SAVEZ RA^UNOVO\A I REVIZORA REPUBLIKE SRPSKE
Тhe Association of Accountants and Auditors of Republic of Srpskа

ПРИЈАВА

семинар за буџетске кориснике, мај 2020.

име

име оца

e-mail

презиме

kontakt telefon

Желим да ми се семинарски материјал достави на следећи
начин (одаберите само један начин са ознаком „√“):
У електронској верзији путем наведеног e-mail-а
или
У штампаној верзији на следећу адресу:

Назив институције:

Улица и број:
Поштански број:
Град:
Котизација за семинар уплаћена је дана
2020. године
на жиро-рачун број: 562-099-00001629-69, од стране:

ЈИБ/ЈМБ уплатиоца:
Претплата на часопис ФИНРАР

-

Пријаву за семинар доставити до 25. маја 2020. године
У

, дана

2020.г.

Упутство за слање пријаве e-mailom
Образац Пријаве који се налази на web site-у Савеза рачуновођа и ревизора, потребно је
прво преузети на десктоп рачунара, отворити, попунити и провести процедуру описану у
наставку.
Образац Пријаве који сте добили на вашу e-mail адресу, отворите и попуните.
Поља означена црвеном бојом су обавезна.
Након што сте попунили пријаву, кликните на поље „Submit Form“ или „Поднеси образац“ у
горњем десном углу.
Отвориће вам се следећи прозор:

1. Унесите вашу e-mail адресу
2. Унесите вашe име и презиме
3. Кликните поље „Send“

Отвориће вам се следећи прозор:

Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука, Република Српска
Телефон: (051) 348-780; факс: 051/348-795, e-mail: sr-rrs@inecco.net, www.srrrs.org
Жиро рачуни: Нова банка: 555-007-00225990-26, НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69; Адико Банк: 552-000-00006135-88,
Сбербанк: 567-162-19000061-72; Комерцијална банка: 571-010-00000365-36;
ЈИБ 4400931680008; ИБ 400931680008; Матични број: 1873105

4. Уколико користите рачунар на којем имате
креиран e-mail налог (нпр. MS Outlook)
означите ово поље

5. Кликните на поље „Continue“

6. Уколико користите рачунар на којем
немате креиран e-mail налог (нпр MS
Outlook) означите ово поље.
7. Креирајте e-mail налог. Уколико имате
Gmail налог кликните на „Add Gmail“, или
ако имате неки други налог кликните на
„Add Other“
8. Кликните на поље „Continue“

Пријава је послата.
За додатне информације позовите 051/348-785

2

