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У П А Т С Т В О 

за реализација на Конкурсот за запишување студенти  
на прв циклус студии во учебната 2022/23 година  

 
Кандидатите за запишување на прв циклус на студии во учебната 

2022/2023 година се пријавуваат за успис преку систем за електронско 
пријавување и со електорнска достава на документи при пријавување.  

Електронското пријавување се врши преку системот за студентски сервиси 
iKnow – www.upisi.ukim.mk 

Електронската достава на документи за пријавување се врши на следната 
адреса: upisi-pedf@ukim.edu.mk  

 
Пред терминот на пријавувањето, во роковите утврдени со 

Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на 
www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-
системот, со што автоматски добива број за електронско пријавување. 

Откако кандидатот ќе ги пополни сите прозорци кои се отвараат во iKnow 
системот, системот автоматски ќе му овозможи да ги прикачи документите за 
пријавување (во pdf или во jpg формат), за што во iKnow системот ќе биде 
додадена и дополнителна компонента за прикачување на документите на 
кандидатите.  
Откако ќе заврши со пријавувањето во iKnow системот, кандидатот ја испраќа 
својата пријава и на соодветната електронска адреса на факултетот каде што се 
пријавува.  

Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат 
бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.  

Во прилог на приjавата, треба да се прикачат (во Attach File) скенирани 
следниве документи (во pdf или во jpg формат): 
1. пријава за запишување на факултетот, 
2. електронска пријава (од iKnow системот), 
3. изјава за веродостојност и точност на поднесените скенирани документи, 
4. изјава дека не конкурирал/а на друг универзитет, 
5. оригинални свидетелства од сите класови, 
6. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за 

завршено средно образование), 
7. извод од матичната книга на родените, 
8. доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение), 
9. потврда за уплатa: 

 административната такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП 50: 
Назив на примачот: Трезорска сметка-Скопје; Банка на примачот: 
НБРСМ; Тансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-
ХХХ-03161; Конто 722313 00), 

 500 денари на жиро-сметката на факултетот, за студиски програми за 
кои се врши проверка на знаењата и умеењата по еден предмет,  
Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ги 

прикачуваат, освен горенаведените, и документите наведени во глава VI, точка 3 
од Конкурсот. 

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда дека 
електронската пошта е примена. 
 

При електронското пријавување, на кандидатите им се дава и опција да 
одберат дали прифаќаат да студираат со кофинансирање. Во овој дел во iKnow 
системот за пријавување , пред да се даде можноста за избор, на кандидатите 
добиваат насоки за значењето на секоја од опциите. 

Основниот избор е НЕ, кандидатите треба да направат 
дополнителен избор за ДА! 
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Кандидатите кои конкурираат на Педагошкиот факултет „Св. Климент 
Охридски“ – Скопје, задолжително треба лично да се јават на интервју, за 
да се потврди нивното пријавување на факултетот. При тоа треба да ги достават 
на увид потребните документи за упис.  Без спроведеното ИНТЕРВЈУ, Вашата 
апликација ќе се смета за невалидна, а со тоа и Вашето право на упис на нашиот 
факултет нема да биде прифатено. 

Термините за интервјуто на кадидатите, се во деновите за упис  од 10.00 до 
15.00 часот. 

Рангирањето на кандидатите го врши конкурсната комисија на 
факултетот, носител на студиската програма. 

Согласно со законската регулатива, во ранг листите, за секој пријавен 
кандидат се наведува бројот на електронската пријава и бројот на бодовите на 
секој кандидат, без наведување на името и презимето на кандидатот.  

 
Прелиминарните ранг-листи (со успехот од средно образование и со 

резултати од проверката на знаењата и умеењата) и решенијата за прием на 
кандидатите треба да се објават најдоцна до роковите објавени во глава Х. од 
Конкурсот - Рокови за пријавување, проверка на знаења и умеења и 
запишување. 
  

По објавувањето на резултатите од прелиминарната листа за запишување 
на кандидатите, кандидатот има право на приговор на технички пропусти, т.е. за 
грешки направени при пресметувањето на бодовите,  во рок од 24 часа од 
објавувањето на резултатот од селекцијата. Во спротивно, го губи правото на 
приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. 
Приговорот се доставува до Конкурсната комисија на факултетот, која е 
организатор на студиската програма за која кандидатот конкурирал.  

Конкурсната комисија е должна да одлучи по приговорот на кандидатот 
во рок од 24 часа по истекот на рокот за неговото поднесување. Резултатот се 
објавува на огласна табла и на интернет страницата на факултетот, при што се 
наведува времето на објавување.  

Приговорите од  став 1 и 2 од овој член кандидатите ги доставуваат на 
истата електронска адреса на која се пријавиле. Во предмет (Subject) на 
електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го 
генерирал системот за електронско пријавување и зборот „приговор“.  

Одлуката на конкурсната комисија на факултетот е конечна. Против 
одлуката може да се поднесе тужба до Управниот суд.    

Конечната ранг листа за прием на студентите, , Конкурсната комисија ја 
објавува во iKnow-системот и на огласната табла на факултетот. 

 
 
 

                                                                                                                                          
Конкурсна комисија 

 
 

 


