
 

 

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 11.12.2015 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 22 декември 2015 година, со почеток од 11 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.  

Вториот (практичен) дел од испитот се смета за положен со добиен најмалку 21 бод. 

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

дека на 21 декември 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. 

Број и дата на 

Решение за 

полагање на испит 

 

Име и презиме 

на кандидатот 

 

Адреса на 

живеење 

1. 
08-2009/15                         

04.12.2015 
Петар Степановски 

ул.Ваташа  бр.21б, 

7000, Битола 

2. 
08-2007/15                      

04.12.2015 
Симе Дојчинов 

ул.Пролетерска 

бр.25, Кавадарци 



 

3. 
08-2026/15                     

04.12.2015 
Бенито Илиоски 

ул.Климент 

Охридски бр.72, 

Битола 

4. 
08-2027/15                       

04.12.2015 
Николче Чагорски с.Могила, Битола 

5. 
08-2070/15                      

04.12.2015 
Горан Србиноски 

ул.Крстин 

Чулаковски Кичо 

бр.5, Битола 

6. 
08-2082/15                     

04.12.2015 
Стефан Божиновски 

ул.Цветан Димов 

бр.30, Битола 

7. 
08-2084/15                     

04.12.2015 
Игор Тошески 

с.Мажучиште, 

Прилеп 

8. 
08-2088/15                     

04.12.2015 
Славе Димески 

с.Црнилиште, 

Прилеп 

9. 
08-2106/15               

04.12.2015 
Димче Ѓорѓиоски 

ул.Бистра 

бр.43,Битола 

10. 
08-2094/15                

04.12.2015 
Костадин Штериов 

ул.Благој Ѓорев 

бр.137/4-1, Велес 

11. 
08-2104/15                  

04.12.2015 
Степан Руневски 

ул.Студентска 

бр.41, Битола 

12. 
08-2105/15                   

04.12.2015 
Азим Исеин 

ул.4 бр.20, Долно 

Количани, Скопје 

13. 
08-2116/15                    

04.12.2015 
Горан Пеовски 

ул.Борис Кидрич 

бр.221/9-24, Ресен 

14. 
08-2115/15                   

04.12.2015 
Дејан Босилкоски с.Журче, Дем.Хисар 

15. 
08-2181/15                     

04.12.2015 
Јован Стојанов 

ул.Гоце Делчев 

бр.26, Гевгелија 


