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ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ 
ЗА ПРИЕМ НА ФАКТУРА И ЗА ДОСТАВА НА ПИСМЕНА ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА 
 
Податоци за Претплатник – правно лице: 

Назив на Претплатникот:  
Адреса на седиште:  
ЕМБС:  
ЕДБ:  

 
Со оваа Изјава, подолу наведеното лице, како овластен застапник на Претплатникот се согласува 
Македонски Телеком АД Скопје, како Оператор кој има склучено претплатнички договор за 
обезбедување на електронски комуникациски услуги со наведениот Претплатник, месечните сметки 
(фактурите) за користени електронски комуникациски услуги, известувањата и другите писмена 
предвидени и поврзани со склучените претплатнички договори да ги доставува во електронска форма 
на Претплатникот, при што доставата да се врши  

□ за сите фактури кои се издаваат за наведенот ЕДБ 

□ за фактурите кои се однесуваат за Код на корисник/Конто број: 

  
  
  
  

 
на следната е-mail адреса: _________________________________________________.  
 
Изјавата за согласност во име и за сметка на Претплатникот ја дава овластениот застапник на 
компанијата: 

Име и Презиме:  
ЕМБГ:  
Датум:  
Потпис на овластениот 
застапник: 

 

Печат од Претплатник – правно 
лице: 

 

 
Понапред наведената согласност согласно важечките законски прописи треба да биде пополнета и своерачно потпишана 
во хартиена форма од овластениот застапник и доставена на следната адреса: Македонски Телеком  АД Скопје, Кеј 13-ти 
Ноември бр.6 , 1000 Скопје 

 

mailto:kontakt@telekom.mk
http://www.telekom.mk/

	Назив на Претплатникот:: 
	Адреса на седиште:: 
	ЕМБС:: 
	ЕДБ:: 
	Код на корисник/Конто број 1: 
	Код на корисник/Конто број 2: 
	Код на корисник/Конто број 3: 
	Код на корисник/Конто број 4: 
	е-mail адреса: 
	Име и Презиме:: 
	ЕМБГ:: 
	Датум:: 
	Согласност за ЕДБ: Off
	Код на корисник/Конто број: Off


