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Најава на 
системот
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Најава на системот
• Отворете ја страницата https://ilearn.ukim.edu.mk

• Кликнете на линкот Log in во горниот десен агол

• Процесот на најава е ист како и на дел од сервиси 
на УКИМ (репозиториум, servisi.ukim.mk или 
Microsoft Teams)

• Бидејќи корисничките сметки се создаваат при 
првата најава, сите корисници (наставници и 
студенти) мора барем еднаш да се најават на 
системот пред да им се доделат соодветни улоги 
во предметите
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https://ilearn.ukim.edu.mk/
https://ilearn.ukim.edu.mk/login/index.php
servisi.ukim.mk


Најава на системот
1. Внесете го вашето корисничко име

2. Внесете ја вашата лозинка

3. Кликнете Login
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Најава на системот
1. Откако кликнавте Login ќе ви се појави 

прозорец кој покажува кои податоци за 
вас ќе се споделат со системот на кој се 
најавувате.

2. Во останатиот дел од прозорецот ви се 
понудени три опции за времетраењето на 
согласноста за споделување на 
податоците.
• До следна најава

• До следната промена на информациите кои би 
биле споделени со сервисот

• Траен избор

3. На долниот дел од прозорецот можете да 
прифатите или да одбиете да ги споделите 
информациите.
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Решавање проблеми со најава – Корисничка сметка
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• Како да ја дознаете 
корисничката сметка за 
сервисите на УКИМ:

1. Отворете
https://servisi.ukim.mk и 
кликнете на линкот за најава
кој се наоѓа во горниот десен 
агол

2. Ќе бидете пренасочени кон 
страната за најава во системот 
за единствена најава на која 
треба да кликнете „Го 
заборавив корисничкото 
име?“

https://servisi.ukim.mk/
https://pass.iknow.ukim.mk/Home/ForgotUsername


Решавање проблеми со најава – Корисничка сметка
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3. Во полето за Емаил внесете ја 
вашата е-адреса која ја користите 
при најава во iKnow системот и 
кликнете на копчето Прати

4. Доколку е успешно системот ќе ви го 
испрати корисничкото име на вашата 
е-адреса. 
• Корисничкото име за професори е во 

облик ime.prezime@[fakultet].ukim.mk каде 
што [fakultet] е кратенка за вашиот 
факултет/институт.

• Корисничкото име за студенти е во облик 
ime.prezime@students.[fakultet].ukim.mk
каде што [fakultet] е кратенка за вашиот 
факултет/институт.

mailto:ime.prezime@[fakultet].ukim.mk
mailto:ime.prezime@students.[fakultet].ukim.mk


Решавање проблеми со најава – Заборавена лозинка
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5. Откако го знаете вашето 
корисничко име вратете се на 
страната за најава и кликнете 
„Заборавена лозинка?“ со цел да 
ја ресетирате вашата лозинка

6. Во наредниот чекор, во полето 
Корисничко име внесете го 
вашето корисничко име кое го 
добивте во претходните чекори и 
кликнете  на копчето Прати линк

7. На вашата е-адреса ќе добиете 
линк порака со линк до страната за 
поставување нова лозинка. 
Отворете го линкот и внесете нова 
лозинка која е подолга од 8 
карактери.

https://pass.iknow.ukim.mk/
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