170-30004273000-93 UniCredit банка,
355-1040232-19 Војвођанска банка А.Д.,
145-3232-76 Marfin bank А.Д.,

IX ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР

Примена МСФИ и
актуелних прописа

Popuwenu i overenu PRIJAVU dostavite:
RA^UNOVODSTVO d.o.o., Beograd, Wego{eva 19, p.f. 403
ili na faks: (011) 33-45-527; 3231-220

ЗЛАТИБОР - 2 - 4. октобар 2008. године,
Конгресни центар "Србија"

1.
(po{tanski broj i mesto)

Међународних стандарда финансијског извештавања

Професионалне рачуновође,
чланови Савеза РР Србије,
остварују 18 бодова
континуиране едукације у 2008. години,
у складу са чланом 7. Правилника
о континуираној едукацији

3.

PRIJAVA U^E[]A
(prezime i ime u~esnika)

(prezime i ime u~esnika)

(prezime i ime u~esnika)

( P I B ili JMBG )
(prezime i ime u~esnika)

PREDRA^UN 09Opis
Zbornik radova i
kotizacija za
IX jesewi seminar
Zbornik radova
IX jesewi seminar

Приручник
излази из штампе
крајем септембра
ове године и
представља материјал
за 9. Јесењи семинар,
који се одржава
на Златибору.

2.

(ulica i broj)

(МСФИ) у Републици Србији.

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА МСФИ
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

1

(naziv preduze}a, ustanove)

Централна тема семинара је примена

Поводом одржавања семинара, након искуства
од скоро четири године успешне примене МСФИ
у нашој земљи, чему је несумњиво највећи допринос
дао Савез РР Србије објављивањем
званичних превода професионалне регулативе,
одлучили смо да приредимо приручник:

PRIJAVA

za U^E[]E I SME[TAJ

2

ADRESA (MATERIJAL, RA^UN) 4.

PIB ili JMBG

Po osobi

(naziv preduze}a, ustanove)

Ukupno

(po{tanski broj i mesto)

19.900
13.900

(samo za ~lanove
- pretplatnike)
u cenu je ura~unat PDV.
^lanovi-pretplatnici su oslobo|eni
pla}awa kotizacije u iznosu od 6.000 din.

Накнада се плаћа унапред на рачун
Рачуноводство д.о.о.,
170-30004273000-93 UniCredit банка,
355-1040232-19 Војвођанска банка А.Д.,
145-3232-76 Marfin bank А.Д.,
160-265470-36 Banca Intesa.
Уплата се може вршити и
готовински на семинару.

(ulica i broj)

(lice za kontakt, br. telefona i broj faksa)

3

IZVE[TAJ O UPLATI KOTIZACIJE

Datum uplate _______. _______ .2008. Iznos _____________________________ din.

U kotizaciju nisu ura~unati tro{kovi sme{taja.
Uplata kotizacije je uslov za rezervaciju sme{taja.

4

PRIJAVA SME[TAJA - hotel "Palisad"
doru~. ru~ak ve~era

Datum dolaska ________ 10.2008.
Datum odlaska ________ 10.2008.

prva
usluga
posledwa
usluga

Predra~un za sme{taj dostavite na faks br. ______________________
(navedite broj faksa na koji }e Vam hotel dostaviti predra~un)

PRETPLATA - PRODAJA
Miroslava Milovanovi} s.r.

U

2008.

M.P.

(potpis)

