
Образац: ЗУРП 

ЗАХТЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПОСРЕДНИКА 

У ПРОМЕТУ И ЗАКУПУ НЕПОКРЕТНОСТИ
i
 

Подаци о врсти уписа у Регистар 

(заокружити број) 

1. Упис у Регистар 

2. Упис промене у Регистру 

3. Брисање из Регистра 
 

ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ 

Пословно име   

Адреса седишта (место, улица и број)  

Адреса огранка (место, улица и број)  

Број телефона  

Електронска адреса   

Адреса Интернет странице   

Порески идентификациони број (ПИБ)  

Матични број  
 

ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕТНИКУ 

Пословно име  

Адреса седишта (место, улица и број)   

Име и презиме предузетника  

ЈМБГ предузетника  

Број телефона  

Електронска адреса   

Адреса Интернет странице   

Порески идентификациони број (ПИБ)  

Матични број  
 

 

ПОДАЦИ О ЛИЦИМА СА ПОЛОЖЕНИМ СТРУЧНИМ ИСПИТОМ 
 

Број лица која се пријављују:  
 

 

Име и презиме  

Адреса (место, улица и број)   

ЈМБГ  

Број уверења о положеном стручном  испиту  

Правни основ ангажовања код 

подносиоца захтева
ii
 

 уговор о раду 

 ангажовање ван радног односа 

 оснивач/члан привредног друштва 

 предузетник  

                                                           

i
 На основу члана 4. Закона о посредовању у промету и закупу непокретности („Службени гласник РСˮ, број 95/13) 
ii
 Обележити одговарајућу опцију 



Образац: ЗУРП 

 

Име и презиме  

Адреса (место, улица и број)   

ЈМБГ  

Број уверења о положеном стручном  испиту  

Правни основ ангажовања код 

подносиоца захтева
ii
 

 уговор о раду 

 ангажовање ван радног односа 

 оснивач/члан привредног друштва 

 предузетник       
 

Име и презиме  

Адреса (место, улица и број)   

ЈМБГ  

Број уверења о положеном стручном  испиту  

Правни основ ангажовања код 

подносиоца захтева
ii
 

 уговор о раду 

 ангажовање ван радног односа 

 оснивач/члан привредног друштва 

 предузетник       
 

 

Уз захтев се прилажу неопходни докази: 

 

1. Изјава подносиоца да је одређено лице које има положен стручни испит запослено или ангажовано ван 

радног односа код подносиоца, или да је одређено лице које има положен стручни испит оснивач или члан 

привредног друштва (у даљем тексту: члан друштва) које је подносилац, односно предузетник који је 

подносилац. Уз наведену  изјаву прилаже се додатна изјава тог лица, која садржи ЈМБГ и оверен потпис 

тог лица, којом потврђује да је запослено или ангажовано ван радног односа код подносиоца захтева, 

односно да је члан друштва. Додатна изјава се не подноси ако члан друштва односно предузетник 

подноси изјаву за самог себе. 

2. Примерак уговора о осигурању од одговорности за штету у складу са чланом 13. Закона о посредовању у 

промету и закупу непокретности. 

3. Пуномоћје, ако се захтев подноси преко пуномоћника. 

4. Доказ о уплаћеној административној такси. 

У ______________,             Подносилац захтева: 

дана __. __. 20__. године      ________________________ 

            (потпис овлашћеног лица) 

                                                           

ii
 Обележити одговарајућу опцију 

 


