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ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТУМУ, ВРЕМЕНУ И МЕСТУ ПОЛАГАЊА УСМЕНОГ
ДЕЛА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ПОСРЕДНИКЕ У ПРОМЕТУ И ЗАКУПУ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ИСПИТНИ РОК I/2016
На основу члана 3. ст. 2 и члана 6. став 1 Правилника о стручном испиту за
посреднике у промету и закупу непокретности („Службени гласник РС”, број 75/14) и
Листе са резултатима писменог дела стручног испита (теста) број 152-02-24/2016-04 од
25. априла и 9. маја 2016., као и кандидата који су одложили усмени део испита од
априла, заказује се термин за полагање усменог дела стручног испита: дана 30. маја
2016. године, у времену од 15 и 45 до 21 сат, у просторијама Министарства трговине,
туризма и телекомуникација, ул. Омладинских бригада бр. 1, зграда СИВ 3.
Кандидати полажу испит пред шесточланом комисијом и то тако, што се пред
комисијом налази увек најмање по три кандидата.
Списак кандидата и време почетка усменог испита:
У 15 и 45:
1. Раде (Милован) Тијанић
2. Миодраг (Љубомир) Панић
3. Весна (Александар) Грујовић
4. Данијел (Душан) Карановић
5. Владимир (Слободан) Крачун
6. Милосава (Велиша) Луковац
У 16 и 35:
7. Драгана (Живадин) Максимовић
8. Стефан (Небојша) Арнаутовић
9. Милош (Милија) Срнић
10. Татјана (Вера) Мркић
11. Александар (Драгоје) Оцокољић
12. Валентина (Александар) Нешић

У 17 и 25:
13. Милош (Голуб) Митровић
14. Милољуб (Живојин) Радојичић
15. Иван (Срећко) Банић
16. Владимир (Јоаким-Јулијан) Салак
17. Весна (Душан) Вуковић
18. Мирјана (Бранко) Ћуковић
У 18 и 15:
19. Душан (Драган) Ракић
20. Бојан (Младен) Нинковић
21. Драган (Љубисав) Бисенић
22. Драган (Вукадин) Станисављевић
23. Мирољуб (Павле) Дамјановић
24. Мирољуб (Сретен) Симоновић
У 19 и 05:
25. Џенана (Ибрахим) Велебит
26. Татјана (Иван) Рашков
27. Мирослав (Милисав) Маринковић
28. Владимир (Милоје) Милошевић
29. Драгана (Јован) Станковић
30. Јасмина (Предраг) Ђукић
У 20 сати:
31. Дарко (Дејан) Стојановић
32. Драгица (Радисав) Зорањић
33. Марко (Милан) Тешић
34. Мира (Никола) Ђерић
35. Владан (Чедомир) Станојевић
Важне информације за кандидате
Долазак на испит: Кандидати треба да дођу на усмени испит са важећом
личном картом, у понедељак 30. маја 2016. године, десет минута пре горе наведеног
времена почетка усменог дела испита.
На испит је строго забрањено уношење, телекомуникационих уређаја (тзв.
бубица и слушалица) и сл., a мобилни телефони морају бити искључени пре уласка
у просторију за полагање испита.
Пословна одећа: Одевање кандидата 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”.
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