
Линкови и кодови  

за влез во онлајн полагање за ноемвриска сесија 

 

    За да влезете на онлајн полагањето треба да имате инсталирано Google 
meet апликација која е бесплатна и може да полагате преку компјутер или 
лаптоп за што вие потребна камера, микрофон и звучник, или преку 
телефон од поновите генерации и секако интернет. Бидејќи комисијата и 
другите кандидати ќе ве гледаат да се однесувате пристојно и културно на 
самиот испит како да сте во училиште.Можете да пробате но за да влезете 
на полагање треба да биде вклучен наставникот кој треба да ве прифати 
откако ќе се најавите, а тоа ќе биде во утврденото време за испит. 

 Упатство како да се вклучите: 

ЛИНК ЗА ВЛЕЗ ↓ https://meet.google.com и соодветен код за предметот 
кој ќе го полагате 

 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: -(за секој предмет имате различен код) 
доколку не влезете во собата за одредено време, пробајте повторно да го 
внесете кодот и join meeting 

16.11.2020   Понеделник во 13.00 часот 

Англиски јазик –Анета Мострова 

За писмениот испит само испратете меил на професорката   aneta.mostrova@lazartanev.edu.mk   
за да ви даде писмена или тест а за усниот испит(на 23.11.2020 во 13.00 ова е линкот 

https://meet.google.com/bfs-vfru-wbc 

17.11.2020  Вторник  13.00 

Граѓанско образование- Методија Зврцинов 

https://meet.google.com/yaf-vqrb-xdd  
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18.11.2020  Среда 13.00 

Македонски јазик-Жаклина Ангелеска, Мариче Голчева и Анета Арпаши 

Испратете меил на било која од професорките во комисијата(10 минути пред полагањето) за 
да ви прати писмена или тест  

А за усниот испит на 27.11.2020 во 13.00 на следниот линк 

https://meet.google.com/nxu-mbxm-mcu 

18.11.2020  Среда во 11.00 

Готварство, декорација во готварство-Александар Спировски.Миле и Лимонка 

https://meet.google.com/odn-zige-muq  

 

19.11.2020  четврток 16.00 часот 

Математика- Јагода Танушоска, Елена Ѓеорѓиева и Снежана Ќосева 

За писмениот испит испратете меил на било која од професорките во комисијата (10 минути 
пред полагањето)и чекајте да ви пратат тест или писмена, а за усниот испит на следниот линк 

 https://meet.google.com/ydf-kixt-ibe  

 

23.11.2020 понеделник  13.00 часот 

Агенциско работење-Емилија Тодоровиќ 

Испратете меил на професорката во 13 часот за ви даде тест 

emilija.todorovik@lazartanev.edu.mk 

Бизнис –Крстина Влахова во 13.00 на следниов линк 

https://meet.google.com/oum-hjjr-xtq  

 

ПРОМЕНЕТ ДАТУМ 

30.11.2020 вторник во 13.00 часот 

Маркетинг- Маја Тодоровска 

Најпрво пратете меил на maja.todorovska@lazartanev.edu.mk  за да ви дадат тест,  а потоа да се 
вклучите на следниов линк 

https://meet.google.com/pic-dwsc-evt  
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25.11.2020  среда во 11.00 часот 

Угостителско послужување- Кире Крушаровски 

Практична настава  - Антонио  Данев и Небојша Вуковиќ 

Вклучете се на следниов линк и ќе ви биде даден тестот за послужување кој ќе го работите 
онлајн 

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

 

25.11.2020 среда во 12.30 часот 

Хотелско работење - Надица Илиевска 

Пратете меил (nadica.ilievska@lazartanev.edu.mk)  10 минути пред полагањето за да ви биде 
даден тест за диференцијалниот испит а другите по хотелско работење и 

ОУТР –Венко Миовски  12,30 на линкот 

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

 

26.11.2020  четврток во 13.00  

Германски јазик-Наталија Јадровска  линк 

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