Упатство за најава, пополнување и поднесување на електронска
пријава за упис во ДМБУЦ „Илија Николовски - Луј“
Електронската пријава се пополнува преку активнa gmail адреса (мејл). Со
кликнување на линкот во нов прозорец се отвара првиот чекор од пријавата кој
може да биде различен, во зависност дали веќе сте логирани на уредот кој го
користи со gmail адреса. Доколку сте веќе логирани ќе се појави содржината на
пријавата и на истата ќе го пишува мејлот со кој ја пополнувате. Доколку го имате
приказот на вашата мејл адреса во делот означен

на слика 1 може да

продолжите да ја пополнувате пријавата.

Слика 1

Во случај тоа да не е Вашиот мејл Ве молиме да одите на опцијата Switch
account (слика 2) и од веќе прикажаните да го одберете Вашиот.

Слика 2

Доколку имате проблем со најавување погледнете го делот Други начини на
најава.
Во првиот чекор се наведени сите важни информации за пријавување и
сите потребни документи. Ве молиме документите да ги обезбедите во
електронска форма, скенирани или сликани (да биде опфатена целата содржина
од документот). Во вториот дел од пријавата се полињата за прикачување на
документи и пополнување на информации. Во продолжение се објаснети чекорите
на прикачување документи преку слики. Погледнете го редоследот.

Останатиот дел од пријавата е пополнување на информации во соодветни
полиња. Кога ќе завршите со пополнување на сите полиња, задолжително
кликнете на копчето Submit. Доколку имате непополнето поле самата пријава ќе
ви го означи со црвена боја.
По кликнување на копчето Submit, на мејлот на gmail

со кој ја пополнивте

пријавата ќе стигне мејл од Google Forms со наслов ДМБУЦ Илија Николовски –
Луј во кој ќе ја има целосната пријава. Во случај да треба да измените одредена
информација одете на опцијата Edit response која ви се појавува во содржината на
мејлот.

Други начини на најава
Доколку во листата го нема Вашиот gmail account, одете на опцијата use another
account (слика 4) и во празното поле најавете се со Вашиот акаунт (слика 5 и
слика 6).

Во случај да немате Gmail адреса може да ја креирате преку опцијата Create
account (слика 6)

