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ЗАКОН ЗА ОСНОВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНА УСТАНОВА 

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО СОСТАВ НА 
УНИВЕРЗИТЕТОТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ "- БИТОЛА 

Службен весник на РМ, бр. 81 од 07.07.2008 година 
 
 
 
 

Член 1 
Се основа високообразовна установа Факултет за безбедност во состав на 
Универзитетот "Св. Климент Охридски"- Битола (во натамошниот текст: Факултет). 
Факултетот се основа како единица во состав на Универзитетот "Св. Климент 
Охридски"- Битола. Седиштето на Факултетот е во Скопје. 
Факултетот е правен следбеник на Полициската академија во состав на 
Универзитетот "Св. Климент Охридски"- Битола. 
 

Член 2 
Факултетот ќе врши високообразовна дејност во научното поле на безбедност од 
подрачјето на општествените науки како додипломски, постдипломски и 
докторски студии, како и научно-истражувачка и применувачка дејност. 
Факултетот високообразовната дејност ќе продолжи да ја врши според постојните 
студиски програми за високообразовна дејност на Полициската академија. 
 

Член 3 
Факултетот ќе започне со работа во учебната 2008/2009 година. 
 

Член 4 
Средствата за финансирање на дејноста на Факултетот, ќе се обезбедуваат од 
Буџетот на Република Македонија и од други извори определени со закон. 
 

Член 5 
Наставно-научниот совет, деканот и деканатската управа на Факултетот ќе се 
изберат согласно со Законот за високото образование во рок од 30 дена од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 
Постојниот наставно-научен совет, управата на Академијата, директорот и 
деканот на Полициската академија, продолжуваат со работа до изборот на 
органите од ставот 1 на овој член. 
 

Член 6 
Постојниот наставно-научен и соработнички кадар и другите вработени во 
високообразовниот процес на Полициската академија, од учебната 2008/2009 
година ќе продолжат со работа на Факултетот во состав на Универзитетот "Св. 
Климент Охридски" - Битола. 
Наставно-научниот и соработничкиот кадар избран на Полициската академија, 
продолжува со работа на Факултетот во наставно-научни и соработнички звања 
за времето за кое се избрани. 
 

Член 7 
Затекнатите студенти на Полициската академија, го продолжуваат своето 
образование на Факултетот, според студиската програма по која ги започнале 
студиите. 
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Член 8 
Факултетот ќе донесе Правилник со кој во согласност со Статутот на 
Универзитетот "Св. Климент Охридски" - Битола ќе се уредат внатрешните односи 
и работењето на Факултетот. 
 

Член 9 
Објектите и опремата што ги користи Полициската академија согласно со актот за 
акредитација, а кои се во функција на изведувањето на високообразовната 
дејност на Факултетот, ги презема на користење Факултетот и стануваат имот на 
Универзитетот "Св. Климент Охридски"- Битола, во согласност со одлука на 
Владата на Република Македонија. 
 

Член 10 
Средствата и документацијата што ги користи Полициската академија, а кои се во 
функција на изведувањето на високообразовната дејност на Факултетот, ги 
презема Факултетот, во согласност со одлука на Владата на Република 
Македонија. 
 

Член 11 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон, престанува да важи Законот за 
Полициската академија („Службен весник на Република Македонија“ број 
40/2003). 
 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 


