
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА 
потребни документи за пријавување (скенирани/сликани што се 

прикачуваат на iKnow-системот и се испраќат по e-mail) 
 

ЗА РЕДОВНИ СТУДЕНТИ 
 

□ Пријава за запишување (образец А1 – се купува од книжарница) 

□ Електронска пријава (од iKnow-системот) 

□ Оригинални свидетелства од сите класови* 

□ Документ за положена државна матура (Оригинално свидетелство за 

завршено средно образование)* 

□ Извод од матична книга на родените 

□ Доказ за државјанство на Р. Северна Македонија (уверение или решение) 

□ Административна такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП50: Назив на 

примачот: Трезорска сметка-Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; 

Трансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-ххх-03161; 

Конто 722313 00) 

□ Уплатница за уплатени 300 денари на жиро сметка на Филолошки факултет 

„Блаже Конески“ за конкурирање на студиските програми без проверка на 

знаења и умеења 

□ Интерен пријавен лист и универзитетски пријавен лист (се печати од 

електронската пријава) – Iknow системот 

□ Изјава за национална припадност (се приложува само ако во свидетелствата и 

во дипломите не е наведена националната припадност) (се печати од 

електронската пријава) 

□ Изјава за неподигање на документите (се печати од електронската пријава) 

□ Изјава за согласност за лични податоци (се печати од електронската пријава) 

□ Изјава за веродостојност и точност на поднесените скенирани документи (се 

печати од електронската пријава) 

□ Изјава за неконкурирање на друг универзитет (се печати од електронската 

пријава) 

□ Изјава за согласност за кофинансирање на студииите (се печати од 

електронската пријава) 

 

http://www.feit.ukim.edu.mk/upisi/upisi-2018/prijavuvanjie%23zabeleska
http://www.feit.ukim.edu.mk/upisi/sliki_pocetna/uplatnica1.jpg
http://www.feit.ukim.edu.mk/fajlovi_pocetna/izjava_za_nacionalna_pripadnost.pdf
http://www.feit.ukim.edu.mk/fajlovi_pocetna/izjava_za_nepodiganje_web.pdf
http://flf.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2018/07/%D0%98%D0%B7%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5.pdf


 

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА 
потребни документи за пријавување (скенирани/сликани што се 

прикачуваат на iKnow-системот и се испраќат по e-mail) 
 

ЗА ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ 
 

□ Пријава за запишување (образец А1 – се купува од книжарница) 
□ Електронска пријава (од iKnow-системот) 
□ Оригинални свидетелства од сите класови* 
□ Документ за положена државна матура (Оригинално свидетелство за 

завршено средно образование)* 
□ Извод од матична книга на родените 
□ Доказ за државјанство на Р. Северна Македонија (уверение или решение) 
□ Административна такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП50: Назив 

на примачот: Трезорска сметка-Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; 
Трансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-ххх-03161; 
Конто 722313 00) 

□ Уплатница за уплатени 300 денари на жиро сметка на Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ за конкурирање на студиските програми без проверка на 
знаења и умеења 

□ Интерен пријавен лист и универзитетски пријавен лист (се печати од 
електронската пријава) – Iknow-системот 

□ Изјава за национална припадност (се приложува само ако во свидетелствата 
и во дипломите не е наведена националната припадност) (се печати од 
електронската пријава) 

□ Изјава за неподигање на документите (се печати од електронската пријава) 
□ Изјава за согласност за лични податоци (се печати од електронската 

пријава) 
□ Изјава за веродостојност и точност на поднесените скенирани документи 

(се печати од електронската пријава) 
□ Изјава за неконкурирање на друг универзитет (се печати од 

електронската пријава) 
□ Изјава за согласност за кофинансирање на студииите (се печати од 

електронската пријава) 
□ Нотарски заверен образец М1/М2  или 
□ Лекарско уверение од Студентската поликлиника на Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ во Скопје. 
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ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА 
потребни документи за пријавување (скенирани/сликани што се 

прикачуваат на iKnow-системот и се испраќат по e-mail) 
 

ЗА ПРИПАДНИЦИТЕ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ СИЛИ НА РСМ  
И ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА 

 
□ Пријава за запишување (образец А1 – се купува од книжарница) 
□ Електронска пријава (од iKnow-системот) 
□ Оригинални свидетелства од сите класови* 
□ Документ за положена државна матура (Оригинално свидетелство за 

завршено средно образование)* 
□ Извод од матична книга на родените 
□ Доказ за државјанство на Р. Северна Македонија (уверение или решение) 
□ Административна такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП50: Назив на 

примачот: Трезорска сметка-Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; 
Трансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-ххх-03161; 
Конто 722313 00) 

□ Уплатница за уплатени 300 денари на жиро сметка на Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ за конкурирање на студиските програми без проверка на 
знаења и умеења 

□ Интерен пријавен лист и универзитетски пријавен лист (се печати од 
електронската пријава) – Iknow системот 

□ Изјава за национална припадност (се приложува само ако во свидетелствата 
и во дипломите не е наведена националната припадност) (се печати од 
електронската пријава) 

□ Изјава за неподигање на документите (се печати од електронската пријава) 
□ Изјава за согласност за лични податоци (се печати од електронската пријава) 
□ Изјава за веродостојност и точност на поднесените скенирани документи 

(се печати од електронската пријава) 
□ Изјава за неконкурирање на друг универзитет (се печати од електронската 

пријава) 
□ Изјава за согласност за кофинансирање на студииите (се печати од 

електронската пријава) 
□ Документ од Министерството за одбрана или од Министерството за внатрешни 

работи 
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