
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА 
 
 
 

Назив на закон: Законот за даноци на имот (“Сл. весник на РМ“ бр.61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12 и 188/13, 154/2015, 

192/2015 и 23/2016,) 
 

Субјекти на надзор: Обврзници на данок на имот се правни и физички лица сопственици на имотот, правни и физички 

лица корисници на имотот, во случаи кога сопствениците не се познати или не се достапни, плодоуживателите на имотот 

согласно закон, ако имотот е на повеќе лица секој од нив е обврзник на данокот на имот сразмерно на сопственичкиот 

дел и обврзник на данок на имот е правно или физичко лице – корисник на недвижен имот во сопственост на државата 

или општината. 
 

Надлежна инспекциска служба:  Општина Радовиш, Сектор инспекторат - Одделение за друг вид надзор од 

надлежност на општината 
 
 

Податоци за субјектот на надзор 
 

Полн назив на субјектот на надзор  
Седиште на субјектот на надзор  
Единствен      даночен      број      на 

субјектот 
 

Шифра и назив на претежна дејност 

на субјектот на надзор 
 

Име/презиме   на   Одговорно   лице 

или законски застапник на субјектот 

на надзор 

 

 
 

Податоци за инспекцискиот надзор 
 

Датум и место на спроведување на 

надзорот 
 

Предмет на инспекциски надзор  
Име/презиме на инспекторот  



 

 
 

Број на 

член 

 

Законска обврска / барање 
 

Усогласеност 
 

бод 
 

Број      на 

член 

 

Прекршочна одредба 
 

Забелешка 

 

Назив на глава / оддел од прописот: Данок на имот 

 

Член 29 

став 1 

Дали правното лице како 

обврзник на данок на имот има 

поднесено даночна пријава во 

пропишаниот рок? 

Да ☐ Не ☐  
 

Член 90 
 

Став 1 
 

Точка 1 
 

Став 2 

(1) Глоба во износ од 2.500 
евра            во            денарска 
противвредност     за     сторен 
прекршок ќе му се изрече на 
обврзникот  на  данокот  - 
правно лице односно трговец 
поединец,                            ако: 
1)во определениот рок не 
поднесе     даночна     пријава 
(2) Глоба во износ од 30% од 
одмерената глоба за правното 
лице, односно трговец 
поединец, ќе му се изрече на 
одговорното лице во правното 
лице, односно трговец 
поединец за прекршокот од 
ставот (1) на овој член 

 

 

Член 29 

став 1 

Дали физичкото лице  како 

обврзник на данок на имот има 

поднесено даночна пријава во 

пропишаниот рок? 

Да ☐ Не ☐  
 

Член 90 
 

Став 1 
 

Став 3 

За  прекршокот  од  ставот  (1) 
на овој член на обврзникот на 
данокот  физичко  лице  ќе  му 
се  изрече глоба во износ од 
200 до 350 евра во денарска 
противвредност, доколку не 
поднесе даночна пријава во 
определениот рок. 

 



 

 

Член 31 

став 1 

Дали правното лице како 

обврзник на данок на наследство 

и подарок има поднесено 

даночна пријава во пропишаниот 

рок? 

Да ☐ Не ☐  
 

Член 90 
 

Став 1 
 

Точка 1 
 

Став 2 

(1) Глоба во износ од 2.500 
евра во денарска 
противвредност     за     сторен 
прекршок ќе му се изрече на 
обврзникот  на  данокот  - 
правно лице односно трговец 
поединец,                            ако: 
1)во определениот рок не 
поднесе     даночна     пријава 
(2) Глоба во износ од 30% од 
одмерената глоба за правното 
лице, односно трговец 
поединец, ќе му се изрече на 
одговорното лице во правното 
лице, односно трговец 
поединец за прекршокот од 
ставот (1) на овој член. 

 

 

Член 31 

став 1 

Дали физичкото лице  како 

обврзник на данок на наследство 

и подарок има поднесено 

даночна пријава во пропишаниот 

рок? 

Да ☐ Не ☐  
 

Член 90 
 

Став 1 
 

Став 3 

За  прекршокот  од  ставот  (1) 
на овој член на обврзникот на 
данокот  физичко  лице  ќе  му 
се  изрече глоба во износ од 
200 до 350 евра во денарска 
противвредност, доколку не 
поднесе даночна пријава во 
определениот рок. 

 

 

Член 34 

став 1 

Дали правното лице како 

обврзник на данок на промет на 

недвижности има поднесено 

даночна пријава во пропишаниот 

рок? 

Да ☐ Не ☐  
 

Член 90 
 

Став 1 
 

Точка 1 
 

Став 2 

(1)  Глоба  во  износ  од  2.500 

евра во денарска 

противвредност за сторен 

прекршок ќе му се изрече на 

обврзникот  на  данокот  - 

правно лице односно трговец 

поединец,                            ако: 

1)во   определениот   рок   не 

поднесе даночна пријава 

 
(2) Глоба во износ од 30% од 

одмерената глоба за правното 

лице, односно трговец 

поединец, ќе му се изрече на 

 



 

     одговорното лице во правното 

лице, односно трговец 

поединец за прекршокот од 

ставот (1) на овој член 

 

 

Член 34 

став 1 

Дали физичкото лице  како 

обврзник на данок на наследство 

и подарок има поднесено 

даночна пријава во пропишаниот 

рок? 

Да ☐ Не ☐  
 

Член 90 
 

Став 1 
 

Став 3 

За  прекршокот  од  ставот  (1) 
на овој член на обврзникот на 
данокот  физичко  лице  ќе  му 
се  изрече глоба во износ од 
200 до 350 евра во денарска 
противвредност, доколку не 
поднесе даночна пријава во 
определениот рок. 

 

 

Член 87 

став 5 

Дали правното лице како даночен 

обврзник постапил по решението 

во пропишаниот рок и ја извршил 

уплатата за долгот или 

неправилно уплатениот долг 

Да ☐ Не ☐ 
 

 

Член 90 
 

Став 1 
 

Став 2 

(1)  Глоба  во  износ  од  2.500 

евра во денарска 

противвредност за сторен 

прекршок ќе му се изрече на 

обврзникот  на  данокот  - 

правно лице односно трговец 

поединец,                            ако: 

1)во   определениот   рок   не 

поднесе     даночна     пријава 

(2) Глоба во износ од 30% од 

одмерената глоба за правното 

лице, односно трговец 

поединец, ќе му се изрече на 

одговорното лице во правното 

лице, односно трговец 

поединец за прекршокот од 

ставот (1) на овој член. 

 

 

Член 87 

став 5 

Дали физичкото лице како 

даночен обврзник постапил по 

решението во пропишаниот рок и 

ја извршил уплатата за долгот 

или неправилно уплатениот долг 

Да ☐ Не ☐  
 

Член 90 
 

Став 1 
 

Став 3 

За  прекршокот  од  ставот  (1) 
на овој член на обврзникот на 
данокот  физичко  лице  ќе  му 
се  изрече глоба во износ од 
200 до 350 евра во денарска 
противвредност, доколку не 
поднесе даночна пријава во 
определениот рок. 

 

 


