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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ

Со Законот за  основање на универзитет за национална одбрана, безбедност и мир 
“Дамјан Груев” во Скопје, се основа нов државен универзитет од областа на 
националната одбрана, безбедност и мир во Република Македонија

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Целта на предложеното законско решение е задоволување на потребите од 
високостручни кадри од полето на националната одбрана, безбедност и мир, како и 
создавање на кадри за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на 
Република Македонија

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ 
И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Овој закон предизвикува фискални импликации.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ 
СУБЈЕКТИ

Средствата се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

V.  ПРЕГЛЕД НА ЗАКОНИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ИЗМЕНАТ СО ДОНЕСУВАЊЕТО НА 
ЗАКОНОТ И ПРОПИСИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ДОНЕСАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ 

Од донесувањето на предложениот закон произлегуваат обврски за измена на Законот за 
високото образование.

Од Предлог-законот произлегува обврска за донесување на подзаконски акти.



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН
за основање на Универзитет за национална одбрана, безбедност и мир 

„Дамјан Груев” во Скопје

  I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој закон се основа Универзитет за национална одбрана, безбедност и мир 

“Дамјан Груев”-во Скопје (во ната�мош�ниот текст: Универзитетот).
Универзитетот се основа со следните високообразовни единици во негов состав: 
1. Воена академија за копнена војска “Генерал Михаи�ло Апостолски”;
2. Воздухопловна академија “8-ми Септември”;
3. Факултет за безбедност “Никола Петров Русински”;
4. Mедицински факултет “Др. Христо Татарчев”;
5. Факултет за мировни студии и кризен менаџмент “Пере Тошев”;
6. Правен факултет “Павел Шатев”
7. Институт за командни и штабни функции и лидерство “Тодор Александров” и
8. Институт за информатички технологии и сајбер безбедност.

Член 2
Универзитетот има својство на правно лице.
Универзитетот има една сметка за редовно работење преку која располага со 

буџетските средства, како и една или повеќе посебни сметки преку кои располага со 
средствата што ги остварува од самофинансирачки активности, од донации или и од 
други извори утврдени со закон.

Седиштето на Универзитетот е во Скопје.

Член 3
Подготовките за почеток со работа на Универзитетот ќе ги врши матична 

комисија.
Членовите на матичната комисија ги именува Владата на Република Маке�до�ни�ја, 

на предлог на министерот надлежен за работите на високото образование, во рок од 15 
дена од денот на влегување во  сила на овој закон.

Член 4
Одредбите од Законот за високото образование, Законот за медицинските студии 

и континуирано стручно усовршување на докторите на медицина, Законот за 
Националната рамка на квалификации и Законот за научно-истражувачката дејност 
соодветно се применуваат и на Универзитетот, доколку со овој закон поинаку не е 
уредено.

II.   ДЕЈНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

Член 5
Универзитетот преку единиците во својот состав ќе врши високообразовна и 

научно-истражувачка дејност, согласно Законот за високото образование.
Универзитетот преку единиците во својот состав ќе врши високообразовна дејност 

и стручно оспосо�бу�вање и усовршување на лица со завршен прв циклус на 
универзитетски студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на 
Република Македонија



Универзитетот преку единиците во својот состав може да организира и различни 
програми на стручно односно професионално усовршување.

Член 6
Студиите на Универзитетот за стекнување на образование од прв циклус на 

универзитетски студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на 
Република Македонија, задолжително се организираат само како редовни студии.

Член 7
Вториот циклус на универзитетски студии на единиците во состав на 

Уни�вер�зитетот се организираат како академски универзитетски студии и како 
специја�лис�тич�ки стручни студии.

Специјалистичките стручни студии се организираат со времетраење до една 
година.

III. ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ, УСЛОВИ ЗА СТУДИРАЊЕ , СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ 
И УСОВРШУВАЊЕ И ИНТЕРНАТСКО СМЕСТУВАЊЕ 

Член 8
Кандидатите кои се запишуваат на Универзитетот се стек�ну�ваат со статус на 

студент, освен кандидатите кои се запишуваат за потребите на Минис�терст�вото за 
одбрана и Армијата на Република Македонија на Воената академија за копнена војска и 
Воздухопловната академија, кои имаат статус на студент-питомец (во натамошниот текст: 
питомец).

Член 9
Приемот на питомците за упис на Универзитетот за Воената академија за копнена 

војска и Воздухопловната академија се врши по пат на јавен конкурс, распишан од 
Универзитетот по претходна согласност од министерот за одбрана за јавниот конкурс за 
Воената академија за копнена војска и Воздухопловната академија. 

Член 10
Бројот на питомци чие образо�ва�ние се финансира од Буџетот на Република 

Македонија се определува со одлука на Владата на Република Македонија, на предлог на 
министерот за одбрана за питомците на Воената академија за копнена војска и на 
Воздухопловната академија.

Член 11
На единиците на Универзитетот можат да се запишуваат питомци кои ги 

испол�ну�ваат следните општи услови:
- да се државјани на Република Македонија;
- да положиле државна матура, меѓународна матура или завршен испит по 

завршено стручно средно образование со четиригодишно траење;
- да не се постари од 21 година, и
- да се психофизички способни. 
Покрај општите услови од став 1 на овој член, кандидатите треба да ги 

исполнуваат и посебните услови за приемутврдени со Статутот на Универзитетот. 
Психофизичката способност на кандидатите од став 1 алинеја 4 на овој член ја 

утврдува лекарска комисија формирана од министерот за одбрана од редот на лекарите 
од овластена здравствена установа.

Член 12
Прием на питомци за стручно оспособување и усовршување за потребите на 

Министерството за одбрана и Армијата на Република Маке�до�ни�ја се врши со јавен 
конкурс кој го објавува Универзитетот за потребите на Воената академија за копнена 
војска и на Воздухопловната академија.



Право на учество на јавниот конкурс од став 1 на овој член имаат лица кои се 
стекнале со најмалку прв циклус (четиригодишни) универзитетски студии, не се постари 
од 28 години и ги исполнуваат условите утврдени во член 11 став 1 алинеи 1 и 4 и став 2 
од овој закон. 

По завршувањето на стручното оспособување и усовршување, питомецот за 
потре�би�те на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија се 
произведува во чин потпоручник од соодветната служба и се вработува во 
Министерството за одбрана, во согласност со актот за систематизација на работните 
места во Министерството за одбрана, односно актот за формација на Армијата на 
Република Македонија.

Член 13
На Универзитетот можат да студираат и странски државјани на начин и услови 

утврдени во Законот за високото образование.
На Универзитетот можат да студираат и припадници на вооружените сили на 

странски држави согласно закон
Условите за прием и школување на лицата од став 2 на овој член, поблиску се 

уредуваат со статутот на Универзитетот. 

Член 14
Питомците што се запишани за потребите на Министерството за одбрана и 

Армијата на Република Македонија во текот на студиите, односно усовршувањето, 
престојуваат на Универзитетот (интернатско сместување).

Член 15
За време на студиите на питомците кои се школуваат за потребите на 

Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија им се обезбедува:
- сместување и исхрана, униформа, долна облека и обувки, учебници и други 

предмети и помагала потребни за студирањето, без надоместок;
- здравствено и инвалидско осигурување, доколку не им е обезбедено по друг 

основ;
- месечни парични примања за намирување на неопходните лични потреби, и 
- патни трошоци за доаѓање на Универзитетот и враќање дома на почетокот и на 

крајот на секоја студиска година и при полугодишниот распуст, како и патни и други 
трошоци при упатување на пракса согласно статутот на Универзитетот. 

Висината на месечните парични примања и патните и други трошоци од став 1 
алинеи 3 и  4 на овој член, на предлог на министерот за одбрана ги определува Владата 
на Република Македонија, во висина на реалните трошоци.

Член 16
Посебните права и обврски на питомците и студентите на Универ�зи�тетот се 

уредуваат со договор во согласност со Статутот на Универзитетот и правилник  за 
внатрешните односи и работењето на единиците на Универзитетот.

Член 17
За време на студиите, питомците што се школуваат за потребите на 

Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија носат униформи со 
пропишани ознаки.

Изгледот и материјалот на униформите и ознаките на униформите на питомците 
што се школуваат за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република 
Македонија ги пропишува министерот за одбрана.

Член 18



Во текот на студиите питомците можат да повторуваат само еднаш и во таа 
сту�дис�ка година немаат право на интернатско сместување и права согласно членовите 15 
и 16 од овој закон.

Член 19
Питомецот кој ќе заврши прв циклус на универзитетски студии за потребите на 

Министерството за одбрана, односно Армијата на Република Македонија, се произведува 
во чин потпоручник од соодветен род и се вработува во Министерството за одбрана во 
согласност со актот за систематизација на работните места во Министерството за 
одбрана, односно актот за формација на Армијата на Република Македонија.

IV.ФИНАНСИРАЊЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

Член 20
Средствата за финансирање на дејноста на Универзитетот се обезбедуваат од 

Буџетот на Република Македонија и од други извори определени со закон.
Средствата за финансирање на дејноста  на Универзитетот за школувањето на 

кадри за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија 
се обезбедуваат од буџетот на Република Македонија преку буџетот на Министерството 
за одбрана.

V.ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

Член  21
За работните места на Универзитетот утврдени во актот за систематизација на 

работните места, од страна на ректорот на Универзитетот, во делот за Воената академија 
за копнена војска, Воздухопловната академија и Институтот за командни и штабни 
функции и лидерство, претходна согласност дава министерот за одбрана.

Прописите и општите акти што се однесуваат на правата, должностите и обврските 
на воените старешини на служба во постојаниот состав на Армијата на Република 
Маке�до�ни�ја, соодветно се применуваат и на воените старешини упатени на работа во 
Универ�зи�тетот.

Член 22
За платите, надоместоците на платите и другите примања на лица воени старешни 

избрани во наставно-научни звања, кои се упатени на работа на Универзитетот, се 
применуваат одредбите од  Законот за служба во Армијата на Република Македонија.

Член 23
За доцент, вонреден и редовен професор по воените и воено-специјалистичките 

области (воени вештини) може да биде избрано и лице без научен степен доктор на 
науки, кое има завршено високо образование од втор циклус на студии од соодветно 
научно поле и специјалистички стручни студии за командни и штабни должности, 
признати остварувања кои се од особено значење за афирмација на воените и воено-
техничките науки, во земјава и странство, успешно дејствување во соодветната воена 
област, како и способност за наставна работа.

VI.НАДЗОР НАД УНИВЕРЗИТЕТОТ

Член 24
Надзор над работата на Универзитетот вршат министерството надлежно за 

работите на високото обра�зо�вание и Државниот просветен инспекторат.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ



Член 25
Универзитетот ќе започне со работа во студиската 2016/2017 година, по целосно 

спро�ведување на постапката за основање, утврдена со Законот за високото образование.

Член 26
Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, со денот на 

отпочнување со работа на Универзитетот, ќе продолжи да работи како единица на 
Универзитетот - Воена академија за копнена војска „Генерал Михаило Апостолски“ 
Скопје, со акредитираните студиски програми кои ги имала до денот на отпочнување со 
работа на Универзитетот.

Член 27
Сенатот, ректорот и ректорската управа на Универзитетот ќе се изберат согласно 

Законот за високото образование во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на 
овој закон.

Наставно-научниот совет, деканот и деканската управа на Воената академија 
„Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, со денот на отпочнување на работа на 
Универзитетот продолжуваат со работа како наставно-научен совет, декан и деканска 
управа на Воената академија за копнена војска „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, 
како единица на Универзитетот, до истекот на времето за кое се избрани.

Член 28
Постојниот наставно-научен, наставен и соработнички кадар и другите вработени 

во високообразовниот процес на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ 
Скопје, со денот на отпочнувањето со работа на Универзитетот продолжуваат со работа 
на Воената академија за копнена војска „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, како 
единица на универзитетот, во наставно-научните, наставните и соработничките звања до 
истекот на времето за кое се избрани.

Член 29
Затекнатите питомци и студенти на Воената академија„Генерал Михаило 

Апостолски“ Скопје, со денот на отпочнување на работа на Универзитетот го 
продолжуваат образо�ва�ние�то на Воената академија за копнена војска „Генерал Михаило 
Апостолски“ Скопје како единица на Универзитетот, на студиските програми според кои ги 
започнале студиите.

Член 30
Објектите што ги користела Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ 

Скопје, со денот на отпочнување на работа на Универзитетот, ги презема на користење 
Универзитетот за потребите на Воената академија за копнена војска, Воздухопловната 
академија и Институтот за командни и штабни функции и лидерство.

Опремата што ја користела Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ 
Скопје, како сопственост на Министерството за одбрана, која е нeопходна за 
оствaрувањето на дејноста на Универзитетот,  со денот на отпочнување на работа на 
Универзитетот, ги презема на користење Универзитетот за потребите на Воената 
академија за копнена војска, Воздухопловната академија и Институтот за командни и 
штабни функции и лидерство.

Средствата и документацијата што ги користела Воената академија „Генерал 
Михаило Апостолски“ Скопје, со денот на отпочнување на работа на Универзитетот, ги 
презема Универзитетот за потребите на Воената академија за копнена војска „Генерал 
Михаило Апостолски“ Скопје.

Член 31



Одредбите од член 23 од овој закон ќе се применуваат шест години од денот на 
влегувањето во сила на овој закон.

Член 32
Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од 

денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 33
Со денот на отпочнување на работа на Универзитетот престанува да важи Законот 

за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ број 83/09).

 Член 34
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
НА ПРЕДЛОГ- ЗАКОНОТ 

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ЗА 
ОСНОВАЊЕ НА УНИВЕРЗИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА ОДБРАНА, БЕЗБЕДНОСТ И МИР 
„ДАМЈАН ГРУЕВ” ВО СКОПЈЕ

Со овој закон се основа Универзитет за национална одбрана, безбедност и мир “Дамјан 
Груев”-во Скопје 

Универзитетот се основа со следните високообразовни единици во негов состав: 

1. Воена академија за копнена војска “Генерал Михаило Апостолски”;
2. Воздухопловна академија “8-ми Септември”;
3. Факултет за безбедност “Никола Петров Русински”;
4. Mедицински факултет “Др. Христо Татарчев”;
5. Факултет за мировни студии и кризен менаџмент “Пере Тошев”;
6. Правен факултет “Павел Шатев”;
7. Институт за командни и штабни функции и лидерство “Тодор Александров” и
8. Институт за информатички технологии и сајбер безбедност.

II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во Законот за основање на Универзитет за национална одбрана, 
безбедност и мир „Дамјан Груев” во Скопје се меѓусебно поврзани  и чинат една правна 
целина

III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со овој закон се обезбедува квалитет во остварувањето на високообразовната дејност, 
како и ефикасно и ефективно спроведување на активностите на високо образовен план во 
рамките на проблематиките кои се однесуваат на  образование на кадри за потребите на 
одбраната, безбедноста и мирот на Република Македонија, како и системот за 
управување со кризи и заштита и спасување.






