Прилог 2: МОДЕЛ НА ТАБЕЛА
Датум на објаување: 30 June 2020
Име и презиме на
здравствениот
работник/Име на
здравствената
организација

ИСТРАЖУВАЊЕ
И РАЗВОЈ

ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗДРАВТВЕНИ ПРОФЕСИОНАЛЦИ

(ЧЛ. 1.01)

Здравствени
работници: Град
на примарното
работно место
Здравствени
организации:
Град каде се
регистриани

(Чл. 3)

Дражава

Службена адреса

Единствен број на
државата
ОПЦИОНАЛНО

Трошоци за собири (Чл. 3.01.1.б и 3.01.2.a)
Донации и
неповратни
срдества за
здравствени
установи
(Чл.3.01.1.a)

(Прилог 1)

(Чл. 3)

(Чл. 3)

Договори за
спонзорство со
здравствени
организации/трети
лица именувани од
здравствената
организација за
организирање на
собирот

Трошоци за
регистрација

Трошоци за пат и
сместување

Хонорари за услуги и консултации (Чл.
3.01.1.ц и 3.01.2.ц)

Хонорари

ВКУПНА СУМА
ОПЦИОНАЛНО

Трошоци поврзани
со хонорари за
услуги и
консултации,
вклучително и
трошоци за пат и
сместување

ОБЈАВУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА - еден ред по здравствен работник (собрани сите преноси на вредност во тек на годината по еден здравствен работник: поделба по ставки би требало да се овозможи на барање на самиот здравствен
работник или државни органи)
Др. A
ДР.Б
итн

ОСТАНАТО, ШТО НЕ Е ВКЛУЧЕНО ГОРЕ - таму каде што поради законски ограничувања не е можно објавѕвање на индивидуална основа
Обединето објавување на податоци за пренос на вреднос - Чл. 3.02

174528

Број на здравствени работници во обединетото објавување на податоци - Чл. 3.02
% на здравствени работници вклучен во обединетото обвјавување во однос на вкупниот
број на здравствени работници за кои се објавуваат податоци - Чл. 3.02

294577
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ОБЈАВУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА - по еден ред за здравствена организација (собрани сите преноси на вредност во тек на годината по една здравствена организација: поделба по ставки би требало да биде овозможена на барање на
здравствената организација или државен орган)
ЗДРАВСТВЕНА
ОРГНИЗАЦИЈА 1
ЗДРАВСТВЕНА
ОРГНИЗАЦИЈА 2
итн

ОСТАНАТО, ШТО НЕ Е ВКЛУЧЕНО ГОРЕ - таму каде што поради законски ограничувања не е можно објавување на индивидуална основа
Обединето објавување на податоци за пренос на вредност - Чл. 3.02
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0

0
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Број на ЗО во обединетото објавување на податоци - Чл. 3.02

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%
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% на ЗО вклучени во обединетото објавување во однос на вкупниот број на ЗО за кои се
објавуваат податоци - Чл. 3.02

N/A

ОБЕДИНЕТО ОБЈАВУВЊЕ НА ПОДАТОЦИ

Преноси на вредности во врска со истражување и развој, како што е дефинирано во Чл. 3.04 и Прилог 1

ВКУПНА СУМА

