ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ЛИЦЕНЦИРАНИ ПРОЦЕНИТЕЉ
У ИСПИТНОМ РОКУ: МАЈ 2021. ГОДИНЕ
У складу са Правилником о испиту за стицање звања лиценцирани проценитељ
(„Службени гласник РС”, број 63/18 – у даљем тексту: Правилник) обавештавају се
потенцијални кандидати да ће се испит за стицање звања лиценцирани проценитељ, у
другом кварталу 2021. године, одржати почевши од 15. маја 2021. године у Београду.
Рок за пријављивање кандидата: Пријаве за полагање испита, заједно са
комплетном документацијом која је прописана Правилником, кандидати могу поднети
најкасније до 15. априла 2021. године. Пријаве се подносе на обрасцу „Пријава за
полагање испита за стицање звања лиценцирани проценитељ”, који се налази на интернет
страници Министарства финансија: www.mfin.gov.rs у оквиру категорије „Проценитељи
вредности непокретности”, поткатегорија „Обрасци” и достављају Министарству
финансија, Сектору за финансијски систем, Кнеза Милоша 20, Београд.
Напомена: У складу са Правилником, 15. маја 2021. године одржаће се писани тест,
који је елиминационог карактера. У зависности од броја кандидата који положе писани
тест, а имајући у виду Правилником прописан начин полагања испита, усмени део испита
ће бити спроведен након окончања писаног теста.
Време и место (адреса) одржавања писаног теста, са именима кандидата, биће
одређено након истека рока за подношење пријава и објављено на интернет страници
Министарства финансија најкасније 10. маја 2021. године.
Распоред спровођења усменог дела испита, са именима кандидата, местом,
датумом и временом одржавања усменог дела испита биће одређен у року од три радна
дана од дана полагања писаног теста и објављен на интернет страници Министарства
финансија најкасније 19. маја 2021. године.
Телефони за све додатне информације: 011/3642-758 и 011/3642-745.
Имејл за све додатне информације: procenitelji@mfin.gov.rs
Додатне напомене:
Приликом одржавања испита кандидати ће бити у обавези да поштују све мере које
у том тренутку буду на снази, а у вези са пандемијом COVID-19.
Ради предузимања мера заштите од болести COVID-19, препоручује се свим
кандидатима који желе да поднесу пријаву за полагање испита за стицање звања
лиценцирани проценитељ у мајском року 2021. године, да исту поднесу препорученом
поштом, Министарству финансија, Сектору за финансијски систем, Кнеза Милоша 20,
Београд.

Напомињемо да је одредбама члана 81. став 2. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС”, бр.18/16 и 95/18-аутентично тумачење), прописано је да ако је
поднесак предат препорученом поштом, као дан пријема поднеска сматра се дан када
је предат поштанском оператеру.
Из цитиране законске одредбе произилази да ће се за пријаве за полагање испита
које буду поднете препорученом поштом, сматрати да су поднете Министарству
финансија оног дана када су предате поштанском оператеру.
29. март 2021. године

