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 1. Владислав Алексов, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: Правни факултет Универзитета у 

Београду, дипломирани правник 

Број дозволе за посредовање: 740-09-00100/2015-22 од 15. априла 2015. године 

Број и датум решења о упису: 011-00-00552/2015-11 од 14. октобра 2015. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Данила Киша 8, Пирот 

Број телефона: 063/242-031; 060/024-2031 

Адреса електронске поште: office@aleksov-posrednik.com; 

vladislavaleksov.posrednik@gmail.com 

Интернет страница: www.aleksov-posrednik.com 

 2. Тамара Цвејић Икач, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: Факултет за услужни бизнис Сремска 

Каменица „Educons“, Универзитет Сремска Каменица, магистар економских наука 

Број дозволе за посредовање: 740-09-764/2015-22 од 9. септембра 2015. године 

Број и датум решења о упису: 011-00-00148/2016-11 од 23. марта 2016. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Пушкинова 11/1/2, Нови Сад 

Број телефона: 062/301-491 

Адреса електронске поште: tamara.cvejic.ikac@gmail.com 

 3. Горазд Ђуровић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: Правни факултет Универзитета у 

Београду, дипломирани правник 

Број дозволе за посредовање: 740-09-968/2015-22 

Број и датум решења о упису: 011-00-484/2016-11 од 7. новембра 2016. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Јурија Гагарина 127/8/81, Београд 

Број телефона: 063/25-66-53 

Адреса електронске поште: gorazd@medijator.com 

 4. Арбитража потрошачких спорова, стална арбитражна институција 

Оснивач (матична организација) : Удружење грађана „Канцеларија медијатора 

за потрошаче и трговце“ 

Седиште: Београд 

Адреса: Краљице Наталије 38-40, 11000 Београд 

Број и датум решења о упису: 110-00-00050/2016-11 од 5. децембра 2016. године 

Број телефона: 061/1112345 

Адреса електронске поште:  office@kmpt.rs 

 5. Неда Јелић, посредник 

ЛИСТА ТЕЛА ЗА ВАНСУДСКО РЕШАВАЊЕ ПОТРОШАЧКИХ СПОРОВА 
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Подаци о стручној спреми и занимање: Правни факултет Универзитета у 

Београду, магистар правних наука 

Број дозволе за посредовање: 740-09-732/2015-22 

Број и датум решења о упису: 011-00-00610/2016-11 од 21. децембра 2016. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Јурија Гагарина 75/42, Београд 

Број телефона: 063/25-66-53 

Адреса електронске поште: neda.jelic@medijator.com 

 6. Ивана Симић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани филолог - англиста, мастер 

енглеске књижевности, мастер економије 

Број дозволе за посредовање: 740-09-76/2016-22 

Број и датум решења о упису: 011-00-00630/2016-11 од 20. јануара 2017. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски, енглески и немачки језик 

Адреса и пребивалиште: Јове Курсуле 4/41, Шабац 

Број телефона: 064/354881 

Адреса електронске поште: iva.simic@hotmail.com 

 7. Миодраг Симић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: Универзитет за пословне студије у Бања 

Луци, мастер економије 

Број дозволе за посредовање: 740-09-675/2015-22 

Број и датум решења о упису: 011-00-00631/2016-11 од 20. јануара 2017. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Хајдук Вељкова 9, Дреновац 

Број телефона: 062/8802833, 064/1250805 

Адреса електронске поште: simicm15000@gmail.com 

 8. Владимир Радојевић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: Правни факултет – Универзитет у 

Крагујевцу, мастер правник 

Број дозволе за посредовање: 740-09-00743/2018-22 

Број и датум решења о упису: 330-00-00114/2018-11од 24. јануара 2019. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Змај Јовина 2/16, Крагујевац 

Број телефона: 066/084128 

Адреса електронске поште: radojevicmvladimir@gmail.com 

 9. Виолета Стаменковић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: Правни факултет - Универзитет у Нишу, 

дипломирани правник 

Број дозволе за посредовање: 740-09-00129/2018-22 

Број и датум решења о упису: 330-01-00024/2019-11 од 19. марта 2019. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Максима Горког 10/13, Ниш 

Број телефона: 063/445800 

Адреса електронске поште: reg.kancelarijaposrednika@gmail.com 

 10. Јелица Филиповић, посредник 
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Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани правник, правни саветник у 

Организацији потрошача Крагујевац 

Број дозволе за посредовање: 740-09-498/2019-22 

Број и датум решења о упису: 330-00-00114/2019-11 од 27. септембра 2019. 

године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Парлошка бр. 7, Крагујевац 

Број телефона: 060/66-222-34 

Адреса електронске поште: jfilipovic@opk.rs 

 11. Леа Кечан, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани правник 

Број дозволе за посредовање: 740-09-287/2019-22 

Број и датум решења о упису: 7-00-00071/2019-11 од 29. новембра 2019. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Генерала Милојка Лешјанина бр. 1, Ниш 

Број телефона: 064/11-40-695 

Адреса електронске поште: leakecan@yahoo.com 

 12. Гордана Милошевић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани правник 

Број дозволе за посредовање: 740-09-741/2019-22 

Број и датум решења о упису: 330-00-00001/2020-11 од 13. јануара 2020. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Обилићева бр. 12 A, Пирот 

Број телефона: 063/493-364 

Адреса електронске поште: gordana.milosevic@pivoda.rs 

 13. Аница Рашковић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани правник 

Број дозволе за посредовање: 740-09-0028/2020-22 

Број и датум решења о упису: 330-00-00007/2021-11 од 3. фебруара 2021. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Новопазарска бр. 52, Београд 

Број телефона: 069/258-72-80 

Адреса електронске поште: anicaraskovic@gmail.com 

 14. Јелена Тодоровић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани правник, помоћник јавног 

извршитеља 

Број дозволе за посредовање: 740-09-463/2020-22 

Број и датум решења о упису: 7-00-00084/2021-11 од 31. августа 2021. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Драгослава Срејовића бр. 2/1/5, Крагујевац 

Број телефона: 061/684-09-12 

Адреса електронске поште: medijatorjelenatodorovic@gmail.com 

 15. Младен Алфировић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани правник, правни саветник у 

Удружењу за заштиту потрошача Војводине 

Број дозволе за посредовање: 740-09-000792/2021-22 

Број и датум решења о упису: 330-00-00072/2021-11 од 31. августа 2021. године 
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Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Булевар Европе, бр. 21/27, Нови Сад 

Број телефона: 062/453-554 

Адреса електронске поште: alfirovic@gmail.com 

 16. Љубиша Миљанић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: мастер правник, адвокат 

Број дозволе за посредовање: 740-09-218/2018-22  

Број и датум решења о упису: 330-00-78/2021-11 од 20. септембра 2021. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Цара Лазара бр. 26, Мачванска Митровица 

Број телефона: 064/41-041-86 

Адреса електронске поште: ljubisamiljanic1@gmail.com 

 18. Предраг Поповић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани правник, Правни факултет 

универзитета у Нишу, адвокат 

Број дозволе за посредовање: 740-09-00216/2021-22 од 14.06.2021. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00092/2021-11 од 03. новембра 2021. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Хајдук Станка 17, Ниш 

 Број телефона: 063/603931 

Адреса електронске поште: adv.predrag.popovic@gmail.com 

 19. Владимир Стојановић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани правник, Правни факултет 

универзитета у Београду 

Број дозволе за посредовање: 740-09-00352/2020-22 од 31.03.2020. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00088/2021-11 од 20. октобра 2021. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Вука Пантелића 9/47, Пирот 

 Број телефона: 061/300-31-44 

Адреса електронске поште: medijatorvladimir.s@gmail.com 

 20. Никица Јовановић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани правник, Правни факултет 

универзитета у Београду 

Број дозволе за посредовање: 740-09-00918/2021-22 од 27.08.2021. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00093/2021-11 од 03. новембра 2021. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Делиградска 10, Београд 

 Број телефона: 060/703-1033 

Адреса електронске поште: nicajov@gmail.com 

 21. Олга Маринков Бајић, посредник 

 17. Ружица Страјнић Бербаков 

Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани правник, 

Број дозволе за посредовање: 740-09-00221/2021-22 од 25.06.2021. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00095/2021-11 од 03. новембра 2021. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Станоја Главаша 1/б, З ре ња ни н  

Број телефона: 064/26-777-37 

Адреса електронске поште: ruzica1969.st@gmail.com 
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Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани правник,  

Број дозволе за посредовање: 740-09-00566/2020-22 од 24.07.2020. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00091/2021-11 од 03. новембра 2021. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Штросмајерова 6, Суботица 

 Број телефона: 062/ 771-508 

Адреса електронске поште: office@medijatoromb.rs 

 22. Сергио Поповић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани правник,  

Број дозволе за посредовање: 740-09-00667/2021-22 од 26.07.2021. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00102/2021-11 од 24. новембра 2021. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Тодора од Сталаћа 8, Београд 

 Број телефона: 063/ 7 128 425 

Адреса електронске поште: sergiopopovic@yahoo.it 

 23. Гордана Укропина, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани правник,  

Број дозволе за посредовање: 740-09-00196/2018-22 од 26.04.2021. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00104/2021-11 од 29. новембра 2021. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Михајла Пупина 10г/стан121, 

Београд 

 Број телефона: 062/ 8150 820 

Адреса електронске поште: ukropinagordana@gmail.com 

 24. Ненад Николић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани економиста,  

Број дозволе за посредовање: 740-09-00758/2021-22 од 16.07.2021. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00106/2021-11 од 29. новембра 2021. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Угриновачка 180/II/1, Београд 

 Број телефона: 063/ 10-30-339 

Адреса електронске поште: nenadnikolic83@yahoo.com 

 25. Нада Вигњевић Ђорђевић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање:др економских наука и  дипломирани 

правник,  

Број дозволе за посредовање: 740-09-00741/2016-22 од 17.02.2017. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00082/2021-11 од 20. октобра 2021. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Тодора Дукина 50/12, Београд 

 Број телефона: 064/ 448 46 42 

Адреса електронске поште: midass@orion.rs 

 26. Лана Николић, посредник 
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Подаци о стручној спреми и занимање:  дипломирани правник,  

Број дозволе за посредовање: 740-09-00961/2020-22 од 20..05.2021.. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00103/2021-11 од 26. новембра 2021. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Радована Симића Циге 4, Београд 

 Број телефона: 060/ 70 770 59 

Адреса електронске поште: advokatnikolic@officevesicnikolic.com 

 27.  Ана Думић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање:  дипломирани правник,  

Број дозволе за посредовање: 740-09-00770/2021-22 од 16..07.2021. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00108/2021-11 од 06. децембра 2021. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Вишњићева друга 32, Калуђерица-

Гроцка 

 Број телефона: 064/ 13 66 413 

Адреса електронске поште: anadumic79@gmail.com 

 28. Слободан Мартиновић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани инжињер агрономије,  

Број дозволе за посредовање: 740-09-00026/2021-22 од 19.03.2021. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00111/2021-11 од 09. децембра 2021. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште:  Пазинска 17/13, Суботица 

 Број телефона: 064/ 16 68 648 

Адреса електронске поште: slobodanmartinovic66@gmail.com 

 29. Весна Конфино Штрбац, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани биолог,  

Број дозволе за посредовање: 740-09-01017/2020-22 од 27.11.2020. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00110/2021-11 од 09. децембра 2021. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште:  Змај Јовина 2, Београд 

 Број телефона: 063/ 1555 166 

Адреса електронске поште: vesnakonfino@yahoo.com 

 30. Александар Николић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани правник,  

Број дозволе за посредовање: 740-09-00757/2021-22 од 16.07.2021. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00105/2021-11 од 01. децембра 2021. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Краљевачка  90, Београд 

 Број телефона: 064 1222 024 

Адреса електронске поште: aleksandarr.amd@gmail.com 

 31. Александар Пиља, посредник 
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Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани правник,  

Број дозволе за посредовање: 740-09-01017/2019-22 од 21.01.2020. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00115/2021-11 од 17. децембра 2021. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Бранка Радичевића 34, Сомбор 

 Број телефона: 063/ 517 177 

Адреса електронске поште: aleksandarpilja.so@gmail.com 

 32. Снежана Бранковић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани правник,  

Број дозволе за посредовање: 740-09-00412/2020-22 од 25.05.2020. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00112/2021-11 од 13. децембра 2021. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Булевар Краљице Марије 2Г/26, 

Крагујевац 

 Број телефона: 063 7756 907 

Адреса електронске поште: snezanabrankovic6@gmail.com 

 33. Милан Бегуш, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани правник,  

Број дозволе за посредовање: 740-09-00768/2021-22 од 16.07.2021. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00114/2021-11 од 17. децембра 2021. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Нехруова 59/20, Београд 

 Број телефона: 069 753 753 

Адреса електронске поште: mibex@live.com 

 34. Иван Милорадовић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани правник,  

Број дозволе за посредовање: 740-09-00818/2020-22 од 08.10.2020. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00118/2021-11 од 27. децембра 2021. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Шулејићева 81, Смедеревска 

Паланка 

 Број телефона: 064 311 1407 

Адреса електронске поште: medijatormiloradovic@gmail.com 

 35. Александар Димитријевић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани правник,  

Број дозволе за посредовање: 740-09-00766/2020-22 од 14.09.2020. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00119/2021-11 од 27. децембра 2021. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Дубочица 15, Лесковац 

 Број телефона: 063 833 52 55 

Адреса електронске поште: javniposrednik@gmail.com 
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 36. Србијанка Радишић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: мастер правник,  

Број дозволе за посредовање: 740-09-00541/2021-22 од 16.07.2021. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00121/2021-11 од 06. јануара 2022. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Стевана Швабића 24, Топола 

 Број телефона: 063 84 969 00 

Адреса електронске поште: advokat.srbijanka.radisic@gmail.com 

 37. Ивана Ђокић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани правник,  

Број дозволе за посредовање: 740-09-01386/2021-22 од 07.12.2021. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00003/2022-11 од 14. jануара 2022. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Салвадора Аљендеа 2Г/2, Београд 

 Број телефона: 064 481 66 83 

Адреса електронске поште: ivana77ignatovic@gmail.com 

 38. Валерија Кнежевић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: мастер економиста,  

Број дозволе за посредовање: 740-09-01177/2020-22 од 20.01.2021. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00004/2022-11 од 17. jануара 2022. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Сегедински пут 71/1, Суботица 

 Број телефона: 063 580 085 

Адреса електронске поште: office@sumediate.rs 

 39. Миодраг Шкундрић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани правник,  

Број дозволе за посредовање: 740-09-00746/2021-22 од 26.07..2021. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00005/2022-11 од 31. јануара 2022. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Милоша Требињца 9/3, Панчево 

 Број телефона: 064 11 24 356 

Адреса електронске поште: kancelarija.advokatska@gmail.com 

 40. Дијана Челић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани правник,  

Број дозволе за посредовање: 740-09-00210/2021-22 од 18.05.2021. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00007/2022-11 од 02. фебруара 2022. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Чардаклијина 8, Читлук-Крушевац 

 Број телефона: 065 655 89 82 

Адреса електронске поште: dida89ks@gmail.com 

 41. Марија Ђокић, посредник 
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Подаци о стручној спреми и занимање: мастер економије,  

Број дозволе за посредовање: 740-09-00772/2021-22 од 16.07.2021. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00109/2021-11 од 06. децембра 2021. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Немањина 80/17, Чачак 

 Број телефона: 063 822 99 86 

Адреса електронске поште: marivlad@ptt.rs 

 42. Радета Радановић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: мастер економије и мастер 

пољопривреде,  

Број дозволе за посредовање: 740-09-00642/2020-22 од 21.08..2020. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00011/2022-11 од 09. фебруара 2022. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Војводе Путника 32 

 Број телефона: 063 562 888 

Адреса електронске поште: medijator.radeta@gmail.com 

 43. Милош Ђурић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани правник,  

Број дозволе за посредовање: 740-09-00527/2021-22 од 25.08..2020. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00009/2022-11 од 07. фебруара 2022. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Милатовачка 33, Жагубица-

Милатовац 

 Број телефона: 063 729-5670 

Адреса електронске поште: posrednikmilos@gmail.rs 

 44. Игор Степанов, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани правник,  

Број дозволе за посредовање: 740-09-00966/2021-22 од 20.09.2021. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00014/2022-11 од 11. фебруара 2022. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Партизанска 87, Бечеј 

 Број телефона: 063 194 2701 

Адреса електронске поште: stepanovigor8@gmail.rs 

 45. Миљана Томић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани правник,  

Број дозволе за посредовање: 740-09-01353/2021-22 од 24.11.2021. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00019/2022-11 од 22. фебруара 2022. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Десанке Максимовић 24, Врбас 

 Број телефона: 062 609 299 

Адреса електронске поште: miljanatomic@outlook.com 

 46. Ђорђе Каришић, посредник 
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Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани правник,  

Број дозволе за посредовање: 740-09-00356/2021-22 од 15.04.2021. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00018/2022-11 од 21. фебруара 2022. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Вожда Карађорђа 89, Сечањ 

 Број телефона: 065 656 5952 

Адреса електронске поште: karisic.djordje.bps@gmail.com 

 47. Теодора Миленовић Петровић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани правник,  

Број дозволе за посредовање: 740-09-01432/2021-22 од 14.12.2021. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00016/2022-11 од 14. фебруара 2022. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Макензијева 28/13, Београд 

 Број телефона: 064 1974-763 

Адреса електронске поште: teodoramilenovic@gmail.com 

 48. Сања Шкорић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: доктор правних наука,  

Број дозволе за посредовање: 740-09-00874/2020-22 од 03.12.2020. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00020/2022-11 од 24. фебруара 2022. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Царице Милице 131, Футог 

 Број телефона: 063 8219-788 

Адреса електронске поште: skoricsanja@gmail.com 

 49. Весна Перинчић, посредник 

Подаци о стручној спреми и занимање: дипломирани правник,  

Број дозволе за посредовање: 740-09-00497/2015-22 од 07.07.2018. године 

Број и датум решења о упису: 330-00-00013/2022-11 од 11. фебруара 2022. године 

Језик на којем се поступак спроводи: српски језик 

Адреса и пребивалиште: Таковска 5/10, Београд 

 Број телефона: 060 313 0055 

Адреса електронске поште: vesnaperincic@gmail.com 

 

 

 


