
СООПШТЕНИЕ 
за полагање на вториот (практичен) дел од испитот за добивање на лиценца  

за процена на тутун за кандидатите кои го положија првиот (теоретски) дел од 
испитот на 17.01.2017 година 

 

Полагањето на вториот (практичен)  дел од испитот за добивање на лиценца за процена 

на тутун ќе се оддржи во салата за состаноци во НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН ПРИЛЕП 

со седиште на ул. Кичевска бр.ББ, Прилеп на 25 јануари 2017 година, со почеток од 12 

часот.  

Вториот (практичен) дел од испитот се состои од решавање на три до пет практични 

примери, со три до пет прашања во познавање на тутунската суровина.  

Одговорите на кандидатот на секое прашање во познавањето на тутунската суровина се 

бодуваат со најмалку 10, а најмногу 50 бодови, при што вкупниот збир на бодови се 

пресметува според просечната вредност на добиени бодови за секое прашање.  

Вкупниот збир на бодови од вториот (практичен) дел од испитот е 50 бода, a испитот се 

смета за положен со добиени најмалку 21 бод. 

Се известуваат кандидатите на кои им е потребна обука во познавањето на тутунската 

суровина  дека на 24 јануари од 08 до 13 часот во просториите на Научен Институт за 

тутун Прилеп  може да побараат помош од  д-р Ана Корубин Алексоска и м-р Милан 

Смоквоски. 

 
 

С П И С О К 
на лица за полагање на вториот (практичен) дел од испитот за добивање 

 на лиценца за процена на тутун 

 

Ред 

Бр. 

Арх.УП бр. и дата 

 

Име и презиме 

на кандидатот 

 

Адреса на живеење 

1. 14-2130/16 19.12.2016 Димитар Мицковски ул.Илинденска бр.64, Битола 

2. 14-2198/16 26.12.2016 Ѓорѓиоски Сашо ул.Васил Главинов бр.2А, Прилеп 

3. 14-2221/16 28.12.2016 Југослав Митрески ул.Орде Чопела бр.23, Прилеп 

4. 14-2222/16 28.12.2016 Златко Талески ул.Самоилова бр.11-5/10, Прилеп 

5. 14-2223/16 28.12.2016 Трајко Матески с.Селце, Прилеп 



 

6. 14-2224/16 28.12.2016 Зоран Чагароски 
ул.Илинденска бр.10, 

Кривогаштани 

7. 14-2278/16 30.12.2016 Ѓорги Корлевски с.Смилево, Дем.Хисар 

8. 14-1/17 04.01.2017 Рубин Богески с.Дреновци, Долнени, Прилеп 

9. 14-2/17 04.01.2017 Пепи Богески с.Дреновци, Долнени, Прилеп 

10. 14-3/17 04.01.2017 Елида Ристеска ул.Мечкин Камен бр.65, Прилеп 

11. 14-5/17 04.01.2017 
Елизабета Талеска 

Чумовчанец 
ул.Браќа Ламеаш бр.19, Прилеп 

12. 14-7/17 04.01.2017 Билјана Талевска 
ул.Петко Чалевски бр.13, 

Г.Оризари, Битола 

13. 14-8/17 04.01.2017 Драги Јовановски ул. Гоце Делчев бр.38, Дем.Хисар 

14. 14-13/17 05.01.2017 
Елизабета Стерјоска 

Ацеска 

ул.Александар Македонски 

бр.209, Прилеп 

15. 14-37/17 09.01.2017 Валентин Велкоски ул.Орде Чопела бр.11, Прилеп 


