
 

СООПШТЕНИЕ  
за кандидатите за полагање на првиот дел од испитот  

за добивање на лиценца за процена на тутун 
 

Полагањето на првиот дел од испитот за добивање на лиценца за процена на тутун ќе 
се спроведува во просториите на Испитниот Центар кој се наоѓа на следната локација: 
улица Христо Смирненски бр.30 ламела 1-Скопје (во близина на Универзална сала), 
на 11 декември 2015 година, со почеток од 15:30 часот и завршување до 17:30 часот. 
 
Трошоците за полагање на испитот за добивање на лиценца за процена на тутун ги 
сноси кандидатот, а уплатата ја врши на следната сметка:  
 

 

Уплатница ПП 50                                                                               Налог за јавни приходи 
      

Н а л о г о д а в а ч  П р и м а ч 
   

Назив и седиште на налогодавач  Назив и седиште на примач 

Име и презиме  Буџет на РМ  
адреса на живеење   

   

Банка на налогодавач  Банка на примач 

   

Народна банка на Република Македонија    

Трансакциска сметка  Трансакциска сметка 

   100 0000000630 95 
   

Даночен број или ЕМБГ  Износ 

Единствен матичен број на граганинот  МКД                                                         2.500,00 
   

Повикување на број-задолжување  Уплатна сметка 

     

   

Цел на дознаката  Сметка на корисник 

Надомест за полагање испит за добивање 
лиценца за процена на тутун 

 1400100280  631  19 

  

  Приходна шифра и програма               Начин 

Потпис  724180  30 
    
   

  Датум на уплата                        Место на уплата 

    

 

 

 



На денот на полагање на испитот, кандидатот треба да носи документ за 

идентификација (лична карта или патна исправа) и доказ за извршена уплата на 

надоместот за полагање на испит за добивање на лиценца за процена на тутун 

(уплатница). 

Прашањата за првиот дел на испитот се објавени во јавната база на прашања.  

Електронската адреса за пристап до овие прашања е http://e-prasanja.mk/   

Информации за потребната литература за подготовка на испитот може да се најдат во 

Правилникот за начинот за бодување и потребната литература за полагање на испит за 

добивање на лиценца за процена на тутун „Службен весник на Република Македонија“ 

бр.200/2014.  

Потребна литература за полагање на испитот за добивање на лиценца за процена на 

тутун: 

1. Узуноски М. ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУН, „СТОПАНСКИ ВЕСНИК“ Скопје, 1985 година со 
следните глави:  
- глава деветта- типови и сорти тутун;  
- глава дваесетта-инсерцијата како показател на квалитетот;  
- глава дваесет и прва-сушење на тутунот;  
- глава дваесет и втора-методи на сушење на тутунот и  
- глава дваесет и петта-мерила за откуп на тутунот од производителите (од 511 до 517  
стр).  
2. Корубин-Алексоска А. Сорти на тутун од институтот за тутун-Прилеп, Институт за тутун 
Прилеп,  2004 година со следните поглавја:  
1. Тип прилеп;  
2. Тип јака;  
3. Тип џебел;  
4. Тип отља;  
5. Тип вирџинија и  
6. Тип берлеј.  
3. Карајанков С., Арсов З. Кабранова Р. Производство на тутун- Практикум, Факултет  
за земјоделски науки и храна - Скопје, 2007 со поглавјето 5. Повреди на тутунскиот лист.  
4. Мицковски Ј. Тутунот во Република Македонија-Прилеп, Друштво за наука и уметност-
Прилеп, 2004 година со следните поглавја:  
16. Болести, штетници и плевели на тутунот;  
I. Болести на тутунот и  
V. Штетници на тутунот.  
 
5. Смоквоски М., Стојкоски С. Практикум по технологија на тутунот, ЈНУ - Институт за 
тутун-Прилеп, 2004 година со поглавјето 4.0. Основни признаци за органолептичка 
проценка на квалитетот на суровиот тутун  во лист.  
 



Пречистениот текст на Законот за тутун и тутунски производи и Правилникот за 

мерилата за квалитативна и квантитативна процена на суровиот тутун во лист може да 

се најдат на веб страната: www.mzsv.gov.mk 

Списокот на кандидатите кои имаат Решение за исполнување на услови за полагање на 

испит за добивање на лиценца за процена на тутун е даден во прилог: 

 
С П И С О К 

на кандидати со решение за исполнување на услови за полагање на испит за добивање на лиценца за 
процена на тутун 

 
Ред 
Бр. 

Број и дата на Решение за 
полагање на испит 

 
Име и презиме 
на кандидатот 

 
Адреса на живеење 

1. 08-2009/15 од 04.12.2015 Петар Степановски ул.Ваташа  бр.21б, 7000, Битола 

2. 08-2007/15 од 04.12.2015 Симе Дојчинов ул.Пролетерска бр.25, Кавадарци 

3. 08-2026/15 од 04.12.2015 Бенито Илиоски ул.Климент Охридски бр.72, Битола 

4. 08-2027/15 од  04.12.2015 Николче Чагорски с.Могила, Битола 

5. 08-2070/15 од  04.12.2015 Горан Србиновски ул.Крстин Чулаковски Кичо бр.5, Битола 

6. 08-2082/15 од  04.12.2015 Стефан Божиновски ул.Цветан Димов бр.30, Битола 

7. 08-2084/15 од  04.12.2015 Игор Тошески с.Мажучиште, Прилеп 

8. 08-2088/15 од 04.12.2015 Славе Димески с.Црнилиште, Прилеп 

9. 08-2106/15 од  04.12.2015 Димче Ѓорѓиоски ул.Бистра бр.43,Битола 

10. 08-2092/15 од 04.12.2015 Садри Беадини с.Дебреште, Прилеп 

11. 08-2090/15 од 04.12.2015 Лихнида Сливоски ул.11-ти Октомври бр.108, Прилеп 

12. 08-2091/15 од 04.12.2015 Гоце Крстески ул.Војводинска бр.89-21, Прилеп 

13. 08-2094/15 од 04.12.2015 Костадин Штериов ул.Благој Ѓорев бр.137/4-1 

14. 08-2104/15 од 04.12.2015 Степан Руневски ул.Студентска бр.41, Битела 

15. 08-2108/15 од 04.12.2015 Јованка Иваноска ул.Трајко Тарцан бр.1/24, Прилеп 

16. 08-2105/15 од 04.12.2015 Азим Исеин ул.4 бр.20, Долно Количани, Скопје 

17. 08-2116/15 од 04.12.2015 Горан Пеовски ул.Борис Кидрич бр.221/9-24, Ресен 

18. 08-2115/15 од 04.12.2015 Дејан Босилкоски с.Журче, Дем.Хисар 

19. 08-2114/15 од 04.12.2015 Димитар Мицковски ул.Илинденска бр.64, Битола 

http://www.mzsv.gov.mk/


 

20. 08-2113/15 од 04.12.2015 Злате Коцев ул.Јанко Глигоров бр.6, Св.Николе 

21. 08-2181/15 од 04.12.2015 Јован Стојанов ул.Гоце Делчев бр.26, Гевгелија 


