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И Н Ф О Р М А Ц И И 
 

за начинот на спроведување на приемниот испит за запишување  
на прв циклус студии во учебната 2021/22 година  

 
 
 

Приемниот испит за запишување на прв циклус студии на студииската 
програма на Интегрираните петгодишни студии од прв и втор циклус по 
архитектура во учебната 2021/2022 г. ќе се одржи во понеделник, 30.8.2021 г. 
со физичко присуство на кандидатите. 

 
Приемниот испит ќе се одржи во просториите на Архитектонскиот 

факултет, лоциран на булевар Партизански одреди, бр. 24 во Скопје (види 
фотографија во прилог). Кандидатите кои ќе полагаат приемен испит треба да 
пристигнат пред главниот влез на факултетот, до кој се пристапува од 
страна на булеварот Партизански одреди, најдоцна во 11.30 часот.  

 
Кандидатите кои ќе полагаат приемен испит треба да имаат со себе (1.)  

личен документ за идентификација (важечка лична карта или пасош), како 
и (2.) да знаат да го наведат бројот на електронската пријава што ја 
пополниле при конкурирањето преку Iknow системот. На кандидатите што нема 
да имаат валиден документ за лична идентификација нема да им биде дозволено 
полагање на приемниот испит. Приборот за работа за потребите на полагањето 
на приемниот испит ќе биде обезбеден од страна на Архитектонскиот факултет.  

 
Заради превенција од ширење на вирусот Ковид-19, полагањето на 

приемниот испит ќе се спроведе согласно соодветни протоколи за 
заштита на здравјето на кандидатите и вработените на Архитектонскиот 
факултет: 

 
- кандидатите кои ќе полагаат приемен испит да дојдат во 

посоченото време и термин без придружници, а при престојот во дворот 
и во зградата на Архитектонскиот факултет треба да практикуваат 
физичка оддалеченост од најмалку 1,5 метар, да не се ракуваат 
помеѓу себе и да не се поздравуваат со физички контакт; 
 

- при влез во зградата на Архитектонскиот факултет кандидатите кои ќе 
полагаат приемен испит се должни да носат лична заштитна 
опрема (заштитна маска за уста и нос со стандард N95/KN95) и да 
ги почитуваат општите мерки за одржување на хигиена и дезинфекција на 
рацете; 



- кандидатите кои ќе полагаат приемен испит треба да се движат по 
строго утврдените траектории на движење низ зградата на 
Архитектонскиот факултет и да престојуваат само во просториите што се 
наменети за одржување на приемниот испит, по претходно добиени 
инструкции од одговорните лица;  

 
 

ВАЖНО: 
 

Доколку некој од кандидатите кои ќе полагаат приемен испит, неколку дена 
претходно или на денот на приемниот испит регистрира појава на некој од 
симптомите на зараза со вирусот Ковид-19, или чиј член на најблиското 
семејство со кое е во секојдневен контакт во моментот е заболен од Ковид-19, 
заради заштита на здравјето на останатите кандидатите и одговорните лица на 
факултетот - нема право на полагање на приемниот испит.  
 

Доколку некој од кандидатите кои ќе полагаат приемен испит, во деновите 
непосредно по одржувањето на приемниот испит регистрира појава на 
симптоми на зараза од вирусот Ковид-19, задолжително да ги извести 
одговорните лица на Архитектонскиот факултет со испраќање на електронска 
порака на адресата: upisi-arhf@ukim.edu.mk 

 
Непочитувањето на горенаведените протоколи за заштита на 

здравјето од страна на кандидатите при спроведувањето на приемниот испит ќе 
санкционира со губење на правото на полагање на приемниот испит, 
како и со покренување на соодветна постапка пред надлежните институции. 
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