
Документи за пријавување и запишување 

Пред 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. 

Бројот  (ID) којшто кандидатот автоматски го добил од системот при електронското пријавување 
треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување. 

Пријавувањето на кандидатите се врши со испраќање на електронска пошта (e-mail) на 
електронската адреса upisi-fznh@ukim.edu.mk Во предмет (Subject) на електронската пошта, 
кандидатите го наведуваат бројот  (ID) што автоматски им го генерирал системот за електронско 
пријавување и ги прикачуваат (во Attach File) скенирани следните документи: 

1. Пријава за запишување (образец А1) 

2. Електронска пријава (од iKnow-системот) 

3. Оригинални свидетелства од сите класови (4 години) 

4. Документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно 

образование), освен за генерација матуранти 2019/20 год. со Уредба 

5. Извод од матичната книга на родените 

6. Доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение) 

7. Изјава за веродостојност и точност на податоци (самостална изјава) 

8. Потврда за уплатa: 

 50,00 денари административна такса (100000000063095 или преку СМС). 

 потврда за уплатa на 300,00 денари на ФЗНХ -160010454578810,  

                         Банка на примачот: НБРМ со трезорска сметка 100000000063095,  

                         повикување на број 723012, програма 41, начин 1. 

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда дека електронската пошта е 
примена и дека пријавата е уредно поднесена. 

Примените кандидати треба да ги достават сите документи во ОРИГИНАЛНА ФОРМА за нивно 
запишување (за трет рок 30. 9. 2020 год.) на ФЗНХ. 
 
За сите дополнителни информации околу условите и постапката за пријавување и запишување на 

прв циклус студии на ФЗНХ обратете се на контакт тел. 02/ 3 255 100 или до Одделението за 

студентски прашања: 

 kilioska@fznh.ukim.edu.mk , vsokolovska@fznh.ukim.edu.mk(072805224, 072805225) 
neckovski@fznh.ukim.edu.mk   или до Продекан за настава на ФЗНХ romina@fznh.ukim.edu.mk 
 

 
 

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ 
 

http://www.upisi.ukim.mk/
mailto:upisi-fznh@ukim.edu.mk
mailto:kilioka@fznh.ukim.edu.mk
mailto:vsokolovska@fznh.ukim.edu.mk(072805224
mailto:neckovski@fznh.ukim.edu.mk
mailto:romina@fznh.ukim.edu.mk

