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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА
Се прогласува Законот за Воената академија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јуни
2009 година.
Бр. 07-2951/1
30 јуни 2009 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН ЗА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој закон се основа Воена академија (во натамошниот текст: Академијата), како
високообразовна и научно-истражувачка установа за образование на кадри за потребите
на Министерството за одбрана (во натамошниот текст: Министерството) и Армијата на
Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), управувањето со кризи и
заштитата и спасувањето.
Член 2
Академијата има својство на правно лице.
Седиштето на Академијата е во Скопје.
Академијата се запишува во Централниот регистар на Република Македонија по
конституирањето и изборот на органите на Академијата, со што се стекнува со својство на
правно лице.
Член 3
Основен акт на Академијата е Статутот.
Со Статутот поблиску се уредуваат внатрешната организација, начинот на вршење на
високообразовната дејност, овластувањата и начинот на работа и одлучување и други
прашања од значење за вршење на високообразовната дејност.
Статутот на Академијата го донесува Наставно-научниот совет на Академијата на кој
согласност дава Собранието на Република Македонија.
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Член 4
Академијата има свој печат.
Печатот го содржи називот и седиштето на Академијата и името Република
Македонија.
Во средината на печатот е и грбот на Република Македонија.
Формата и содржината на печатот, изгледот на знаците и другите обележја, како и
начинот на нивното користење, се утврдуваат со Статутот на Академијата.
Член 5
Одредбите на Законот за високото образование и Законот за научно-истражувачката
дејност соодветно се применуваат и на Академијата, доколку со овој закон поинаку не е
уредено.
Член 6
На Академијата не е дозволено политичко, партиско и верско организирање и
дејствување.
II. ДЕЈНОСТ НА АКАДЕМИЈАТА
Член 7
Академијата својата дејност ја врши врз принципот на академската автономија.
Член 8
Академијата врши високообразовна и научно-истражувачка дејност во областа на
одбраната како поширока научна област на општествените науки, посебно во делот на
воените и воено-техничките науки, управувањето со кризи и заштитата и спасувањето.
Академијата врши и применувачка високостручна дејност.
На Академијата се остваруваат студии од прв, втор и трет циклус на студии и стручни
студии.
На Академијата се остварува и стручно оспособување и усовршување на лица со
завршен прв циклус на студии за потребите на Армијата.
На Академијата може да се организираат и различни програми на стручно односно
професионално усовршување.
Член 9
Академијата може да врши издавачка дејност.
Академијата остварува меѓународна соработка со странски високообразовани установи.
Член 10
Студиски програми од прв и втор циклус на студии и студиски програми за стручни
студии, како и програмите за стручно оспособување и усовршување ги донесува
Наставно-научниот совет на Академијата, по претходна согласност на министерот за
одбрана.
На студиските програми од прв, втор и трет циклус на студии, согласност дава Владата
на Република Македонија.
На предлог на министерот за одбрана, акредитација на студиските програми од прв,
втор и трет циклус на студии врши Одборот за акредитација.
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Член 11
Студиите на Академијата за стекнување на образование од прв циклус на студии за
потребите на Армијата се организираат како редовни студии, а студиите за потребите на
управувањето со кризи и заштитата и спасувањето, можат да се организираат како
редовни и вонредни студии.
Член 12
Вториот циклус на студии на Академијата се организираат како студии од втор циклус
и како специјалистички стручни студии.
Специјалистичките стручни студии за командни и штабни должности се со
времетраење до една година.
III. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ НА АКАДЕМИЈАТА
Член 13
Внатрешната организација на Академијата се уредува со овој закон и со Статутот на
Академијата.
Член 14
За вршење на стручните и административните работи на Академијата се формира
стручна и административна служба.
Внатрешната организација на стручната и административната служба се уредува со
Статутот на Академијата.
При изборот на персоналниот состав на стручната и административната служба на
Академијата ќе се води сметка за соодветна и правична застапеност на припадниците на
заедниците.
Член 15
Органи на Академијата се Наставно-научен совет, декан и Деканатска управа.
Член 16
Стручен орган на Академијата е Наставно-научниот совет.
Наставно-научниот совет го сочинуваат редовните и вонредните професори и
доцентите.
Лицата кои се во работен однос во Армијата, а се избрани во наставно-научно, научно и
наставно звање на Академијата, имаат статус на наставник.
Во Наставно-научниот совет свои претставници избираат и студентите.
Бројот на претставниците на студентите и времето за кое се избираат се утврдува со
Статутот на Академијата.
Бројот на претставниците од редот на студентите не може да биде помал од 10% од
вкупниот број членови на Наставно-научниот совет.
Наставно-научниот совет може за одделни студиски програми или за други потреби да
формира стручни тела утврдени со Статутот.
Член 17
Наставно-научниот совет:
- донесува Статут на Академијата по претходна согласност на министерот за одбрана,
- донесува четиригодишна програма за развој и годишна програма за работа,
- утврдува еден или повеќе кандидати за декан и му ги предлага на министерот за
одбрана,
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- избира продекани,
- му предлага студиски програми на министерот за одбрана,
- донесува програма за научно-истражувачка работа,
- врши избор во наставно-научни звања доцент и вонреден професор и во наставни
звања,
- предлага број на студенти кои се запишуваат во прва година на студии,
- на Деканатската управа и предлага мерки за создавање и усовршување на наставнонаучниот подмладок и мерки за работа со особено успешни и талентирани студенти,
- на Деканатската управа и предлага мерки и одлучува за унапредување на наставната,
научно-истражувачката и применувачката работа и за компјутерската мрежа,
- избира секретар на Академијата во согласност со Статутот на Академијата,
- ги избира членовите на комисијата за самоевалуација и донесува упатство за
евалуација на Академијата,
- одлучува за библиотеката, за библиотечно-информацискиот систем и за остварување
на библиотечно-информациска и документациона дејност, во согласност со Статутот на
Академијата,
- одлучува за организирање на собири, симпозиуми, советувања и слично,
- одлучува за остварувањето на меѓународната соработка согласно со Статутот на
Академијата и
- врши и други работи утврдени со овој закон и Статутот.
Наставно-научниот совет полноважно одлучува доколку на седницата присуствуваат
повеќе од половината од вкупниот број негови членови, а одлуките ги донесува со
мнозинство гласови од присутните членови.
При изборот во наставно-научни, научни и наставни звања не учествуваат студентите.
За работите од ставот 1 алинеи 1, 3, 4, 5 и 7 на овој член, Советот може полноважно да
одлучува доколку се присутни две третини од вкупниот број негови членови, а одлуката
се смета за донесена ако за неа гласало мнозинството од присутните членови на Советот.
Член 18
Со работата на Академијата раководи декан.
Деканот ја претставува Академијата во земјата и странство, во согласност со Статутот
на Академијата.
Деканот во рамките на вршењето на својата раководна функција:
- ги извршува одлуките и заклучоците на Деканатската управа и Наставно-научниот
совет,
- се грижи за усогласено вршење на високообразовната, научно-истражувачката и
применувачката дејност,
- ги свикува сединиците на Наставно-научниот совет, го предлага дневниот ред и
претседава со нив,
- ги подготвува и предлага актите и материјалите за прашања за кои одлучува
Деканатската управа,
- на Наставно-научниот совет му поднесува предлози на одлуки и заклучоци за
прашања чие разгледување и решавање е во негова надлежност,
- распишува конкурс за избор на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни
звања, шест месеца пред истекот на времето за кое се избрани,
- ги промовира дипломираните студенти и доделува награди и
- врши и други работи согласно со овој закон и Статутот на Академијата.
Деканот е должен најмалку еднаш во годината до Наставно-научниот совет и до
министерот за одбрана да поднесе извештај за својата работа.
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Деканот е одговорен за законитоста и статутарноста на работата на органите на
Академијата и има право и должност да запре од извршување општ акт и одлука на овие
органи за кои смета дека не се во согласност со закон, подзаконски акти и други акти и за
тоа го известува министерот за одбрана, кој донесува одлука по спорното прашање.
За вршење на дел од своите права и обврски деканот може да овластува одделни
продекани.
Член 19
На предлог на Наставно-научниот совет, министерот за одбрана избира декан од редот
на воени старешини избрани во наставно-научно звање.
На предлог на деканот, Наставно-научниот совет избира продекани избрани во
наставно-научно звање согласно со Законот за високото образование.
Начинот на избор и разрешување на деканот и продеканите поблиску се уредува со
Статутот на Академијата.
Деканот на Академијата се избира за време од четири години, со право на уште еден
избор под условите утврдени со Статутот на Академијата.
Член 20
Деканатската управа е орган на управување на Академијата и може да има најмалку
пет, а најмногу 11 члена.
Деканатската управа ја сочинуваат деканот, продеканите и раководителите на
внатрешните наставно-научни, научни, односно на наставни организациони единици
определени со Статутот и најмалку еден член избран од студентската организација.
Деканатската управа ја свикува и со седниците претседава деканот.
Деканатската управа во рамките на својата надлежност:
- се грижи за остварување на дејноста и развојот на Академијата со пошироката
општествена заедница и државните органи,
- донесува акти и го следи нивното извршување, освен актите кои согласно овој закон и
Статутот се во надлежност на Наставно-научниот совет,
- го усвојува финансискиот план и донесува завршна сметка (финансов годишен
извештај) во рамките на единствениот финансиски план на Академијата и
консолидираната завршна сметка на Академијата,
- му предлага на министерот за одбрана измена или проширување на дејноста,
- ги подготвува и предлага актите и материјалите за прашања за кои одлучува
Наставно-научниот совет и деканот и
- врши и други работи определени со статутот.
Во работата на Деканатската управа може да учествува и командантот/командирот на
питомечката единица.
На Деканатската управа не можат да и се доверат надлежности ниту може да одлучува
за прашања со кои се ограничува и повредува автономијата на Академијата.
Организацијата, начинот на работа на Деканатската управа, како и бројот и начинот на
изборот на претставниците на студентите, поблиску се утврдуваат со статутот.
IV. ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ, УСЛОВИ ЗА СТУДИРАЊЕ, СТРУЧНО
ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ И ИНТЕРНАТСКО СМЕСТУВАЊЕ
Член 21
Запишувањето на прв, втор и трет циклус на студии и за стручно оспособување и
усовршување на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Армијата се врши
врз основа на јавен конкурс кој го објавува Академијата.
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Постапката за спроведување на конкурсот од ставот 1 на овој член и постапката за
избор на кандидати ги пропишува министерот за одбрана.
При приемот на кандидатите по јавниот конкурс од ставот 1 на овој член ќе се води
сметка за соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците.
Член 22
Кандидатите кои се запишуваат на Академијата се стекнуваат со статус на студент.
Кандидатите од ставот 1 на овој член кои се запишуваат на Академијата за потребите
на Министерството и Армијата имаат статус на студент питомец (во натамошниот текст:
питомец).
Член 23
Бројот на кандидатите кои се запишуваат на Академијата чие образование се
финансира од Буџетот на Република Македонија го определува Владата на Република
Македонија, на предлог на министерот за одбрана.
Член 24
На Академијата можат да се запишуваат кандидати кои ги исполнуваат општите
услови:
- се државјани на Република Македонија,
- положиле државна матура, меѓународна матура, училишна матура во гимназиско
образование или завршен испит по завршено стручно средно образование со
четиригодишно траење,
- не се постари од 21 година и
- се психофизички способни.
Покрај општите услови од ставот 1 на овој член, кандидатите треба да ги исполнуваат и
посебните услови за прием утврдени со Статутот на Академијата.
Психофизичката способност на кандидатите од ставот 1 алинеја 4 на овој член ја
утврдува воено-лекарска комисија формирана од министерот за одбрана.
Член 25
Прием на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на
студии за потребите на Армијата се врши со јавен конкурс кој го објавува Академијата.
Право на учество на јавен конкурс за стручно оспособување и усовршување имаат лица
кои се стекнале со прв циклус на студии, не се постари од 28 години и ги исполнуваат
условите утврдени во членот 24 ставови 1 алинеи 1 и 4 и 2 од овој закон.
По завршувањето на стручното оспособување и усовршување за потребите на
Армијата, лицето се произведува во чин потпоручник од соодветната служба и родот
авијација и стапува на работа во Министерството, во согласност со актот за
систематизација на работните места во Министерството и актот за формацијата на
Армијата.
При приемот на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус
на студии за потребите на Армијата, ќе се почитува принципот на соодветна и правична
застапеност на припадниците на заедниците.
Член 26
На Академијата можат да студираат и припадници на вооружените сили на странски
држави и странски државјани согласно со закон.
Условите за прием и школување на лицата од ставот 1 на овој член се уредуваат со
статутот на Академијата.
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Член 27
Питомците во текот на студиите задолжително претстојуваат на Академијата
(интернатско сместување).
На Академијата задолжително се сместуваат и лица кои се упатени на стручно
оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Армијата,
за времето додека трае стручното оспособување и усовршување.
Член 28
За време на студиите на питомците и на лицата кои се упатени на стручно
оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Армијата
им се обезбедува:
- сместување и исхрана, униформа, долна облека и обувки, учебници и други предмети
и помагала потребни за студирање, 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 Академијата и враќање дома на почетокот и крајот на
секоја студиска година и при полугодишниот распуст, како и патни и други трошоци при
упатување на пракса од Академијата, одобрени од деканот на Академијата.
Видот и висината на месечните парични примања од ставот 1 алинеи 3 и 4 на овој член,
на предлог на министерот за одбрана ги определува Владата на Република Македонија.
Член 29
Посебните права и обврски на питомците и на лицата кои се упатени на стручно
оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Армијата
се уредуваат со договор во согласност со Статутот на Академијата.
Член 30
За време на студиите, питомците и на лицата кои се упатени на стручно оспособување
и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Армијата носат
униформа со пропишани ознаки.
Изгледот и материјалот на униформата и ознаките на униформата на питомците, ги
пропишува министерот за одбрана.
Член 31
Во текот на студиите питомците можат да повторуваат само еднаш и во таа учебна
година немаат право на интернатско сместување и права согласно со членот 28 на овој
закон.
Член 32
Питомецот кој ќе заврши прв циклус на студии за потребите на Министерството и
Армијата, се произведува во чин потпоручник од соодветен род и се прима на работа во
Министерството, во согласност со актот за систематизација на работните места во
Министерството и актот за формацијата на Армијата.
Член 33
Звањата на студентите и питомците од членот 22 на овој закон се определуваат со
студиските програми на Академијата.
Содржината и формата на дипломата и упатството за подготовка на додатокот на
диплома и на другите јавни исправи определени со овој закон ги пропишува министерот
за одбрана во согласност со министерот надлежен за високото образовние.
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V. ФИНАНСИРАЊЕ НА АКАДЕМИЈАТА
Член 34
Средства за финансирање на дејноста на Академијата се обезбедуваат од Буџетот на
Република Македонија и од други извори определени со закон.
Академијата може да воведе кофинансирање на трошоците за студирање на студентите
за потребите на управувањето со кризи и заштитата и спасувањето, по претходна
согласност на Владата на Република Македонија.
VI . ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ
Член 35
Работните места во Академијата со правилник ги утврдува деканот на Академијата по
претходна согласност на министерот за одбрана.
Прописите и општите акти што се однесуваат на правата, должностите и
одговорностите на воените старешини на служба во постојаниот состав на Армијата на
Република Македонија, соодветно се применуваат и на воените старешини распоредени на
работа во Академијата.
Член 36
Платите, надоместоците на платите и другите примања на лицата вработени во
Академијата се утврдуваат со закон и колективен договор.
Надоместоците за ангажирањето на надворешни соработници во наставниот процес на
Академијата се уредува со договор.
Член 37
По исклучок, за воените и воено специјалистичките предмети освен лицата избрани во
наставно-научни, научни и наставни звања за времето за кое се избрани, настава можат да
изведуваат и лица со завршен втор циклус на студии или лица со завршени
специјалистички стручни студии за командни и штабни должности во Армијата.
VII. НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА АКАДЕМИЈАТА
Член 38
Надзор над законитоста во работењето, надзор над законитоста на актите и надзор над
издавањето на дипломите во Академијата, врши министерот за одбрана и министерот за
образование и наука секој во рамките на својата надлежност, согласно со одредбите на
овој закон и Законот за високото образование.
VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 39
Академијата е правен следбеник на постојната Воена академија основана како воена
високо образовна и научно-истражувачка установа.
Член 40
Академијата ќе почне со работа во учебната 2009/2010 година.
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Член 41
Почетокот на студиската година за студентите питомците и студентите и нивната
промоција, односно произведување во чин, се определува со Статутот на Академија.
Член 42
Наставно-научниот совет, деканот и Деканатската управа на Академијата ќе се изберат
во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Постојниот Наставно-научен совет, деканот и Деканатската управа избрани на Воената
академија, продолжуваат со работа до изборот на органите од ставот 1 на овој член.
Член 43
Постојниот Наставно-научен и соработнички кадар и другите вработени во
високообразовниот процес на Воената академија од учебната 2009/2010 година ќе
продолжат со работа на Академијата.
Наставно-научниот и соработничкиот кадар избран на Воената академија продолжува
со работа на Академијата во наставно-научни и соработнички звања за времето за кое се
избрани.
Лицата од членот 37 на овој закон можат да ја вршат работата на наставник до 1
септември 2014 година.
Член 44
Затекнатите лица на школување на Академијата го продолжуваат школувањето според
студиските програми по кои ги започнале студиите.
Затекнатите студенти упатени на школување во странство по завршувањето на
студиите и извршената еквиваленција и признавање на стекнатата странска
високообразовна диплома, стапуваат на работа во Министерството, се произведуваат во
соодветен чин и се распоредуваат на должност во согласост со актот за систематизација на
работните места во Министерството и актот за формацијата на Армијата.
Член 45
Објектите, опремата, средствата и документацијата што ги користи Воената академија,
ги презема Академијата заради извршување на дејноста утврдена со овој закон.
Член 46
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеца од
денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 47
Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за Воена
академија („Службен весник на Република Македонија“ број 30/95, 54/97, 49/2003 и
6/2005).
Член 48
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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