
УПАТСТВО ЗА КАНДИДАТИ – ПРВ УПИСЕН РОК 

 
Согласно објавениот Конкурс за запишување студенти на прв циклус студии на 
студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 
2020/2021 година (http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs-I-ciklus_2020_2021.pdf), 
Факултетот за земјоделски науки и храна нуди можнот за запишување на вкупно 460 
студенти, на сите студиски програми, од кои 280 редовни студенти, 90 студени со 
кофинансирање и 90 вонредни студенти. Дополнително се предвидени 92 места  за 
упис на странски студенти 
(http://www.fznh.ukim.edu.mk/images/stories/upisi/upisi2020/fznh_konkurs_i_cikls_studii_2020-

2021.pdf) Заинтересираните матуранти ќе можат да одберат да се запишат на една од  
9-те акредитирани студиски програми 
(http://www.fznh.ukim.edu.mk/images/stories/2018/iciklus/novi_studiski_programi_2018.pdf). 
 

Електронското пријавување на кандидатите за идни студенти на Факултетот за 

земјоделски науки и храна во Скопје за првиот уписен рок (31.8 и 1.9.2020 година)  
е во тек, и започнува со регистрирање на web страната  http://www.upisi.ukim.mk и 
пополнување на електронска пријава на iknow системот (подетално можете да видите 
како се пополнува и регистрира пријава за упис на I-Know системот преку видеото на 
веб страната на ФЗНХ).  
Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување 
треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување на 

кандидатот (при поднесување на документите во оригинална форма за време на 
запишувањето 10 и 11.9.2020 година). 
Кандидатите ја завршуваат постапката со поднесување на сите скенирани документи  
(Attach file) на e-mail адресата: upisi-fznh@ukim.edu.mk Во предмет (Subject) на 
електронската пошта, кандидатите го наведуваат (ID) бројот што автоматски им го 
генерирал iknow системот при електронското пријавување. 
 
Кандидатите електронски ги поднесуваат скенирани сл. документи: 

 пријава за запишување на факултет (образец А1) 
 електронска пријава од iknow системот 
 изјава за веродостојност и точност на поднесените и скенирани документи 

(самостална изјава) 
 изјава дека не конкурирал/а на друг Универзитет 
 оригинални свидителства (од сите 4 години) 

 документ за положена државна матура (освен за генерација 2019/20 год. 
со Уредба) 

 извод од матична книга на родени 
 доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение) 
 административна такса од 50 денари (100000000063095 или преку СМС) 

 уплата од 300 денари на жиро сметката на ФЗНХ -160010454578810,  

      Банка на примачот: НБРМ со трезорска сметка 100000000063095,  
      повикување на број 723012, програма 41, начин 1. 

 
Кандидатите ќе добијат автоматска потврда дека пријавата е примена, а потоа и дека е 
уредно поднесена (или ако не е, неопходно да се дополни и сл.) 
Одговорноста за точноста на поднесените документи ја сносат самите кандидати. 
По објавување на конечна ранг-листа (за прв рок 7.9. 2020 год.), примените 
кандидати треба да ги достават сите горенаведени документи во ОРИГИНАЛНА ФОРМА за 
нивно запишување во Одделението за студентски прашања на денот кога ќе се 
врши запишувањето, односно (за прв рок 10 и 11. 9. 2020 година). 
 
Сите дополнителни информации ФЗНХ ќе ги објавува на својата веб страна 
http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/upisi-i-ciklus/ согласно дадените уписни рокови предвидени во 
Конкурсот. 
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