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Број трошок Тип на трошок Декември-2014 Јануари-2015 Февруари- 2015 Март- 2015 Април- 2015 Мај- 2015

MKD0,00
0 0 1 Авионски карти MKD34.166,00

0 0 2 Вип салони на аеродроми

0 0 3 Дневници при патување во странство MKD6.801,00 MKD1.360,00 MKD7.065,00
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 MKD12.600,00
0 1 0 Такси превоз MKD4.823,00
0 1 1 Трошоци за мобилен телефон MKD1.638,00 MKD1.377,00 MKD1.431,00 MKD1.115,00 MKD2.233,00 MKD2.119,00

0 1 2
Угостителски услуги преку мензи, ресторани и бифеа 

во рамки на институциите MKD240,00 MKD6.325,00 MKD5.671,00

0 1 3
Угостителски услуги во земјата преку надворешни 

угостителски објекти MKD10.330,00 MKD720,00 MKD10.271,00
0 1 4 Угостителски услуги во странство MKD1.298,00
0 1 5 Хотелско сместување во земјата

0 1 6 Хотелско сместување во странство MKD14.529,00
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Месец Наративен извештај

Декември-2014

Во текот на месец декември 2014 година набавена е авионска карта на релација Скопје-Берлин-Скопје за директорот на Управата за финансико разузнавање за учество на 

состанокот на Егмонт групата во периодот 28.01.2015 до 30.01.2015 година.                                                                                                                                                                                                                                                    

На 25.12.2014 година директорот на Управата има набавено е 42 шишиња вино Сирах Каберне 0,75 л за подароци подарени на службени лица дадени за време на 

официјални посети, гостување или во други околности.                                                                                                                                                                                                                                                                             

За месец Декември 2014 година е платена фактура за службен мобилен телефон на дирекоторот Владимир Атанасовски.                                                                                                            

Директорот на Управата заедно со делегација од Словенечката разузнавачка единица на 03.12.2014 година има заедничка ручек во угостителскиот објект ресторан Бурими 

тре Гостивар зашто е доставена и  платена  фактура за угостителки услуги.

Јануари- 2015

Во јануари 2015 година на директорот на Управата за финансиско разузнавање му се исплатени дневници за патување во странство односно за учество на состанокот на е 

Егмонт групата во Берлин во период од 28.01.2015 до 30.01.2015 година.                                                                                                                                                                                          

За време на престојот во Берлин директорот Владимир Атанасовски користил такси превоз од хотелот до местото на одржување на состанокот на Егмонт групата и обратно 

истотака за време на престојот во Берлин нарачал и одобрил појадок и користел хотелско сместување кои се калкулират како трошок на Управата.                                                                                                       

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

Февруари- 2015

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

Во текот на месец Февруари директорот Владимир Атанасовски користел угостителски услуги преку мензи, ресторани и бифеа во рамки на институциите (СОЗР),како и 

платена е фактура добиена од бифето на Технометалвардар за месечни услуги за кафе за гости кај директорот на Управата. 

Март- 2015

Во текот на месец Март 2015 година  на директорот на Управата за финансиско разузнавање има остварено посета на разузнавачката единица на Косово при што му се 

исплатени дневници за службено патување во странство-Косово (Приштина).                                                                                                                                                                                                                                                

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

Во текот на месец Февруари директорот Владимир Атанасовски користел угостителски услуги преку мензи, ресторани и бифеа во рамки на институциите                        

Диракторот на Управата заедно со гости на Управата на 23.03.2015 година има заедничка работен ручек во угостителскиот објект ресторан Меана Б Скопје.

Април- 2015

Директорот на Управата Владимир Атанасовски во перид од 13.04.2015 до 18.04.2015 година учествувал на 47-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 Април 2015 година е платена фактура за службен мобилен телефон на дирекоторот Владимир Атанасовски.                                                                                             

Директорот на Управата заедно со гости на Управата во тек на месец Април 2015 година имал заеднички работни ручеци во угостителските објекти и тоа:Тренд плус,Таверна 

Ели,Еуромац Хотели и бифе на Технометал вардар.

Мај- 2015

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

Директорот на Управата заедно со гости на Управата во тек на месец Мај 2015 година имал заеднички работни ручеци во угостителските објекти и тоа: ресторан Балканика 

Рустикана и ресторан Сити.




