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МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
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Београд

ПОЗИВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ РЕШЕЊА О УПИСУ У РЕГИСТАР
ПОСРЕДНИКА
Посредници (предузетници или привредна друштва) који су, на основу уредно
поднетог Захтева (на ЗУРП обрасцу), уписани у Регистар посредника (видети
приложени списак) позивају се да преузму Решењe о упису у Регистар. Решење се
може преузети у Министарству трговине, туризма и телекомуникација, ул. Омладинских
бригада бр. 1, зграда СИВ 3 на Новом Београду.
Посредници преузимају Решење у приземљу зграде, на шалтеру који се
налази лево од улаза у зграду, у следећим терминима:
 Понедељак, 24. август 2015. године, од 9 до 12 сати
 Уторак, 25. август 2015. године, од 12 до 15 сати и
 Среда, 26. август 2015. године, од 9 до 12 сати
 Четвртак, 27. август 2015. године од 12 до 15 сати
 Петак, 28. август 2015. године од 9 до 12 сати
Важно обавештење:
1. Моле се посредници који су у ЗУРП-у пријавили себе, да имају положен стручни
испит и да се баве посредовањем, да понесу печат како би попунили и оверили
одговарајућу Изјаву да је одређено лице које има положен стручни испит оснивач или
члан привредног друштва односно предузетник. Образац Изјаве добиће од државног
службеника.
2. Посредници могу овластити било које физичко лице да у њихови име подигне
Решење. Потребно је на меморандуму посредника откуцати Овлашћење са именом и
презименом и бројем личне карте лица које се овлашћује. Ово овлашћење мора бити
потписано од директора привредног друштва или предузетника и оверено. Оставља се
државном службенику приликом преузимања Решења. Посредници који дугују Изјаву
из тачке 1. (за предузетнике образац П3, а за привредна друштва образац ПД3 –
може се преузети на сајту Министарства) морају доставити потписану и оверену
Изјаву како би овлашћено лице подигло Решење.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Жељко Стојановић, виши саветник

Прилог: Списак посредника који се позивају да подигну Решења 19.8.2015.

