Београд, 03.10.2018. године

Запосленима у рачуноводству на пословима обрачуна зарада, ликвидатуре,
основних средстава, финансијског рачуновдства апелационих, виших, привредних, основних и
прекршајних судова и апелационих, виших и основних јавних тужилаштава
и
Запосленима у рачуноводству градова и општина и њихових индиректних корисника

Предмет: Обавештење о организацији обуке за коришћење програма Трезор-Саветник

У складу са потписаним Уговором о одржавању програма Трезор - Саветник и због инсталираних
нових апликација у програму које се користe, обавештавамо вас да ће се обука за коришћење
нашег рачуноводственог програма Трезор, одржати у следећим терминима:
- 18. - 20. октобар 2018.
- 22. - 24. октобар 2018.
- 25. - 27. oктобар 2018.

Обука ће се одржати у Мачкату, у етно селу „Јелена - Стари Бајо“, на Златибору.
Пожељно је да овој обуци присуствују сви извршиоци који користе наш програм, односно
референти који воде појединачне реферате: обрачун зарада, ликвидатуру и финансијско. По
жељи, могуће је понети и сопствени рачунар.
Обуке почињу у 10,00 часова, а предвиђен је рад и пре и после подне. За све оне који су
заинтересовани, обавезна је пријава искључиво на телефон 064/18-40-200 како бисмо
формирали групе. По попуњавању групе од 10 полазника, формира се следећа у једном од горе
понуђених термина.
Обука је бесплатна.
Смештај можете резервисати у етно селу „Јелена - Стари Бајо“, у Мачкату на Златибору, на
064/18-40-200.
За све додатне информације можете се обратити на следеће бројеве телефона Завода за
унапређење пословања: 011/2458 - 492 или 011/2444 - 227.

Директор ЗУП-а
М. Радовић
Миомир Радовић

ОКВИРНИ ПЛАН ОБУКЕ
1. Општи део
1.1. Кратак опис програма
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