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Број трошок Тип на трошок Јуни-2018 Јули-2018 Август-2018 Септември-2018 Октомври-2018 Ноември-2018

0 0 1 Авионски карти

0 0 2 Вип салони на аеродроми

0 0 3 Дневници при патување во странство MKD6.489,00 MKD5.500,00 MKD3.955,00

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 MKD1.919,00 MKD2.125,00 MKD1.770,00 MKD2.074,00 MKD1.948,00 MKD1.880,00

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

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-2018
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

За месец Јануари 2018 година е платена фактура за службен мобилен телефон на дирекоторот Блажо Трендафилов.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Јули-2018

Директорот на Управата Блажо Трендафилов во период од 02.07.2018 до 07.07.2018 година учествувал на 56-от пленарен состанок на Moneyval Комитетот за да реферира за 

постигнатиот напредок од четвртиот круг на Еволуцијата кое се одржувало во Стразбур-Франција при што му се исплатени дневници за службено патување во странство.                                                                                                                                                                                                                                                                    

За месец Јули 2018 година е платена фактура за службен мобилен телефон на дирекоторот Блажо Трендафилов.         

Август-2018 За месец Август 2018 година е платена фактура за службен мобилен телефон на дирекоторот Блажо Трендафилов.         

Септември-2018
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

За месец Септември 2018 година е платена фактура за службен мобилен телефон на дирекоторот Блажо Трендафилов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Октомври-2018

Директорот на Управата Блажо Трендафилов во перид од 02.10.2018 до 04.10.2018 година учествувал на редовната регионална конференција за единици за финансиско 

разузнавање каде што се разменети  податоци со земјите од регионот  кое се одржвало во Мостар-Б и Х при што му се исплатени дневници за службено патување во 

странство.                                                                                                                                                                                                                                                                                             Директорот на 

Управата Блажо Трендафилов во перид од 29.10.2018 до 01.11.2018 година учествувал на меѓународна конференција организирано од Совет на европа кое се одржвало во 

Тирана-Албанија при што му се исплатени дневници за службено патување во странство.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

За месец Октомври 2018 година е платена фактура за службен мобилен телефон на дирекоторот Блажо Трендафилов.        

Ноември-2018

Директорот на Управата Блажо Трендафилов во перид од 28.11.2018 до 01.12.2018 година учествувал на студиска посета во Брисел FIU Белгија при што му се исплатени 

дневници за службено патување во странство.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

За месец Ноември 2018 година е платена фактура за службен мобилен телефон на дирекоторот Блажо Трендафилов.   




