Додаток 2 - пример
Датум на објавување:

Име и презиме

Здравствен работник:
Град на лична или
професионална
резиденција или
регистрирана
канцеларија

Земја на
професионално
живеалиште или
регистрирана
канцеларија на
примателот

Примарна адреса на
професионална
активност

Трошоци за состаноци (čl. 21.1.A. (ii) i 21.1.B.(i))

Единствен код на
земја (опционално)

Донации за
здравствени
организации(čl.
21.1.A.(i))
(чл. 19.1.)

(чл. 20.6.)

(Чл. 20.6. во врска
со чл. 21.)

(чл. 20.6.)

(čl. 20.6.)

Износ на спонзорство
од спонзорскиот
договор со
Трошоци за патувања
здравствената
Такса за регистрација
и сместување
организација / трети
лица (во име на
здравствената
организација)

30.06.2020

Цена на услугата (чл. 21.1.A.(iii) i 21.1.B.(ii) )

Тотално по
избор

наплаќаат

Поврзани трошоци
склучени договори за
такси за перформанси
на услуги

Здравствен работник

Индивидуална објавување на називи - една линија по здравствен работник (т.е. сите трансфери на вредност во текот на годината по индивидуален здравствен професионалец ќе бидат додадени:
достапноста на индивидуалниот извештај треба да се обезбеди на барање на примателот или надлежните органи, како што е соодветно)

Баевска Вучковиќ
Татјана

1000 Скопје

Р.С.Македонија

Здравствен Дом Скопје, бул. Крсте
Мисирков 28

N/A

N/A

18.913,18 MKD

18.913,18 MKD

ОСТАНАТО, ШТО НЕ Е ВКЛУЧЕНО ПОГОРЕ: кога заради постоење на правни пречки податоците не е можно да се објавуваат индивидуално
Колективно обелоденување на трансфери на вредност на приматели – чл.21.2.1.

N/A

N/A

45.797,93 MKD

825.934,29 MKD

618.829,00 MKD

25.559,99 MKD

Вкупен број на приматели на колективната објава – чл. 21.2.1.

N/A

N/A

1

15

12

1

% од бројот на приматели со колективно објавување во однос на вкупниот број на приматели – чл. 21.2.1.

N/A

N/A

100.00%

93.75%

100.00%

100.00%

1.516.121,22 MKD
26

N/A

Здравствена организација

Индивидуално објавување на називи - една линија по здравствена организација (т.е. сите трансфери на вредност во текот на годината од страна на индивидуалната здравствена организација ќе бидат додадени:
достапноста на индивидуалниот извештај треба да се обезбеди на барање на примателот или надлежните органи, како што е соодветно
Научно здружение на
ендокринолози
и дијабетолози на
Македонија

1000 Скопје

Р.С.Македонија

Македонско лекарско
друштво

1000 Скопје

Р.С.Македонија

Македонското
Фармацевтско Друштво

1000 Скопје

Р.С.Македонија

184.500,00 MKD

184.500,00 MKD

УЛ. ДАМЕ ГРУЕВ 3

279.204,00 MKD

279.204,00 MKD

УЛ. МАРШАЛ ТИТО 136

307.586,00 MKD

307.586,00 MKD

ОСТАНАТО, ШТО НЕ Е ВКЛУЧЕНО ПОГОРЕ: кога заради постоење на правни пречки податоците не е можно да се објавуваат индивидуално
Колективно обелоденување на трансфери на вредност на приматели – чл. 21.2.1.

Вкупен број на приматели на колективната објава – чл. 21.2.1.

Истраж
ување и
развој

% од бројот на приматели со колективно објавување во однос на вкупниот број на приматели – чл. 21.2.1.

latest update: 02 June 2017 v1

0,00 MKD

0,00 MKD

0,00 MKD

0,00 MKD

0,00 MKD

0,00 MKD

0,00 MKD

0

0

0

0

0

0

3

0%

0%

0%

0%

0%

0%

N/A

колективно објавување
Трансфер на вредност за истражувачки и развојни цели како што е дефинирано во чл. 21.2.2..

0 MKD

