
Име на институција: Државен инспекторат за животна средина

Име на носител на јавна функција: Директор Фејзула Спахија

Датум на стапување на функција: апр.18

Број трошок Тип на трошок Декември- 2017 Јануари- 2018 Февруари- 2018 Март- 2018 Април- 2018 Мај- 2018

MKD0,00

0 0 1 Авионски карти

0 0 2 Вип салони на аеродроми

0 0 3 Дневници при патување во странство

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            MKD853,79       MKD423,31               MKD437,52      MKD77,42               MKD0.00

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 MKD20.560,00 MKD3.540,00 MKD2.050,00 MKD850,00 MKD1.230,00

0 1 4 Угостителски услуги во странство

0 1 5 Хотелско сместување во земјата

0 1 6 Хотелско сместување во странство



Име на институција:

Име на носител на јавна функција:

Датум на стапување на функција:

Месец Наративен извештај

Декември- 2017

трошоците направени во периодот 12/2017 до март 2018 се направени во период кога директор на институцијата е Мирослав Богдановски.Трошоците за 

репрезентација се наменети за деловни гости како и на оваа сметка се книжени трошоци за вода во јавните протории на инспекторатот

Јануари- 2018

трошоците направени во периодот 12/2017 до март 2018 се направени во период кога директор на институцијата е Мирослав Богдановски.Трошоците за 

репрезентација се наменети за деловни гости како и на оваа сметка се книжени трошоци за вода во јавните протории на инспекторатот

Февруари- 2018

трошоците направени во периодот 12/2017 до март 2018 се направени во период кога директор на институцијата е Мирослав Богдановски.Трошоците за 

репрезентација се наменети за деловни гости како и на оваа сметка се книжени трошоци за вода во јавните протории на инспекторатот

Март- 2018

трошоците направени во периодот 12/2017 до март 2018 се направени во период кога директор на институцијата е Мирослав Богдановски.Трошоците за 

репрезентација се наменети за деловни гости како и на оваа сметка се книжени трошоци за вода во јавните протории на инспекторатот

Април- 2018 трошоците од април и мај 2018 се направени и одобрени од директот Фејзула Спахија.Трошоците се однесуваат за тековни гостикај директорот како и вода во 

јавните простории на инспекторатот

Мај- 2018

трошоците од април и мај 2018 се направени и одобрени од директот Фејзула Спахија.Трошоците се однесуваат за тековни гостикај директорот како и вода во 

јавните простории на инспекторатот


