
 

СООПШТЕНИЕ  
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: 
ул. Христо Смирненски бр.30 ламела 1-Скопје (во близина на Универзална сала), на 17 
јануари 2017 година, со почеток од 12 часот и завршување во 14 часот во просторија 
бр.2.  
 
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). 

Првиот дел од испитот се полага со решавање на електронски тест на компјутер кој 

содржи најмалку десет прашања со пет опции за заокружување од кој една е точна, две 

се слични, една не е точна во мал обем (на неа се губат мал број поени) и една не е точна 

во голем обем (на неа се губат поголем број поени). 

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. 

Пречистен 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 најде на 

веб страната: www.mzsv.gov.mk 

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/   

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. 

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. 
14-4/17 

04.01.2017 
Јасмина Јованоска ул.Никола Вапцаров бр.12, Прилеп 

12. 
14-5/17 

04.01.2017 
Елизабета Талеска Чумовчанец ул.Браќа Ламеаш бр.19, Прилеп 

13. 
14-7/17 

04.01.2017 
Билјана Талевска 

ул.Петко Чалевски бр.13, 

Г.Оризари, Битола 

14. 
14-12/17 

05.01.2017 
Драган Љумески с.Славеј, Кривогаштани 

15. 
14-13/17 

05.01.2017 
Елизабета Стерјоска Ацеска 

ул.Александар Македонски бр.209, 

Прилеп 


