
Комисии и кандидати за вонредни испити 

за полагање во мајска испитна сесија 2020 

 

Понеделник-18.05.2020  12.00 часот  комисија: 

Практична настава(хтт)     Кире Крушаровски 

Практична настава (ут)     Антонио Данев 

1.Николовска ЕленаХтт 

2.Исени АрбнорХтт 

3. Ристоска Наталија Ут 

4. Крстевска Теодора  Хтт 

5.Михајлов Филип Ут 

6.Димковиќ Ненад Ут 

7.Трајковски Христијан Ут 

8.Боболински Душан Ут 

9.Славевски Алекс Ут 

10. Таневски Здравко Ут 

11.Стојковски Марио Ут 

12.Салтировски Филип Ут 

Храна и пијалоци      Анета Реџепагиќ 

1.Попстефанов Даниел 

2.Ахмети Омер 

 

ЛИНК ЗА ВЛЕЗ  

https://meet.google.com/rrx-ncug-gzj 

Стиснете на линкот согласно вашето време на полагање ! 

Потоа : 

- притиснете allow горе во прозорчето за дадете дозвола за 

вашата камера и микрофон. 

- напишете го вашето име и презиме и пристиснете   

ask to join и почекајте да ве прифати комисијата 

-доколку не влезете во собата за одредено време, пробајте 

повторно да го внесете вашето име и ask to join  

Вклучување преку смарт телефон: 

- инсталирајте ја апликацијата google meet од play store 

- притиснете на линкот за влез 

- доколку ви бара MEETING CODE, внесете го кодот: 

rrx-ncug-gzj 

- доколку не влезете во собата за одредено време, пробајте 

повторно да го внесете кодот и join meeting 

https://meet.google.com/rrx-ncug-gzj
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=en


Вторник-19.05.2020      12.00 часот   комисија: 

Англиски јазик(6)      Лидија Андонова 

1.Трајчев Роберт IV  

2. Димовски Александар IV 

3. Митрулов Дарко IV 

4. Николовски Давид IV 

5. Страхињиќ Игор  IV 

6. Савов Стефан II  

Германски јазик(6)                                  Наталија Јадровска 

1.Николовска Елена IV 

2.Таневски Дамјан IV 

3. Спасевски Спасе IV 

4.Здравковски Благоја IV 

5. Димитриевски Драган III 

6.Димитриевски Зоран II 

        Маја Штерјова 

 

ЛИНК ЗА ВЛЕЗ  

https://meet.google.com/upk-wcoq-vaz 

 

 

 

 

 

Вкучување преку компјутер: 

Стиснете на линкот согласно вашето време на полагање ! 

Потоа : 

- притиснете allow горе во прозорчето за дадете дозвола за 

вашата камера и микрофон. 

- напишете го вашето име и презиме и пристиснете   

ask to join и почекајте да ве прифати комисијата 

-доколку не влезете во собата за одредено време, пробајте 

повторно да го внесете вашето име и ask to join 

Вклучување преку смарт телефон: 

- инсталирајте ја апликацијата google meet од play store 

- притиснете на линкот за влез 

- доколку ви бара MEETING CODE, внесете го кодот: 

upk-wcoq-vaz 

- доколку не влезете во собата за одредено време, пробајте 

повторно да го внесете кодот и join meeting 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=en


Среда-20.05.2020  12.00 часот   комисија: 

Угостителско послужување и 1 дифер.  Венко Миовски 

1. Цветковски Милан IV 

2. Младеновски Бојан IV 

3. Мицков Иван IV 

4. Трајковски Ѓоко IV 

5. Таневски Здравко IV 

6. Димитриевски Драган III 

7. Димитриевски Зоран II 

8. Карапеев Дејан-диференцијален 

Хотелско работење       Надица Илиевска 

1.Јашарова Иљфета IV 

2. Коцевски Кристијан IV 

 

ОУТР                                                        Зоран Николовски 

1. Младеновски Мартин I 

2. Станчевска Катерина I 

 
ЛИНК ЗА ВЛЕЗ  

https://meet.google.com/doe-papm-pgd 

 

 

 

 

 

 

 

Вкучување преку компјутер: 

Стиснете на линкот согласно вашето време на полагање ! 

Потоа : 

- притиснете allow горе во прозорчето за дадете дозвола за 

вашата камера и микрофон. 

- напишете го вашето име и презиме и пристиснете   

ask to join и почекајте да ве прифати комисијата 

-доколку не влезете во собата за одредено време, пробајте 

повторно да го внесете вашето име и ask to join 

Вклучување преку смарт телефон: 

- инсталирајте ја апликацијата google meet од play store 

- притиснете на линкот за влез 

- доколку ви бара MEETING CODE, внесете го кодот: 

doe-papm-pgd 

- доколку не влезете во собата за одредено време, пробајте 

повторно да го внесете кодот и join meeting 

https://meet.google.com/doe-papm-pgd
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=en


Четврток-21.05.2020        12.00 часот   комисија: 

Македонски јазик и литература              Жаклина А.Костадиновска 

        Мариче Г.Аврамовска 

        Маја Цветковска 

1.Младеновски Мартин I-готвач 

2.Попстефанов Даниел II-готвач 

3. Савов Стефан II-готвач 

4.Асанов Земри III-готвач 

5. Таушанова Селена III - Уг.т 

6.Димковиќ Ненад IV 

7. Јовановски Стефан IV 

8. Карапеев Дејан IV 

9. Михајлов Филип IV 

10. Николовски Давид IV 

11.Славевски Алекс IV 

12. Трајковски Христијан IV 

13. Трајчев Роберт IV 

14. Здравковски Благоја IV 

 

ЛИНК ЗА ВЛЕЗ  

https://meet.google.com/qea-zjho-mzj 

 

 

 

Вкучување преку компјутер: 

Стиснете на линкот согласно вашето време на полагање ! 

Потоа : 

- притиснете allow горе во прозорчето за дадете дозвола за 

вашата камера и микрофон. 

- напишете го вашето име и презиме и пристиснете   

ask to join и почекајте да ве прифати комисијата 

-доколку не влезете во собата за одредено време, пробајте 

повторно да го внесете вашето име и ask to join 

Вклучување преку смарт телефон: 

- инсталирајте ја апликацијата google meet од play store 

- притиснете на линкот за влез 

- доколку ви бара MEETING CODE, внесете го кодот: 

qea-zjho-mzj 

- доколку не влезете во собата за одредено време, пробајте 

повторно да го внесете кодот и join meeting 

https://meet.google.com/qea-zjho-mzj
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=en


Петок-22.05.2020           12.00 часот  комисија: 

Граѓанско образование    Валентина Јањиќ 

1.Јовановски Стефан 

2.Младеновски Бојан 

3. Мицков Иван 

4.Трајковски Ѓоко 

5. Михајлов Филип 

6. Димковиќ Ненад 

7.Трајковски Христијан 

8. Бојковски Антонио 

9. Славевски Алекс 

10. Даневски Драганчо 

11.Здравковски Благоја 

Историја                                   Методија Зврцинов 

1. Попстефанов Даниел  II-готвач  Александар  Јаневски 
2. Ахмети Омер  II год-готвач 

 

ЛИНК ЗА ВЛЕЗ  

https://meet.google.com/zgz-mnzi-rzx 

 

 

 

 

 

Вкучување преку компјутер: 

Стиснете на линкот согласно вашето време на полагање ! 

Потоа : 

- притиснете allow горе во прозорчето за дадете дозвола за 

вашата камера и микрофон. 

- напишете го вашето име и презиме и пристиснете   

ask to join и почекајте да ве прифати комисијата 

-доколку не влезете во собата за одредено време, пробајте 

повторно да го внесете вашето име и ask to join 

Вклучување преку смарт телефон: 

- инсталирајте ја апликацијата google meet од play store 

- притиснете на линкот за влез 

- доколку ви бара MEETING CODE, внесете го кодот: 

zgz-mnzi-rzx 

- доколку не влезете во собата за одредено време, пробајте 

повторно да го внесете кодот и join meeting 

https://meet.google.com/zgz-mnzi-rzx
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=en


Вторник-26.05.2020    12.00 часот  комисија: 

Спорт                                      Горан Тасевски 

       Дејан Георгиевски 

1. Јашарова Иљфета IV 

2. Страхињиќ Игор IV 

3. Мицков Иван IV 

4. Трајковски Ѓоко IV 

5. Коцевски Кристијан IV 

6. Таневски Дамјан IV 

7. Митрулов Дарко IV 

8. Димовски Александар IV 

9. Даневски Драганчо IV 

10. Стоевска Тања IV 

11. Савов Стефан II 

12. Николовска Анастасија I 

13. Поповски Никола III 

14. Таушанова Селена  III 

15. Димитриевски Зоран II година  

Географија      Сашо Антониев 

     1.Ахмети Омер II-готвач 

 

ЛИНК ЗА ВЛЕЗ  

https://meet.google.com/pic-dwsc-evt 

 

 

 

 

 

 

Вкучување преку компјутер: 

Стиснете на линкот согласно вашето време на полагање ! 

Потоа : 

- притиснете allow горе во прозорчето за дадете дозвола за 

вашата камера и микрофон. 

- напишете го вашето име и презиме и пристиснете   

ask to join и почекајте да ве прифати комисијата 

-доколку не влезете во собата за одредено време, пробајте 

повторно да го внесете вашето име и ask to join 

Вклучување преку смарт телефон: 

- инсталирајте ја апликацијата google meet од play store 

- притиснете на линкот за влез 

- доколку ви бара MEETING CODE, внесете го кодот: 

pic-dwsc-evt 

- доколку не влезете во собата за одредено време, пробајте 

повторно да го внесете кодот и join meeting 

https://meet.google.com/pic-dwsc-evt
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=en


Среда-27.05.2020  12.00     комисија: 

Агенциско работење и 1 диференцијален Емилија Тодоровиќ 

1. Спасовски Филип II 

2. Јашарова Иљфета IV 

3. Таневски Дамјан IV 

4. Страхињиќ Игор-диференцијален 

        Влатко Ѓорѓиевски 

Психологија       Валентина Велковска 

1. Николовска Елена IV хтт 

2. Поповски Никола III хтт 

3. Асанов Земри  III-готвач 

ЛИНК ЗА ВЛЕЗ  

https://meet.google.com/vfc-gcnk-rmp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкучување преку компјутер: 

Стиснете на линкот согласно вашето време на полагање ! 

Потоа : 

- притиснете allow горе во прозорчето за дадете дозвола за 

вашата камера и микрофон. 

- напишете го вашето име и презиме и пристиснете   

ask to join и почекајте да ве прифати комисијата 

-доколку не влезете во собата за одредено време, пробајте 

повторно да го внесете вашето име и ask to join 

Вклучување преку смарт телефон: 

- инсталирајте ја апликацијата google meet од play store 

- притиснете на линкот за влез 

- доколку ви бара MEETING CODE, внесете го кодот: 

vfc-gcnk-rmp 

- доколку не влезете во собата за одредено време, пробајте 

повторно да го внесете кодот и join meeting 

https://meet.google.com/vfc-gcnk-rmp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=en


Среда-27.05.2020   13.00 часот  комисија: 

Готварство       Миле Пешевски 

1. Јовановски Стефан IV 

2. Цветковски Милан IV 

3. Младеновски Бојан IV 

4. Димовски Александар IV 

5. Таневски Здравко IV 

6. Спасевски Спасе IV 

7. Трајчев Роберт IV 

8. Поповски Никола III 

        Влатко Ѓорѓиевски 

Културно историско наследство    Маја Стефановска 

1. Димитриевски Драган III ут 

 

ЛИНК ЗА ВЛЕЗ  

https://meet.google.com/vfc-gcnk-rmp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкучување преку компјутер: 

Стиснете на линкот согласно вашето време на полагање ! 

Потоа : 

- притиснете allow горе во прозорчето за дадете дозвола за 

вашата камера и микрофон. 

- напишете го вашето име и презиме и пристиснете   

ask to join и почекајте да ве прифати комисијата 

-доколку не влезете во собата за одредено време, пробајте 

повторно да го внесете вашето име и ask to join 

Вклучување преку смарт телефон: 

- инсталирајте ја апликацијата google meet од play store 

- притиснете на линкот за влез 

- доколку ви бара MEETING CODE, внесете го кодот: 

vfc-gcnk-rmp 

- доколку не влезете во собата за одредено време, пробајте 

повторно да го внесете кодот и join meeting 

https://meet.google.com/vfc-gcnk-rmp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=en


Четврток 28.05.2020   12.00 часот   комисија: 

Бизнис, Економија на туризмот   Крстина Влахова 

1. Цветковски Милан IV 

2. Дерибабовска Пепита IV 

3. Митрулов Дарко IV 

4. Голубовска Александра IV 

5. Николовски Давид IV 

6. Даневски Драганчо IV 

7. Стоевска Тања IV 

8. Ристоски Филип IV 

9. Таушанова Селена  III 

10. Спасовски Филип IIхтт-економија 

Маркетинг(диференцијален)    Маја Тодоровска 

1. Карапеев Дејан      

Валентина Б. Ивановска 

 

ЛИНК ЗА ВЛЕЗ  

https://meet.google.com/duu-rpfo-fiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкучување преку компјутер: 

Стиснете на линкот согласно вашето време на полагање ! 

Потоа : 

- притиснете allow горе во прозорчето за дадете дозвола за 

вашата камера и микрофон. 

- напишете го вашето име и презиме и пристиснете   

ask to join и почекајте да ве прифати комисијата 

-доколку не влезете во собата за одредено време, пробајте 

повторно да го внесете вашето име и ask to join 

Вклучување преку смарт телефон: 

- инсталирајте ја апликацијата google meet од play store 

- притиснете на линкот за влез 

- доколку ви бара MEETING CODE, внесете го кодот: 

duu-rpfo-fiv 

- доколку не влезете во собата за одредено време, пробајте 

повторно да го внесете кодот и join meeting 

https://meet.google.com/duu-rpfo-fiv
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=en


Четврток 28.05.2020   12.00 часот   комисија: 

 

Хигиена и екологија      Елена Стефановска 

1. Младеновски Мартин 

2. Станчевска Катерина 

Информатика      Валентина Б. Ивановска 

1. Станчевска Катерина I-готвач 

Математика      Елена Ѓорѓиева 

1. Спасевски Спасе IV 

2. Коцевски Кристијан IV 

3. Спасевски Филип II-хтт 

 

ЛИНК ЗА ВЛЕЗ  

https://meet.google.com/duu-rpfo-fiv 

 

Вкучување преку компјутер: 

Стиснете на линкот согласно вашето време на полагање ! 

Потоа : 

- притиснете allow горе во прозорчето за дадете дозвола за 

вашата камера и микрофон. 

- напишете го вашето име и презиме и пристиснете   

ask to join и почекајте да ве прифати комисијата 

-доколку не влезете во собата за одредено време, пробајте 

повторно да го внесете вашето име и ask to join 

Вклучување преку смарт телефон: 

- инсталирајте ја апликацијата google meet од play store 

- притиснете на линкот за влез 

- доколку ви бара MEETING CODE, внесете го кодот: 

duu-rpfo-fiv 

- доколку не влезете во собата за одредено време, пробајте 

повторно да го внесете кодот и join meeting 

https://meet.google.com/duu-rpfo-fiv
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=en

