
 

 

Упатство за online упис на Факултетот за безбедност 

 

1. Регистрација на http://www.upisi.uklo.edu.mk/ 

За да се регистрирате, кликнете на овој линк: http://www.upisi.uklo.edu.mk/ 

 

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

 

 

 

На следниот прозорец пополнете ги сите полиња (ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ЕМАИЛ, ЛОЗИНКА, ПОВТОРНО 

ЛОЗИНКА) и кликнете на копчето РЕГИСТРИРАЈ СЕ. 

 

http://www.upisi.uklo.edu.mk/


 

ВАЖНО: Ве    молиме  користете       валидна   меил         адреса   и     запамтете    ја      вашата лозинка при 

регистрирање – ќе ви треба и понатаму!  

 

Успешно се регистриравте! 

 

 

2.   Проверете ја сега Вашата емаил адреса.  Доколку успешно сте се регистрирале на Вашата емаил адреса 

треба да добиете  емаил од Ιknow системот за активирање на Вашето корисничко  име. 

 

3.Најава на upisi.ukim.mk 

Кликнете повторно  на    линкот:  http://www.upisi.uklo.edu.mk/ или преку линкот за активација кој го добивте 

на емаил  и  најавете се  со   внесување   на    вашиот   меил   и лозинка.  

 

 

http://www.upisi.uklo.edu.mk/


 

 

Пополнување на апликацијата за упис 

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

 

 

Изберете  дали се запишувате  на  Прв цикулс – додипломски студии  или  втор циклус – постдипломски 

студии. 



 

Во следниот  чекор  Ве молиме внесете ги сите информации. Од полето за избор на факултет потребно 

е  да  го  изберете: ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ. 

 

 

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 копчето „ПРОДОЛЖИ“ 

Откако ќе ги внесете сите информации продолжувате понатаму на копчето „ПРОДОЛЖИ“ 

 

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 копчето „Продолжи“, се оди на следниот чекор. 

 

Преглед 

Во овој чекор имате преглед на екранот на сите информации кои сте ги внеле при вашата апликација . 

Прочитајте ги уште еднаш за да се осигурате дека се точни. 

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

 

Поднесување 

Ова е последниот чекор од вашата апликација. 

За   крај, кликнете   на   копчето „Испрати“ за да ја испратите вашата апликација  за  разгледување  до комисијата за 

упис при Факултетот  за  безбедност. 

 



 

Вашите оригинал документи потребно е да ги донесите на 30 - 31.08.2021 или 01.09.2021 година на 

Факултетот за безбедност  

 

 

Ви благодариме што го одбравте Факултетот за безбедност  и  Ви      посакуваме 

успех  во Ввашето   студирање  на  факултетот! 


