘ се впишува името и презимето на 

лицето кое не е опфатено со задолжителното здравствено осигурување 

според член 5 став 1 од точка 1 до точка 15 од Законот за здравствено 

осигурување, а кое бара здравствено да се осигури според став 2 од овој член. 

 

На наредната линија под која стои „Улица, број, место на живеење‘‘ впишете 

ги улицата, бројот и местото на жиивеење според податоците од личната 

карта. 

 

На наредната линија, под која стои „Место на раѓање‘‘ впишете го местото на 

раѓање, а во продолжение, впишете го Единствен матичен број на граѓанинот 

според податоците од личната карта. 

 

На првата линија под реден број 1, се впишува претходната година, а на 

втората алинеја го впишувате износот од 182.000,00 денари, кој е дефиниран 

во Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување.  

 

    

НАПОМЕНА:НАПОМЕНА:НАПОМЕНА:НАПОМЕНА:    

    

За поднесување на невистинити податоци во изјавата за остварени За поднесување на невистинити податоци во изјавата за остварени За поднесување на невистинити податоци во изјавата за остварени За поднесување на невистинити податоци во изјавата за остварени 

приходи, а по извршена проверка од Управата за јавни приходи против приходи, а по извршена проверка од Управата за јавни приходи против приходи, а по извршена проверка од Управата за јавни приходи против приходи, а по извршена проверка од Управата за јавни приходи против 

давателот на изјавата ќе се поведе постапка за кривична и материјална давателот на изјавата ќе се поведе постапка за кривична и материјална давателот на изјавата ќе се поведе постапка за кривична и материјална давателот на изјавата ќе се поведе постапка за кривична и материјална 

одгодгодгодговорност (штета).оворност (штета).оворност (штета).оворност (штета).    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

Во износите кои се впишуваат во изјавата не Во износите кои се впишуваат во изјавата не Во износите кои се впишуваат во изјавата не Во износите кои се впишуваат во изјавата не 

влегуваат приходите од:влегуваат приходите од:влегуваат приходите од:влегуваат приходите од:        

1)1)1)1)    НаградиНаградиНаградиНагради што ги доделуваат меѓународните 

организации, награди за животни достигнувања во 

науката, културата и спортот, стипендии и кредити на 

ученици и студенти што ги доделуваат органите на 

државната управа и фондации во согласност со закон, 

награди на ученици и студенти за време на 

задолжителна практична работа и обука, награди на 

ученици и студенти освоени на натпревари во рамките 

на образовниот систем, награди на спортисти за 

постигнати резултати на официјални меѓународни 

натпревари и стипендии за спортисти; 

2)2)2)2)    Надоместок на лицата волонтериНадоместок на лицата волонтериНадоместок на лицата волонтериНадоместок на лицата волонтери согласно со Законот 

за волонтерство; 

3)3)3)3)    Детски додатокДетски додатокДетски додатокДетски додаток, посебен додаток за дете, еднократна 

парична помош за новороденче и родителски додаток; 

4)4)4)4)    Надоместок во случај на смртНадоместок во случај на смртНадоместок во случај на смртНадоместок во случај на смрт; 

5)5)5)5)    ПомошПомошПомошПомош за претрпени штети од елементарни непогодиелементарни непогодиелементарни непогодиелементарни непогоди; 

6)6)6)6)    Права на парична помош од социјална заштитаПрава на парична помош од социјална заштитаПрава на парична помош од социјална заштитаПрава на парична помош од социјална заштита 

утврдени согласно со Законот за социјална заштита; 

7)7)7)7)    Надоместок за телесно оштетувањеНадоместок за телесно оштетувањеНадоместок за телесно оштетувањеНадоместок за телесно оштетување; 

8)8)8)8)    Надоместок на штетаНадоместок на штетаНадоместок на штетаНадоместок на штета по основа на осигурување на 

живот и имотни осигурувања; 

9)9)9)9)    Алиментации и надоместоци на штетаАлиментации и надоместоци на штетаАлиментации и надоместоци на штетаАлиментации и надоместоци на штета по судска 

одлука и надоместок на штета како последица на 

несреќа при работа; 

10)10)10)10)    Надоместоци по основ на невработеностНадоместоци по основ на невработеностНадоместоци по основ на невработеностНадоместоци по основ на невработеност, обука, 

преквалификација, доквалификација и практиканство 

на невработени лица. 

    


