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УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 
 
уписи на прв циклус  
учебна 2022/2023 

 
 
 
 
 

У П А Т С Т В О 
 

за електронско пријавување на кандидатите за запишување  
на прв циклус студии во учебната 2022/23 година  

 
 

Кандидатите за запишување на Архитектонскиот факултет во Скопје на прв 
циклус студии на студииската програма на Интегрираните петгодишни студии од 
прв и втор циклус по архитектура во учебната 2022/2023 година, се пријавуваат за 
успис преку систем за електронско пријавување и со електорнска достава 
на документи при пријавување.  

 
 

Електронското пријавување се врши преку системот за студентски сервиси: 
 

www.upisi.ukim.mk 
 
Електорнската достава на документи се врши преку адресата: 

 
upisi-arhf@ukim.edu.mk 

 
 
Пред терминот на 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, со што 
автоматски добива број за електронско пријавување. 

 
Откако  кандидатот  ќе  ги  пополни  сите  прозорци  кои  се  отвараат  во  iKnow 

системот,  системот  автоматски  ќе  му  овозможи  да  ги  прикачи  документите  за 
пријавување (во pdf или во jpg формат), за што во iKnow системот ќе биде додадена 
и дополнителна компонента за прикачување на документите на кандидатите.  

 
Откако ќе заврши со пријавувањето во iKnow системот, кандидатот ја испраќа 

својата пријава на електронската адреса: upisi-arhf@ukim.edu.mk 
 
Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го 

наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско 
пријавување.  

 
Во  прилог  на  приjавата,  треба  да  се  прикачат  (во  Attach  File)  скенирани, 

следниве документи (во pdf или во jpg формат): 
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1. пријава за запишување на факултетот; 
 
Пријавата за запишување на факултетот претставува печатен образец (A1) и се 
набавува во универзитетските скриптарници лоцирани на повеќе факултети на 
УКИМ, помеѓу кои и на Архитектонскиот факултет, како и во други книжарници 
во градот Скопје. 
 

2. електронска пријава (од iKnow системот); 
 

3. изјава за веродостојност и точност на поднесените скенирани 
документи; 

 
4. изјава дека не конкурирал/а на друг универзитет; 
 
5. оригинални свидетелства од сите класови; 

 
6. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за 

завршено средно образование); 
 
7. извод од матичната книга на родените; 
 
8. доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение); 
 
9. потврда за уплатa: 

 
• административната такса во износ од 50,00 денари 
 

(преку образец ПП 50: Назив на примачот: Трезорска сметка-Скопје; 
Банка на примачот: НБРСМ; Тансакциска сметка 100-0000000-630-95; 
Уплатна сметка 840-ХХХ-03161; Конто 722313 00); 
 

• уплата во износ од 500,00 денари 
(преку образец ПП 50: на жиро-сметката на Архитектонскиот факултет: 
160010420078812, Приходна шифра и програма: 723012 - 41,  
за полагање на тестот за проверка на знаењата и умеењата). 

 
По  поднесувањето  на  потребните  документи,  кандидатите  ќе  добијат  автоматска 
потврда дека електронската пошта е примена. 
 
 
ВАЖНО: 
 

При електронското пријавување, на кандидатите им се дава и можност 
(опција) да одберат дали прифаќаат да студираат со кофинансирање. Во овој дел во 
iKnow системот за пријавување, пред да се даде можноста за избор, на кандидатите 
добиваат насоки за значењето на секоја од можностите. Основниот избор е - НЕ, а 
кандидатите треба да направат дополнителен избор за - ДА! 
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