
Градоначалникот на општина Илинден, врз основа на член 26 од Законот за даноците на имот ("Сл.весник на РМ" 
бр.61/04, 92/07,102/08, 35/11, 53/11, 84/12,188/13, 154/15, 192/15, 23/16) , го донесе следното : 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
На даночниот обврзник XXXX XXXXXX, со ЕДБ 0000000000000, од ИЛИНДЕН, ул. nn, бр. bb, му се утврдува 

данок на имот за 2019 година, со вкупен износ од 1 950.00 денари. 
  

Данокот на имот се плаќа тримесечно и пристигнува за наплата во средината на секое тримесечје или во рок од 
15 дена од денот на доставувањето на Решението, во корист на: 

Примач : Трезорска сметка  
Банка на примачот : Народна банка на РМ  
Сметка : 100 0000000630 95  

Уплатна сметка : 840-130-02507 XXXX  XXXXXX
Приходна шифра : 713111 УЛ.NN БР.BB

ИЛИНДЕН
  

На износот на данокот што нема да се плати во пропишаниот рок се плаќа камата од 0.05% дневно за секој ден 
задоцнување.  

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
Врз основа на поднесена даночна пријава од даночниот обврзник, односно на податоците содржани во 

претходно поднесената даночна пријава за утврдување на данок на имот за недвижен имот на подрачјето на општина 
ИЛИНДЕН, е утврдено следново: 

Р.бр Вид на имот 
Површина 

(m2) 

Пријавена 
вредност  
(денари) 

Утврдена 
вредност  
(денари) 

Данок  
(денари) 

01. Неаграрно земјиште 
02. Стан/Куќа во кој живее 100.00 1 950 000.00 1 950.00

03. Стан/Куќа во кој не живее  

04. Административни згради  
05. Деловни простории 
06. Гаражи 

07. Стан за одмор и рекреација  

08. Зграда за одмор и 
рекреација   

09. Други градежни објекти 
10. Земјоделско земјиште 
  Вкупно недвижен имот  1 950.00

  
Данокот на имот е пресметан по стапка од 0.20% согласно член 6 став 1 од Законот за даноците на 

имот, а врз основа на Одлука за утврдување на стапките на даноците на имот во општина Илинден 
донесена на советот на општината. Согласно член 9 од Законот за даноците на имот за станбена зграда 
или стан во кој живее даночниот обврзник со членовите на семејството има право на намалување на 
пресметаниот данок во висина од 50%. 

Врз основа на изнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 
 
УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение, даночниот обврзник може да поведе управен спор 

пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на доставувањето на управниот акт до странката. 
  

Тужбата не ја одлага наплатата на утврдениот данок согласно член 52 став 2 од Законот за даноците на имот.  
  

Решено во Општина ИЛИНДЕН на ден 15/02/2019 година под број 12-06/00000 
  

Општина Илинден
Градоначалник

м-р. Жика Стојановски
 
 


