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  Промоција на Даночна академија 

Eдукативен центар на УЈП за обука и успех 

 

ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА  

Комплекс банки бб, 1000 Скопје 

Инфо центар 0800 33 000 

е-пошта: info@ujp.gov.mk 

www.ujp.gov.mk 

 
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И 

КОМУНИКАЦИЈА 

Контакт: Весна Новаковиќ 

Тел. 02/3299 597,  Моб. 075/327 270 

vesna.novakovic@ujp.gov.mk 
 

Движечката сила на динамичките и развојни држави е 
човечкиот капитал, кои не само што генерира промени кои ги 
следат другите, туку со целокупниот свој потенцијал е подготвен 
брзо да одговори на новите предизвици. 

Токму затоа, ја основавме Даночната академија. Како современ 
едукативен центар и посебна организациона единица на УЈП,  
академијата има единствена мисија - на своите клиенти: 
вработени во УЈП и други државни институции, даночни 
обврзници и други заинтересирани страни... да им понуди “обука 
за успех“ - знаење и едукација за унапредување на 
индивидуалните способности и вештини за ефикасно и 
ефективно управување со деловните процеси, донесување на 
правилни одлуки, успех - личен  и деловен. 

Она на што ќе се фокусираме е имплементирање на најдобри 
политики, техники и стандарди за управување, кога се во 
прашање даночното право и работењето на даночната 
администрација. Преку програмите за едукација, знаењата и 
искуствата на предавачите и инструкторите - домашни и 
странски даночни експерти, користењето на најсовремени ИТ 
решенија за едукција и комуникација, публицикациите...кои ќе 
ги понуди академијата, ќе делуваме во зајакнување на 
квалитетот на работата на функциите во УЈП, а со тоа и кон 
натамошно подобрување на услугите кон даночните обврзници, 
зголемување на степенот на доброволно плаќање на даноците и 
најважно правилна примена на домашното и меѓународното 
даночно право.  

Нашата визија е академијата да прерасне во регионален центар 
на знаење и едукација во Југоисточна Европа кои ќе нуди 
најдобри практики, пред се, за даночните адиминистрации од 
регионот.  
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