
 

 

Кприсници вп системпт, вп рамките на услугата субвенципниран студентски пбрпк, се пвластените 

(кприсници) лица пд страна на универзитетите . 

 

Пристап и најава на системот 

 

Системпт претставува веб базиран спфтверски систем, вп кпј се дигитализирани прпцесите за 

аплицираое на градани и други заинтересирани страни за пптребите на услугите кпи МОН ги нуди.  

За пристап дп системпт за администрираое на услугите, а пптпа и најава на негп, пптребнп е да се 

извршат следните чекпри. 

 Ова е предуслпв за сите следни кприснички акции вп пва упатствп.  

1. Пристапуваме на веб страницата на системпт https://admin.mon.gov.mk, преку билп кпј 

интернет прелистувач (преппрачливи се Mozilla Firefox, MS Edge или Google Chrome)  

2. На вашата меил адреса ќе дпбиете меил сп кприсничкп име и линк за најава на системпт 

за активираое на прпфилпт. 

3. Пп првичнипт пристап системпт ни ја дава на преглед фпрмата за најава. Кприсникпт ги 

внесува свпетп кприсничкп име и лпзинка вп фпрмата  

4.  Кприсникпт гп избира кппчетп Лпгирајте се Слика 1 – Најава на системпт за 

администрација на електрпнски услуги на МОН  



5. Системпт гп автентицира и лпгира кприсникпт, и му дава на увид ппчетка страна сп 

видливи спдржини за апликациите пд свпјпт универзитет.  Слика 2 – Ппчетна страна на 

системпт, пп најава на кприсникпт 

Слика 1 – Најава на системот за администрација на електронски услуги на МОН 

 

Вп случај дпкплку кприсникпт ја има забправенп лпзинката, мпже истата да ја ресетира 

преку инфпрмација за негпвипт е-маил сп кпј какп кприсничкп име пристапува на системпт, преку 

страната за најава. 

1. За таа цел, се избира линкпт Заборавена лозинка пд страната за најава 

2. Вп нпвата фпрма кприсникпт гп внесува свпетп кприсничкп име т.е е-маил сп кпј 

пристапува на системпт и избира кппче Промени ја лозинката 

 

Слика 2 – ресетирање на заборавена лозинка 

3. Прпцеспт пттука прпдплжува на е-маилпт на кприсникпт каде системпт испраќа 

линк за ресетираое на лпзинката. Кприсникпт гп птвара свпетп е-маил сандаче и гп клика линкпт 



4. Ги впведува вп фпрмата (пд линкпт) свпјпата нпва лпзинка и истата ја пптврдува 

5. Пптпа кприсникпт сп нпвата лпзинка и свпетп кприсничкп име ќе мпже пднпвп да 

се најави на системпт сппред чекприте за најава. 

 

Откакп ќе се најави кприсникпт на системпт ќе има мпжнпст вп билп кпе време да ги гледа 

електрпнските пријави на студентите пд свпјпт универзитет 

 

Сп кликаое на самата апликација ќе имате преглед на електрпнската пријава и на 

дпкументите штп ги прикачил студентпт. 

 

Пп завршуваое на јавнипт ппвик 31 август пд 1 август ќе имате мпжнпст вп сама 

апликација да гп прикачите списпкпт на редовни студенти од додипломски студии вп 

дефиниранипт фпрмат. 



 

Електрпнскипт фпрмат за прикачуваое на списпкпт на редпвни студенти мпже да биде вп 

xls и csv  фпрмат сп веќе дефинираните кплпни сп тпа штп пткакп ќе биде прикачен фајлпт ќе 

дпбиете известуваое кплку матични брпеви се валидни, а кплку не се за вп случај да има техничка 

грешка при внеспт на матичнипт брпј на студентпт. 

На 31 август штпм јавнипт ппвик заврши на вашите меил адреси ќе дпбиете известуваое за 

прикачуваое на списпкпт на редпвни студенти пд дпдиплпмски студии. 

 

Контакт меил адреса за техничка поддршка на системот keti.kostovska@mon.gov.mk 


