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Упатство за упис 
 

Потребни документи 
• 1. пријава за запишување(образец А1) 

• 2. електронска пријава(од iKnow-системот) 

• 3. оригинални свидетелства од сите класови 

• 4. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно 
образование) 

• 5. извод од матичната книга на родените 

• 6. доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение) 

• 7. потврда за уплатa: 
– Административната такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП 50: Назив на примачот: 
Трезорска сметка Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; Трансакциска сметка 100-0000000-
630-95; Уплатна сметка 840-ХХХ03161; Конто 722313 00) 
– 300 денари на жиро-сметката на факултетот 

Информацијата за потребните документи можете да ја најдете и во официјалниот конкурс 
распишан од УКИМ кој го има на следниот линк: http://ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs-I-
ciklus_2020_2021.pdf 

 

Регистрација на upisi.ukim.mk 
 

За да се регистрирате, кликнете на овој линк: https://upisi.ukim.mk.  

Потоа кликнете на „Регистрирај се“ како што е обележано на сликата. 

 

http://ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs-I-ciklus_2020_2021.pdf
http://ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs-I-ciklus_2020_2021.pdf
https://upisi.ukim.mk/


 

На следниот прозорец пополнете ги сите полиња обележани од 1 до 6.  

ВАЖНО: Ве молиме користете валидна меил адреса и запамтете ја вашата лозинка при 
регистрирање – ќе ви треба и понатаму! Редовно проверувајте го меилот со кој се регистриравте 
за дополнителни информации! 

 

За крај, кликнете на копчето „Регистрирај се“ (обележано под број 6). 

Успешно се регистриравте! 

 



Најава на upisi.ukim.mk 
Кликнете повторно на линкот: https://upisi.ukim.mk и најавете се со внесување на вашиот меил и 
лозинка (обележано на сликата подолу под број 1 и 2). За крај кликнете на „Најави се“ (обележано 
под број 3). 

 

 

Пополнување на апликацијата за упис 
 

По успешната најава, ќе ви се отвори прозорецот за избор на 

 

 

 

https://upisi.ukim.mk/


Изберете дали се запишувате на Прв цикулс – додипломски студии (црвена стрелка) или втор 
циклус – постдипломски студии (сина стрелка). 

 

Во следниот чекот ве молиме внесете ги сите информации. Од полето за избор на факултет 
потребно е да го изберете: Факултет за физичко образование, спорт и здравје.  

 

Лични податоци 

 

 



ВАЖНО: Внимавајте при внесување на матичниот број. Корекција не е дозволена! Матичниот 
број е уникатен и може да се внесе само еднаш и само за еден кориснички профил. Ве молиме 
внимавајте да не направите грешка при внес! 

 

За да продолжите на следниот чекор, кликнете на „Продолжи“ (зеленото копче, во долниот десен 
агол). 

 

Факултет 
Следниот чекор го дефинира изборот на вашата студиска програма која ја преферирате како и 
останати информации поврзани со студирањето. 

На сликата подолу е обележано од 1 до 7 сите полиња кои треба да ги изберете: 

1. Изберете група на студиски програми: 
a. Стручни студии – спортски тренери – тригодишни студии 
b. Физичко и здравствено образование – четиригодишни студии 

2. Тип на студии: 
a. Редовни 
b. Вонредни 

3. Наставен јазик 
4. Дали се согласувате да бидете рангирани во приватна квота? Кликнете на квадратот 

доколку одговорот е „Да“. 
5. Изберете ја посакуваната студиска програма (кај спортски тренери ќе има повеќе избори, 

изберете она што сакате да го студирате). 
6. Со стрелката означена под број 6 се префрла изборот од левата во десната колона (се што 

сте одбрале во левата колона кај што е означено под број 5, потребно е да се потврди со 
тоа што ќе се префрли во десната колона)  

7. На следниот чекор се продолжува со кликање на зеленото копче „Продолжи“ 



 

 

Претходно образование 
 

Во чекорот претходно образование потребно е да ги внесете информациите кои ги имате во 
вашите свидетелства или дипломи од вашето претходно образование (средно или високо). 

• За оние кои во 2020 односно пред 2006 не полагаат матура, имаат посебен избор во 
полето обележано под број 3 наречен: „Без матура 2019/2020 и пред 2006“ 

Останатите полиња се пополнуваат како што се означени и на сликата подолу. Пополнете ги со она 
што се поклопува за вас. 

За да продолжите на следниот чекор, кликнете на зеленото копче „Продолжи“ лоцирано во 
долниот десен агол. 



 

 

 
 

Оценки 
 

Во овој дел потребно е да ги внесете оценките од вашите свидетелства за секоја година (I, II, III и 
IV).  

Оценките се внесуваат редоследно како што ги пишува во свидетелството. Доволно е да се 
напишат споено, една до друга. На пример: 23455554212 

• Проверете да не има оценки од екстерни предмети на задната страна на секое од 
свидетелствата 

Со кликање на зеленото копче „Продолжи“, се оди на следниот чекор. 

 



Преглед 
Во овој чекор имате преглед на екранот на сите информации кои сте ги внеле при вашата 
апликација на upisi.ukim.mk. Прочитајте ги уште еднаш за да се осигурате дека се точни. 

Со кликање на зеленото копче „Продолжи“, се оди на следниот чекор. 

 
Поднесување 
Ова е последниот чекор од вашата апликација.  

Прочитајте ги внимателно инструкциите и насоките дадени во овој дел. 

Она што е од особено значење е да ги прикачите скенирани документите за упис. Тоа можете да 
го направите во делот „Прикачување на документи“ (види подолу) кој се наоѓа во долниот дел на 
страната на овој последен чекор.  

 
Прикачување на документи 
Откога ќе ја завршите вашата регистрација, потребно е сите документи да ги прикачите скенирани 
во последниот чекор од аплицирањето на upisi.ukim.mk во долниот дел на страната наречен 
„Прикачени документи“. 



 

 

 

ВАЖНО: Ве молиме дополнително испратете ги истите документи на оваа 
меил адреса: upisi-ffosz@ukim.edu.mk. 

 



Како наслов на пораката задолжително напишете го бројот на пријавата која ви го доделува iKnow 
при процесот на регистрација на Факултетот (погледнете во горниот десен агол на upisi.ukim.mk). 

 

 

Завршување на апликацијата 
За крај, кликнете на копчето „Испрати“ за да ја испратите вашата апликација за разгледување до 
комисијата за упис при Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. 

 

Ви благодариме што го одбравте Факултетот за физичко образование, спорт 
и здравје и ви посакуваме среќа во вашето студирање на факултетот! 
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