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Фискална едукација на млади

Избран најкреативниот цртеж „Каква би била 
иднината на земјата од плаќање на даноците“
Над 200 ученици од средните училишта 
учествуваа на отворениот конкурс за 
избор на најкреативен цртеж на 
тема „Каква би била иднината на 
земјата од плаќање на даноците“, 
кој Управата за јавни приходи 
го спроведе од 1 октомври 
до 20 ноември 2013 година 
во рамките на проектот 
„Фискална едукација на 
младите“. 
Цртежите на учениците, 
не само што ги изразуваат 
нивните ставови кон 
даноците, работењето 
наУправата и даночниците, 
нивната визија за иднината од 
плаќањето на даноците, содржат 
и јасни пораки упатени кон сите 
нас – граѓани, даночни обврзници, 
институции, општествени чинители...
Визуелната порака на младите ќе ја 
проследиме до целокупната јавност со тоа што 
најкреативниот цртеж ќе биде дел од кампањата 
на УЈП („Поднесувањена Годишна даночна 
пријава“).

Доделени награди за најкреативните цртежи 

Од 105 цртежи на младите автори кои се пријавија 
на конкурсот, УЈП направи избор на трите 
најкреативни цртежи, кои ја содржат пораката 
и визијата на средношколците за иднината на 
нашата земја од плаќање на даноците:

1. „Плати данок денес, за да бидеш среќен утре!“ 
(Автори: Фани Ангелеска, Сара 

Божиноска и Драгана Прешеска, СОУ 
„Наум Наумоски Борче“ - Крушево)

2. „Со неплаќање на данок, за 
државата нема опстанок“! 

(Автори: Елена Миланова, 
Ставре Ангелаков, Александра 
Кукушев и Трајче Миланов, 
СМУ „Сергеј Михајлов“ - Штип 
3. „Правична распределба, 
сигурност за сите“! 
(Автор: Маринела Миланова, 
СОУ „Кочо Рацин“ - Свети 

Николе)

Најкреативниот цртеж од СОУ 
„Наум Наумоски Борче“ - Крушево 

ќе биде дел од кампањата на УЈП 
„Поднесување на Годишна даночна 

пријава за 2013 година“, која ќе се спроведува 
од 1 јануари до 15 март 2014 година, а на младите 
автори на овој цртеж Управата им додели таблет 
компјутери.
Покрај симболични награди, на средношколците 
кои ги изработија трите најкреативни цртежи,  
Директорот на УЈП – Горан Трајковски им врачи 
и Признанија за покажаната исклучителна 
креативност и активно учество во проектот 
„Фискална едукација на млади“, а за класовите во 
кои припаѓаат дополнително ќе биде организирана 
еднодневна посета на даночните канцеларии во 
нивните општини.

Под слоганот „Даноците 
се лесно четиво, доколку го 

научиш!“ веќе четвртта година 
по ред ги запознаваме учениците со 

нивните основни права, но и должности 
како идни даночни обврзници. Спроведовме над 

275 едукации за илјадници млади луѓе - ученици 
во средни училишта и студенти. Позитивната 

комуникација и навремената едукација на младите 
е особено важна, посебно ако се земе предвид 

сложеноста на даноците и не толку големиот 
интерес кај оваа целна група. Една од нашите 
заложби е токму преку проектот „Фискална 

едукација на млади“ да допреме до најмладите, 
да ги запознаеме и информираме со даноците 

и на еден поинаков и поинтересен начин 
да влијаеме на креирање на позитивна 

перцепција и повисока даночната 
свест кај оваа популација


