Још 487 лиценци за промет непокретности
Решењем министра утврђено је да Испитни рок II/2015 траје од 5. октобра 2015. године
до 20. јануара 2016. године. За излазак на стручни испит уредно се пријавило 896
кандидата.
У складу са одредбама Правилника о стручном испиту за посреднике у промету и
закупу непокретности, председник Испитне комисије заказао је 12 термина писменог
дела стручног испита (теста), у којем је полагало укупно 871 кандидата. Тест је
положило 706 кандидата, што значи да је пролазност на писменом делу стручног
испита била 81 %.
Занимљиво је да 25 кандидата није изашло на тест, иако је уредно пријавило стручни
испит и уплатило таксу за полагање стручног испита у износу од 14.000 динара и
административну таксу у износу од 490 динара.
На усмени део стручног испита, у 21 термина (који су одржани у времену од 15.45 до
22.30 сати) изашло је 696 кандидата (695 кандидата који су положили тест у овом року
и један кандидат који је положио тест у року I/2015, којем је одобрено полагање у
првом наредном испитном року). Усмени део стручног испита положило је 487
кандидата, што значи да је пролазност износила 70%.
Укупна пролазност у овом трећем Испитном року износила је 56%, што представља
пад у односу на пролазност у првом испитном року (69%) и у другом испитном року
(60%). Пролазност у сва три испитна рока, који су одржани у периоду од 15 месеци (од
октобра 2014. године до јануара 2016. године) износи 61%.
Министарство позива 25 кандидата који нису изашли на тест и 11 кандидата који нису
изашли на усмени део стручног испита (а положили су тест у овом року) да се јаве
стручној служби министарства до 5. фебруара 2016. године на телефон 011/311 04 70,
како би били евидентирани за полагање стручног испита у наредном року - уз обавезу
да оправдају неизлазак на испит у складу са Правилником. Кандидати могу доставити
пријаву и оправдање и на мејл: ana.gemalјevic@mtt.gov.rs
У 2016. години планирана су два испитна рока: у пролеће и на јесен. Заинтересовани
кандидати треба да прате сајт министарства на Интернет адреси www.mtt.gov.rs одакле
се приступа и посебном фолдеру ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИКЕ.
Планирано је да обавештење о следећем испитном року буде објављено 5. фебруара
2016. године.

