
Име на институција: УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ

Име на носител на јавна функција: ВЛАДИМИР АТАНАСОВСКИ
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Број трошок Тип на трошок Јуни-2015 Јули-2015 Август- 2015 Септември- 2015 Октомври- 2015 Ноември- 2015

MKD0,00

0 0 1 Авионски карти

0 0 2 Вип салони на аеродроми

0 0 3 Дневници при патување во странство MKD8.246,00

0 0 4 Закуп на канцелариска опрема

0 0 5 Закуп на сали и канцелариски простор

0 0 6 Закуп на стан (за лица кои живеат надвор од Скопје)

0 0 7 Изнајмување на моторни возила во странство

0 0 8 Јавен превоз

0 0 9

Подароци подарени на службени лица или 

меѓународни организации, дадени за време на 

официјални посети, гостување или во други 

околности

0 1 0 Такси превоз

0 1 1 Трошоци за мобилен телефон MKD985,00 MKD1.480,00 MKD1.945,00 MKD2.091,00 MKD1.200,00 MKD1.051,00

0 1 2
Угостителски услуги преку мензи, ресторани и бифеа 

во рамки на институциите

0 1 3
Угостителски услуги во земјата преку надворешни 

угостителски објекти MKD10.060,00 MKD9.140,00 MKD8.090,00 MKD950,00 MKD5.980,00

0 1 4 Угостителски услуги во странство

0 1 5 Хотелско сместување во земјата

0 1 6 Хотелско сместување во странство
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Месец Наративен извештај

Јуни-2015

На ден 04.06.2015 искористена е угостителска услуга во ресторан ''Дукат" за што се доставена Ф-ра од "Ели"Дооеел и истата е платена.Во прилог на фактурата е приложена и фискалната сметка.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

На ден 09.06.2015 искористено е угостителска услуга во ресторан ''Маракана" за што се доставени две Ф-ри од "А-Ми"Доо и истите се платени.Во прилог на фактурите се приложени и фискалните сметки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

На ден 23.06.2015 искористена е угостителска услуга во ресторан ''Балканика Рустикана" за што се доставена Ф-ра од "Зевс Илијада Два"Доо и истата е платена.Во прилог на фактурата е приложен и фискалната 

сметка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

За месец Јуни 2015 година е платена фактура за службен мобилен телефон на дирекоторот Владимир Атанасовски.                                                                                                           

Јули- 2015

На ден 08.07.2015 искористена е угостителска услуга во ресторан ''Бруклин Централ" за што се доставена Ф-ра од "Констракшн Инвестмент груп"Доо и истата е платена.Во прилог на фактурата е приложен и 

фискалната сметка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

На ден 09.07.2015 искористена е угостителска услуга во ресторан ''Шин Хаи" за што се доставена Ф-ра од "Шин Хаи"Доо и истата е платена.Во прилог на фактурата е приложен и фискалната сметка.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

На ден 14.07.2015 искористена е угостителска услуга во ресторан ''Казбланка" за што се доставена Ф-ра од "Деценте"Дооеел и истата е платена.Во прилог на фактурата е приложен и фискалната сметка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

За месец Јули 2015 година е платена фактура за службен мобилен телефон на дирекоторот Владимир Атанасовски.  

Август- 2015

   На ден 04.08.2015 искористена е угостителска услуга во ресторан ''Балканика Рустикана" за што се доставена Ф-ра од "Зевс Илијада Два"Доо и истата е платена.Во прилог на фактурата е приложен и 

фискалната сметка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

На ден 13.08.2015 искористена е угостителска услуга во ресторан ''Љира" за што се доставена Ф-ра од "Евр"Доо и истата е платена.Во прилог на фактурата е приложен и фискалната сметка.                                                                                                                                                                                                                                                                            

На ден 24.08.2015 купени се производи од жито маркет за што е доставена Ф-ра од страна на Жито извоз увоз Дооел Велес.Во прилог на фактурата е приложен и фискалната сметка.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

За месец Август 2015 година е платена фактура за службен мобилен телефон на дирекоторот Владимир Атанасовски.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Септември- 2015

Во текот на месец Септемврит 2015 година Директорот на Управата Владимир Атанасовски во перид од 13.09.2015 до 19.09.2015 година учествувал на 48-от пленарен состанок на Moneyval Комитетот за 

одбрана на Прогрес извештајот на Р.М во Стразбур,Франција при што му се исплатени дневници за службено патување во странство.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

За месец Септември 2015 година е платена фактура за службен мобилен телефон на дирекоторот Владимир Атанасовски.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Октомври- 2015
На ден 15.10.2015 искористена е угостителска услуга во ресторан ''Дукат" за што се доставена Ф-ра од "Ели"Дооеел и истата е платена.Во прилог на фактурата е приложена и фискалната сметка.                                                                                                                                                                                                                                                                               

За месец Октомври 2015 година е платена фактура за службен мобилен телефон на дирекоторот Владимир Атанасовски.                                                                                             

Ноември- 2015

На ден 05.11.2015 искористена е угостителска услуга во ресторан ''Скај Бар" за што се доставена Ф-ра од "СЦЈС" и истата е платена.Во прилог на фактурата е приложен и фискалната сметка.                                                                                                                                                                                                                                                                            

На ден 10.11.2015 искористена е угостителска услуга во ресторан ''Балканика Рустикана" за што се доставена Ф-ра од "Зевс Илијада Два"Доо и истата е платена.Во прилог на фактурата е приложен и фискалната 

сметка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

На ден 19.11.2015 искористена е угостителска услуга во пицерија ''Леоне" за што се доставена Ф-ра од "Пицерија Леоне"Дооел и истата е платена.Во прилог на фактурата е приложен и фискалната сметка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

На ден 24.11.2015 искористена е угостителска услуга во ресторан ''Дукат" за што се доставена Ф-ра од "Ели"Дооеел и истата е платена.Во прилог на фактурата е приложена и фискалната сметка.                                                                                                                                                                                                                                                                           

За месец Ноември 2015 година е платена фактура за службен мобилен телефон на дирекоторот Владимир Атанасовски.                                                                                                 




