
СЕКОЈ ОД НАС Е ОДГОВ ОРЕН 
ЗА „ОПШТЕСТВЕНАТА ОДГОВ ОРНОСТ “ 
Програмата за општествена одговорност на 
Управата за јавни приходи, преку активна соработка 
со Синдикалната организација на УЈП, продолжува да 
се фокусира на најранливите категории на граѓани, 
најмладите, вработените во УЈП, животната средина 
преку организирање на крводарителска и хуманитарна 
акција, подигање на свеста и посветеност на даночната 
администрација за заштита на животната средина, 
континуирана едукација на најмладите за јакнење на 
даночната свест...

(27.11.2017) Крводарителска акција „Капка крв, 
спасува живот“
Во пресрет на одбележувањето на „Денот на 
даночниците“ и во рамките на Програмата за 
општествена одговорност на Управата за јавни 
приходи, над 130 даночници ќе даруваат крв на 15 
пункта низ Македонија, поставени во центрите за 
дарување крв во: Скопје, Битола, Тетово, Гостивар, 
Кичево, Охрид, Прилеп, Кавадарци, Велес, Гевгелија, 
Струмица, Штип, Куманово, Струга и Кочани. 
Во рамките на Крводарителска акција под мотото 
„Капка крв, спасува живот“ која традиционално 
се организира во соработка со Синдикалната 
организација на УЈП, Директорката на Управата 
за јавни приходи, Сања Лукаревска на 27.11.2017 
(понеделник), во 10:00 часот ќе ги посети 
крводарителите во Дневениот центар за дарување 
крв „Даре Џамбаз“ во Скопје. 
Дарувањето на крв останува наша привилегија, но 
и наша надеж дека со еден мал гест на хуманост ќе 
помогнеме во спасување на нечиј живот.

(Битола, 27.11.2017) Хуманитарната акција „Биди 
човек, биди хуман!“
Овогодинешната хуманитарна акција на 
даночниците е наменета за ЈУ „Дом за доенчиња и 
мали деца“ во Битола. Преку симболична донација 
од вработените во Управата за јавни приходи во 
вредност од 105.580 денари, се надеваме дека ќе 
придонесеме за подобра грижа и услови за развој на 
најмладите генерации.
Свеченото предавање на хуманитарниот прилог од 
страна на Директорката на УЈП, Сања Лукаревска и 
Претседателот на синдикална организација на УЈП, 
Васе Неданоски ќе се одржи во просториите на ЈУ 
„Дом за доенчиња и мали деца - Битола“, на 27.11.2017 
(понеделник), во 14:00 часот.
Акцијата на даночниците под мотото „Биди човек, 
биди хуман!“ се одржува традиционално шеста 
година по ред, во соработка со Синдикалната 
организација. 

(29.11.2017) Фудбалски натпревар помеѓу 
даночниците од Штип, Струмица и Скопје
Тимот на даночници од Регионалната дирекција 
Штип и Регионална дирекција Струмица, од 
една страна, и тимот составен од скопските 
организациони единици на Управата за јавни 
приходи, од друга страна, ќе ги одмерат своите 
сили во најважната споредна работа на светот, 
фудбалски натпревар. Наша цел е континуирано да 
го промовираме спортскиот и натпреварувачки дух 
помеѓу вработените.
Фудбалскиот натпревар помеѓу даночниците ќе 
се одржи во спортската сала на гимназијата „Јосип 
Броз Тито” Скопје на 29.11.2017 година, со почеток 
во 12:00 часот, по што ќе следи и заедничка средба 
на тимовите со претставниците на Синдикатот и 
раководство на Управата за јавни приходи. 
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