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СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПИСАНИ ТЕСТ, СА 

ОБАВЕШТЕЊЕМ О ДАТУМИМА И ВРЕМЕНУ ОДРЖАВАЊА УСМЕНОГ ДЕЛА 

ИСПИТА  

НОВЕМБАР 2022 

Испит ће се одржати у просторијама Министарства финансија, улица Кнеза Милоша 20 (улаз из улице Адмирала 

Гепрата), Београд 

Ред. 

бр. 
Име и презиме Место пребивалишта Дан, датум и време полагања  

1. Данило Фурунџић Београд Четвртак, 24.11.2022. од 17 часова 

2. Александар Ивошевић Крагујевац Четвртак, 24.11.2022. од 17 часова 

3. Иван Денић Београд Четвртак, 24.11.2022. од 17 часова 

4. Драган Суботић Београд Четвртак, 24.11.2022. од 17 часова 

5. Тања Араповић Илић Београд Петак, 25.11.2022. од 17 часова 

6. Милорад Цветковић Београд Петак, 25.11.2022. од 17 часова 

7. Владимир Драшковић Београд-Земун Петак, 25.11.2022. од 17 часова 

8. Снежана Петровић Београд Петак, 25.11.2022. од 17 часова 

9. Милош Илић Земун Поље Петак, 25.11.2022. од 17 часова 

10. Александра Ђорђевић Пожаревац Петак, 25.11.2022. од 17 часова 

11. Љиљана Ристовски Београд Петак, 25.11.2022. од 17 часова 

12. Јелена Томић Београд Петак, 25.11.2022. од 17 часова 

13. Ђорђе Добричић Аранђеловац Субота, 26.11.2022. од 9 часова 

14. Александар Милићевић Београд Субота, 26.11.2022. од 9 часова 

15. Риста Челебић Београд Субота, 26.11.2022. од 9 часова 

16. Александра Ченејац Нови Сад Субота, 26.11.2022. од 9 часова 

17. Драган Пајић Зрењанин Субота, 26.11.2022. од 9 часова 

18. Жељко Пешут Београд Субота, 26.11.2022. од 9 часова 

19. Милан Мишчевић Кљајићево Субота, 26.11.2022. од 9 часова 

20. Марко Зрнић Београд Субота, 26.11.2022. од 9 часова 
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21. Милан Љубојевић Нови Сад Субота, 26.11.2022. од 12 часова 

22. Дејан Марковић Апатин Субота, 26.11.2022. од 12 часова 

23. Мерсудин Куртановић Тутин Субота, 26.11.2022. од 12 часова 

24. Срђан Мићановић Београд Субота, 26.11.2022. од 12 часова 

25. Тања Ђорђевић Ниш Субота, 26.11.2022. од 12 часова 

26. Миљан Петровић Пирот Субота, 26.11.2022. од 12 часова 

27. Милан Гашић Ниш Субота, 26.11.2022. од 12 часова 

 

НАПОМЕНА: 

Према члану 2. став 9. Правилника о испиту за стицање звања лиценцирани проценитељ („Службени гласник РС”, 

број 63/18 – у даљем тексту: Правилник) прописано је да у случају да кандидат није могао да присуствује испиту из нарочито 

оправданих разлога (болест, смртни случај и сл) пријава се сматра повученом, у ком случају уплаћена такса за полагање 

испита му се признаје у наредних годину дана. 

Чланом 3. став 3. Правилника прописано је да усмени део испита обухвата презентовање два извештаја из члана 2. 

став 3. тaчкa 2) Правилника, као и одговоре на питања које Стручни одбор постави у вези са предметним извештајима и на 

питања из области рeлeвaнтних зa вршeњe прoцeнe врeднoсти нeпoкрeтнoсти и спoсoбнoсти дa сe тaквo знaњe примeни у 

прaкси. 

Чланом 6. ст. 6. до 9. Правилника, прописано је да за усмени део испита, Стручни одбор прeтхoднo рaзмaтрa чeтири 

извeштaja o прoцeни врeднoсти из члана 2. став 3. тачка 2) Правилника кoje je кaндидaт сaмoстaлнo изрaдиo и дoстaвиo и 

oдрeђуjе двa кoja ћe кaндидaт прeзентовати нa испиту, да кaндидaт нeћe бити oбaвeштeн o тoмe кojа су двa извeштaja o 

прoцeни врeднoсти из члана 2. став 3. тачка 2) Правилника oдaбрaнa за презентовање прe нeгo штo приступи пoлaгaњу 

усменог дела испитa, да се усмени део испита спроводи појединачним испитивањем кандидата, као и да приликом полагања 

усменог дела испита кандидат може да користи извештај из члана 2. стaв 3. тaчкa 2) Правилника.   

Чланом 7. Правилника прописано је да се кандидат за приказано знање на усменом делу испита оцењује оценом 

„положио” или „није положио”. Кандидат који из два пута не положи испит, нема право да изађе на наредни испитни рок. 

Кандидат који из три пута не положи испит дужан је да поново похађа стручну обуку која укључује завршну проверу знања 

пред организатором стручне обуке, у складу са чланом 15. Закона о проценитељима вредности непокретности („Службени 

гласник РС”, бр. 108/16 и 113/17).  
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НАПОМЕНА – COVID-19 

 

У циљу поштовања превентивних мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, за све учеснике 

усменог дела испита, препоручује се ношење заштитне маске. 

Усмени део испита ће у складу са правном регулативом бити јавног карактера. Међутим, због наведених 

превентивних мера за спречавање заразне болести COVID-19, ограничен је број лица која могу да слушају усмени део 

испита. 

У складу са наведеним, сва лица која су заинтересована да у својству јавности присуствују усменом делу 

испита, потребно је да се пријаве служби обезбеђења Министарства финансија на број телефона: 011/765-2400 или 

011/765-2401. 

Такође, препоручује се да кандидати и лица која су заинтересована да у својству јавности присуствују усменом 

делу испита дођу на место одржавања испита непосредно пре заказаног термина (10 до 15 минута раније) 

примењујући превентивне мере заштите. 

 

 

 

21. новембар 2022. године 

 


