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ПОРАЧКА - ЗАКЛУЧНИЦА

СЛВ - 720 - 101.01/Рев 05

Со оваа Порачка - Заклучница неотповикливо се претплатувам на службеното гласило
„Службен весник на РМ” во печатена форма за 2017 година.

ЕМБС
Улица и бр./п.фах/ место
Број на примероци
Лице за контакт
Телефон и телефакс
е - маил

370011100167674
300000000188798
320000000077509
210040548570186
270040548570290

- Еуростандард банка
- Комерцијална банка
- Централна кооперативна банка
- Тутунска банка
– Халкбанк

240010001812328
290100000091129
200001876134610
250031000101004

-

Универзална инвестициона банка
ТТК банка
Стопанска банка
Шпаркасе банка

Претплатник и претплатнички број

Цената на службеното гласило „Службен весник на РМ” во печатена форма за
2017 година изнесува 10.100,00 денари по примерок.
Цената е со пресметан ДДВ од 5%.
Продавачот - издавачот ЈП Службен весник на РМ - Скопје, се обврзува редовно да му
го дистрибуира весникот на купувачот во текот на целата година, за која претплатникот
извршил порачка и уплата на аконтативниот износ за претплата. Доколку купувачот не
прими некој број од гласилото, должен е во рок од 15 дена, сметано од неговото
излегување, да го извести ЈП Службен весник на РМ во писмена форма и да го побара
конкретниот број од гласилото. Во спротивно, ќе се смета дека весникот го прима
редовно.
НАПОМЕНА:
Фактурата ќе биде издадена во рок од 5 дена од денот на уплатата на една
од наведените сметки со назнака „Претплата на Службен весник на РМ во
печатена форма” за 2017 година.
ЈП Службен весник на РМ е регистриран ДДВ обврзник и од нашите уредно изготвени
ДДВ - фактури имате право на одбивка на претходниот данок.
Ве молиме Порачката - Заклучница, потпишана од овластено лице и заверена, да ја
испратите на адреса: ЈП Службен весник на РМ, бул. Партизански одреди бр.29,
на п.фах 51, 1000 Скопје или на е-маил: pretplata@slvesnik.com.mk.
Во ваш и во наш интерес е порачката и уплатата да ги извршите најдоцна до
20.12.2016 година, заради планирање на годишниот тираж на изданието за
2017 година.

