Република Србија
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Број: 152-02-1348/2015-04
6. новембар 2015.
Немањина 22-26
Београд
На основу члана 3. став 3. Правилника о стручном испиту за посреднике у
промету и закупу непокретности („Службени гласник РС”, број 75/14) и Решења о
именовању председника и секретара испитне комисије бр. 119-01-214/2015-04 од 10.
септембра 2015. године, објављује се
Обавештење о датуму, времену и месту полагања
писменог дела стручног испита (теста)
По разматрању пристиглих пријава за испитни рок II/2015, објављује се списак
кандидата који полажу стручни испит у термину: 17. новембар 2015. године, у
времену од 10 до 13 сати, у згради СИВ 3, улица Омладинских бригада 1 (улаз у
зграду је са новобеоградске стране), на Новом Београду:
Важне информације за кандидате
Долазак на испит: Кандидати треба да дођу на писмени испит (тест) са
важећом личном картом, пола сата пре заказаног почетка теста, односно у 9,30 сати.
Тест се ради на папиру – закруживањем слова испред тачног одговора, стога обавезно
понети хемијску оловку (плаво или црно мастило).
У салу где се одржава тест, строго је забрањено уношење мобилних
телефона, телекомуникационих уређаја (тзв. бубица и слушалица), фотоапарата и
сл. Кандидатима ће бити омогућено да мобилне телефоне оставе на улазу у салу.
Пословна одећа: Одевање кандидата који полажу тест треба да је у складу са
нормама које важе за улазак у зграде државних органа.
У случају да кандидату не одговара термин полагања теста, у наставку су
наведени релевантни делови (чл. 12. и 13.) Правилника о стручном испиту за
посреднике у промету и закупу непокретности:
Одлагање полагања стручног испита
Члан 12.
Кандидат може једанпут по испитном року одустати од полагања стручног испита, о
чему писменим путем обавештава Министарство, најкасније пет радних дана пре
термина одређеног за полагање.
У случају из става 1. овог члана, кандидату се одређује накнадни термин за полагање
стручног испита.
Неизлазак на стручни испит
Члан 13.
У случају болести и других оправданих разлога (смртни случај блиског члана

породице, важне службене обавезе и сл.) кандидат може једанпут по испитном року
оправдати неизлазак на стручни испит, о чему писменим путем обавештава
Министарство, уз подношење доказа, најкасније два радна дана након дана одређеног
за полагање.
Након процене оправданости разлога из става 1. овог члана, кандидат се обавештава:
1) о накнадном термину за полагање стручног испита; или
2) о томе да разлози нису уважени; или
3) о томе да су поднети докази оцењени као неодговарајући.
У случајевима из става 3. тач. 2) и 3) овог члана, кандидат поново подноси пријаву за
полагање стручног испита у складу са чланом 4. овог правилника.
Кандидат који не изађе на стручни испит на дан одређен за полагање, а не одустане од
полагања стручног испита на начин одређен у члану 12. овог правилника, нити
оправда неизлазак на начин одређен у ставу 1. овог члана, оцениће се оценом „није
положио”.

Председник комисије
Жељко Стојановић, виши саветник
Прилог: Списак кандидата за термин 17.11.2015.
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