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ДИРЕКТОР  
(ДР) 

КАБИНЕТ НА 
ДИРЕКТОРОТ    

(КД) 

ДАНОЧНА 
АКАДЕМИЈА  

(ДА) 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОДНОСИ СО 
ЈАВНОСТА И КОМУНИКАЦИЈА  

(ОЈ) 

ЕДИНИЦА -       
ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА                           

(ВР) 

ЕДИНИЦА -         
ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ                                

(ПС) 

СЕКТОР ЗА 
МЕЃУНАРОДНА 

СОРАБОТКА   
(МС) 

Оддел за 
меѓународна 

соработка 

Оддел за 
проекти 

Оддел за ЕУ-
интеграции 

СЕКТОР ЗА 
ЧОВЕЧКИ 
РЕСУРСИ         

(ЧР) 

Оддел - 
Политика за 

човечки ресурси 

Оддел за 
персонални 

работи 

СЕКТОР ЗА 
ПРАВНИ  
РАБОТИ             

(ПР) 

Оддел за правни 
и нормативни 

работи 

Оддел за правни 
лекови 

Оддел за 
прекршоци  

Оддел за стечај  

СЕКТОР ЗА 
ФИНАНСИСКИ 

ПРАШАЊА              
(ФП) 

Одделение за 
буџетска 

координација и 
буџетска 
контрола  

Одделение за 
сметководство и 

плаќања 

СЕКТОР ЗА УСЛУГИ НА 
ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ 

И ДАНОЦИ                  
(УД) 

Оддел за 
регистрација на 

даночни 
обврзници 

Оддел за услуги 
на даночни 
обврзници 

Оддел за 
имплементација 
на индиректни 

даноци 

Оддел за 
имплементација 

на директни 
даноци 

Контакт центар 

Повикувачки 
центар -       

Линија 198 

Приемна 
кацеларија 

СЕКТОР ЗА 
УТВРДУВАЊЕ И 

НАПЛАТА НА ДАНОК  
(УН) 

Оддел за 
утврдување на 

данок и даночни 
евиденции 

Оддел за 
поврат, 

пренасочување 
и пребивање на 

данок 

Оддел за 
усогласување и 
евиденција на 

наплатата 

Центар за 
обработка на 
пријави (ЦОП) 

Прием на 
пријави 

Обработка на 
пријави 

СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО 
ПЛАНИРАЊЕ, АНАЛИЗА И 

СТАТИСТИКА                    
(СП) 

Оддел за 
стратешко 

планирање и 
развој 

Оддел за 
анализа и 
статистика 

Оддел за 
мерење учиноци 

СЕКТОР ЗА 
ИНФОРМАТИЧКА 

ТЕХНОЛОГИЈА   
(ИТ) 

Оддел за               
Е-сервиси и 

сертификација 

Оддел за 
управување и 
експлоатација 

на ДИС 

Оддел за 
подршка на 
внатрешни 

корисници на 
ДИС 

Оддел за 
управување и 

експлоатација на 
ИКТ 

инфраструктурата 

Оддел за 
апликативен 

развој 

СЕКТОР ЗА 
ПРИСИЛНА 
НАПЛАТА              

(ПН) 

Оддел за 
присилна 
наплата 

Оддел-Центар 
за складирање 
и впаричување 
на запленети 

движни ствари  

Служба за 
прием, 

сместување 
и чување на 
запленети 

ствари 

Служба за 
процена и 
продажба 

на 
запленети 

ствари 

Оддел-Центар 
за наплата на 
глоби и други 
јавни приходи 

Служба за 
прием, контрола 
и обработка на 

предмети 

Служба за 
наплата 

ГЕНЕРАЛЕН 
ДАНОЧЕН 

ИНСПЕКТОРАТ  
(ДИ) 

Оддел за 
анализа на 

ризик и 
планирање на 

контроли 

Оддел за 
соработка со 

други органи и 
меѓународна  
размена на 
податоци 

ДИ за 
специјални 
контроли 

ДИ за 
надворешна 

контрола 

ДИ за      
следење на 

уплати-исплати 
на 

приредувачи 
на игри на 

среќа преку 
НИС 

ДИ за 
спречување 
корупцијата  

ДИ за контрола 
над 

спроведувањето 
на ЗДИ и ЗКТ 

СЕКТОР ЗА ОПШТИ 
И ЗАЕДНИЧКИ 

РАБОТИ                  
(ОЗ) 

Одделение за 
општи и 

административн
и работи 

Одделение за 
евиденција на 
сопственоста и 
други права врз 

недвижности 

Одделение за 
општо технички 

работи, 
канцелариско и 

архивско 
работење 

Одделение за 
јавни набавки 

ПОМОШНИК    
(ДР) 

ПОМОШНИК   
(ДР) 

ЗАМЕНИК   
(ДР) 

ПОМОШНИК   
(ДР) 

Легенда: 

ДИС - Даночен информативен 
систем 

ИКТ - Информатичко - 
комуникациски технологии 

ЗДИ - Закон за даноците на 
имот 

ЗКД - Закон за комуналните 
такси 

ДИ - Даночен инспекторат 

НИС - Надзорен информациски 
систем 




