Име на институција: Биро за развој на
образованието
Име на носител на јавна функција: Весна
Хорватовиќ
Датум на стапување на функција: 2006
Број
трошок

Тип на трошок

Јануари- 2014 Февруари- 2014

Март- 2014 Април- 2014

Мај- 2014

1.380.00

1.380.00

1.380.00

MKD0.00
001

Авионски карти

002

Вип салони на аеродроми

003
004
005

Дневници при патување во странство
Закуп на канцелариска опрема
Закуп на сали и канцелариски простор

006

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

007
008

Изнајмување на моторни возила во странство
Јавен превоз

009

Подароци подарени на службени лица или
меѓународни организации, дадени за време на
официјални посети, гостување или во други околности

010
011
012
013
014
015
016

Такси превоз
Трошоци за мобилен телефон
Угостителски услуги преку мензи, ресторани и бифеа
во рамки на институциите
Угостителски услуги во земјата преку надворешни
угостителски објекти
Угостителски услуги во странство
Хотелско сместување во земјата
Хотелско сместување во странство

1.380.00

1.380.00

Име на институција: Биро за развој на образованието
Име на носител на јавна функција: Весна Хорватовиќ
Датум на стапување на функција: 2006
Број
трошок

Тип на трошок

Јануари- 2017 Февруари- 2017

Март- 2017 Април- 2017 Мај- 2017

MKD0.00
001

Авионски карти

002

Вип салони на аеродроми

003
004
005

Дневници при патување во странство
Закуп на канцелариска опрема
Закуп на сали и канцелариски простор

006

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

007
008

Изнајмување на моторни возила во странство
Јавен превоз

009

Подароци подарени на службени лица или
меѓународни организации, дадени за време на
официјални посети, гостување или во други околности

010
011
012
013
014
015
016

Такси превоз
Трошоци за мобилен телефон
Угостителски услуги преку мензи, ресторани и бифеа
во рамки на институциите
Угостителски услуги во земјата преку надворешни
угостителски објекти
Угостителски услуги во странство
Хотелско сместување во земјата
Хотелско сместување во странство

29.222.00
16.121.00

6.191.00

7.985.00

5.076.00

