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Одговор на приговорите за технички пропусти по 
објавената прелиминарната ранг листа на кандидати во 

учебната 2020/2021 година (прв уписен рок) 
 
До Управата на ФИНКИ, во предвидениот рок до 07.09.2019 до 10:00 часот, 
пристигнаа приговори од вкупно 10 кандидати за технички пропусти по 
објавената прелиминарната ранг листа на кандидати за запишување во 
прва година во учебната 2020/2021, за прв уписен рок. 
 
 

80302 Приговорот се одбива, согласно наведениот закон, на студентот не му следува ослободување 
од партиципација 

80657 

Приговорот се одбива, кандидатот е рангиран согласно конкурсот. Кандидатот како прва 
насока ја има избрано насоката СИИС, со оглед дека по првиот избор каде што не е влезен, 
има избрано ПИТ, квота која што е претходно исполнета после првиот избор на другите 
кандидати, а со оглед дека кандидатот нема ставено трета насока, истиот е нерангиран. 

81954 Приговорот се одбива, кандидатката е рангирана на КИ согласно конкурсот 

81973 
Приговорот се одбива, кандидатот е рангиран согласно конкурсот. Кандидатот како прва 
насока ја има избрано насоката СИИС и има избрано да биде рангиран со кофинансирање. 
Соодветно на изборот кандидатот е рангиран со кофинансирање на СИИС 

81844 
Приговорот се одбива, приговорите за бодувањето можеа да се поднесат пред објавување на 
ранг листата, односно после излегување на листата на пријавени кандидати со поени од 
средно училиште. 

81124 
Приговорот се одбива, приговорите за бодувањето можеа да се поднесат пред објавување на 
ранг листата, односно после излегување на листата на пријавени кандидати со поени од 
средно училиште. 

80566 
Приговорот се одбива, приговорите за бодувањето можеа да се поднесат пред објавување на 
ранг листата, односно после излегување на листата на пријавени кандидати со поени од 
средно училиште. 

78910 
Приговорот се одбива, стипендирањето од ФИНКИ не ја менува квотата каде што е рангиран 
кандидатот. Стипендијата се добива по запишувањето на факултетот, за што кандидатот треба 
да ги достави дипломите при поднесување на документи за упис. 

83220 Приговорот се одбива, кандидатот е рангиран согласно конкурсот. 

81381 Приговорот се прифаќа, кандидатката е отстранета од рангирањето по нејзина желба. 

 
 
 
 
 
 
Скопје       Комисија на жалби ФИНКИ 
07.09.2020 
 


