
 

 

РАСПОРЕД ЗА ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ  ЗА 

 ЈУЛСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 
 

 

 

Четврток  2.07 2020  во 11,00 часот 

 

Спорт и спортски активности  Ѓоргиевски Дејан 

1. Здравковски Благоја   Синадиновска Сузана 
2. Карапеев Дејан    Антониев Сашо 
3. Димитриевски Драган 

 
 

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


 
 
 

Петок 3.07.2020  во 11,00 часот 

 
 

Англиски јазик      Фросина Димитрова 

1.Таневски Дамјан     Андонова Лидија 

2.Здравковски Благоја 

3.Карапеев Дејан 

4. Димитриевски драган 

Француски јазик      Маја Штерјова 

1.Митрулов Дарко 

 
 

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


 

 

Сабота  4. 07.2020 во 11,00 часот 

 

Угостителско послужување                Миовски Венко 

1. Здравковски Благоја 

2. Карапеев Дејан 

3. Митрулов Дарко 

4. Димитриевски Драган 

Хотелско работење    Илиевска Надица 

1.Таневски Дамјан    Арсовска Викторија 

 
 

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

