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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 

Врз основа на член 127 од Законот за полиција (''Службен весник на Република 
Македонија'' бр.114/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
29.08.2007 година, донесе 

 
УРЕДБА ЗА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА 

 
I.  ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со оваа уредба се уредува видот, составот, бојата и кројот на униформата на 
Полицијата, дополнителните делови на униформата и ознаките на униформата на 
Полицијата. 

 
Член 2 

Полицајците имаат работна униформа, униформа за извршување на посебни и 
специјални задачи и теренска униформа. 

За свечени прилики, полицајците од определени работни места во Полицијата носат 
свечена униформа.  

Работните места во Полицијата на кои се носи свечена униформа се определуваат од 
страна на  министерот за внатрешни работи. 

Припадниците на резервниот состав на Министерството за внатрешни работи (во 
натамошниот текст: Министерството), кога се ангажираат за извршување на определени 
полициски работи, носат маскирна униформа. 

Полицајците кои вршат работи и задачи на надворешно-физичко обезбедување на 
објекти, покрај работната униформа носат и теренска униформа. 

Униформата на припадниците на хеликоптерската единица се состои од униформа за 
летачкиот персонал, униформа за воздухопловно-техничкиот персонал и дополнителни 
делови на униформата. 

Работниците кои вршат работи и задачи на внатрешно обезбедување на објекти и на 
личности кои се обезбедуваат и припадниците на летачкиот персонал на хеликоптерската 
единица имаат и цивилна облека. 

 
II. УНИФОРМА НА ПОЛИЦИЈАТА 

 
1. Работна униформа на Полицијата 

 
а) Работна униформа на полицајците 

 
Член 3 

Работната униформа на полицајците се состои од: кратка виндјакна, виндјакна, 
панталони, сако, капа ''БK'', шапка, кошула со долги ракави, кошула со кратки ракави, 
маица со кратки ракави, вратоврска, џемпер, долна облека, подкапа, дводелен комплет за 
дожд, кожни ракавици, чевли со потенок ѓон, чевли со подебел ѓон, чевли со гумен ѓон, 
високи специјални чизми, чорапи - доколеници и памучни чорапи. 
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Член 4 
Деловите од работната униформа на полицајците го имаат следниот крој и боја: 
Кратката виндјакна е изработена од водонепропустлив материјал со клима мембрана со 

двојни заварени шавови или од друг материјал со истите карактеристики 
(водонепропустливост и можност за испарување на водената пареа) со тежина 330-350 
грама на еден метар квадратен, во темно сина боја. На предниот горен дел на виндјакната 
има два нашиени џеба со поклопец и закопчување со дрикер со димензии 18,5 х 15 см., а 
по средината на џебовите има фалта. Над левиот џеб има нашиено правоаголно парче од 
истата ткаенина со димензии 2,5 х 4 см. на која има два отвора. На долниот преден дел 
има два внатрешни џеба со кос отвор кои се затвараат со дрикер. Закопчувањето на 
виндјакната е со пластичен крупен патент над кој се наоѓа лајсна широка 6 см. на која има 
поставено пет дрикери за закопчување во црна боја. Јаката е ''буби'', со можност на неа да 
се прикачи природно крзно во црна боја. Долниот дел на јакната завршува со појас кој е 
широк 6 см. низ кој поминува ластик со истата широчина и истиот е проштепан по 
средината. На рамениците се поставени нараменици со димензии 13,5 х 5 до 6 см. кои се 
закопчуваат со дрикер и на кои се поставени еполети со ознакa на звањето. Ракавите се 
прави, доволно комотни и завршуваат со манжетни кои се широки 5 см. на кои е 
поставена ''чичка''-лента. Во пределот на лактот од задната страна ракавите се зајакнати со 
парче од истиот материјал со димензии 22 х 12 см. На десниот ракав на растојание од 12 
см. од горниот раб на ракавот вшиена е „чичка“-лента на која се поставува натписот 
“ПОЛИЦИЈА”. На левиот ракав, на растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот вшиена 
е „чичка“-лента на која се поставува амблемот на полиција, односно амблемот на 
соодветната организациона полициска единица. Задниот дел на виндјакната е прав, а на 
горниот дел е зајакнат со платка долга 22 см. Преку задниот дел од виндјакната, во 
горниот дел од грбот, со флуросцентно бели букви отпечатено е “ПОЛИЦИЈА”. Од 
внатрешната страна виндјакната е обложена со синтетичка или слична постава, на која од 
левата страна има внатрешен џеб со димензии 12 х 20 см. Виндјакната има една влошка 
која се прикачува со помош на спирален патент, со тежина од 120 грама на еден метар 
квадратен. 

Виндјакната е изработена од трислоен материјал во темно сина боја со должина до 
половина на бутовите. Горниот слој на виндјакната е изработен од ткаенина мешавина 
65% полиестер и 35% чешлан памук. Долниот слој е полиестерска подлога, а помеѓу нив е 
вшиена мембрана. Ткаенината е водоотпорна и отпорна на масло. Виндјакната има влошка 
која е прикачена со патент 0,6 см. истата може да се вади, а на ракавите има рендер ластик 
кој е прицврстен со копче. Влошката е со полиестерска подлога со маса од 90-120 метри 
квадратни, полиестерско полнење со маса од 150 грама на метар квадратен и неткаен 
текстил со маса од 179 метри квадратни, која го држи полиестерското полнење.  

Сите шевови на виндјакната се изработени на начин што овозможува издржување на 
поголеми напори и истите се термо варени. 

Виндјакната има рамен крој, на грбот и градите има седло. Во пределот на појасот има 
канал со врвка со ПВЦ регулатори и ПВЦ осигурачи. Виндјакната се закопчува со лиен 
патент широк 0,8 см. со два лизгачи. Патентот е покриен со две ленти со широчина од 7,5 
до 8 см. кои меѓусебно се закопчуваат со 6 водоотпорни копчиња на притискање во темно 
сина боја и затворени  создаваат канал за истекување на вода. Долната и горната лента на 
патентот, како и сите поклопци на џебовите се обложени со полиестерско полнење. Двете 
ленти од внатрешната страна се заштитени со посебен термопластен ламинат (материјал 
кој спречува впивање на вода од надвор кон внатре), а по целата должина на лентите има 
заштитна трака со широчина од 1 см. изработена од истиот материјал од кој е изработена 
и виндјакната.  
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На предниот горен дел од виндјакната на левата и десната страна, има по еден нашиен 
џеб со странични фалти кои се покриени со поклопци и се затвораат со копче на 
притискање. Под левиот граден поклопец има посебен џеб за радио станица кој се затвара 
со замка и копче. Поклопецот има отвор за антената од радио станицата кој се затвара со 
чичак. Над левиот горен џеб има „чичка “-лента на која се поставува еполета со ознака на 
звањето. 

На долниот дел на виндјакната под врвката на појасот од левата и десната  страна има 
отвор за два „торба“ џебови со поклопци и со страничен влез кој се затвара со  копче или 
“чичка”- лента. 

Од внатрешната страна на ракавите нашиена е трака со широчина од 2 см. во сребрена 
боја која при завиткување на ракавите служи за означување. Ракавите се зајакнати со 
специјален материјал кој спречува задржување на вода. 

На грбот има две вертикални фалти за олеснување на движењето. 
Во јаката има спакувана капуљача од водонепропустлив материјал. Во капуљачата има 

врвка со ПВЦ регулатори. Јаката се затвара со 3 чичак ленти. 
На страничните шавови на виндјакната, во долниот дел има отвор со должина од 30 см. 

кој се затвара со патент широк 0,6 см. со два лизгачи, а служи за пристап до оружјето. 
Отворите и патентот се заштитени со непропустлив трослоен ламинат со широчина од 6,5 
до 7 см.  

На десниот ракав на растојание од 12 см. од горниот раб на ракавот вшиена е „чичка“-
лента на која се поставува натписот “ПОЛИЦИЈА ”. На левиот ракав на растојание од 10 
см. од горниот раб на ракавот вшиена е „чичка“-лента на која се поставува амблемот на 
полиција, односно амблемот на соодветната организациона полициска единица. Преку 
задниот дел од виндјакната, во горниот дел од грбот, со флуросцентно бели букви 
отпечатено е “ПОЛИЦИЈА”.  

Панталоните се изработуваат во темно сина боја во три варијанти: едни од материјал 
камгарн (45 % волна и 55 % полиестер) со тежина од 540 гр. на еден  метар  квадратен,  
другите  од  материјал  тергал  во состав (65 % волна и 35 % полиестер) со тежина од 310 
до 330 гр. на еден метар квадратен и третите од фармерско платно (100 % памук). Првата 
и втората варијанта на панталоните се со вообичаен крој, со една надворешна фалта и се 
закопчуваат со метална копца и четири скриени копчиња. На предната страна има два 
коси џеба, а на задната десна страна еден хоризонтален џеб со правоаголен капак со 
скриено копче и потребен број гајки за ремен широки 4 см. На страничниот надворешен 
шев на паталоните има лента од егализир со широчина од 0,2 см. во жолто-златна боја. 
Ногавиците на панталоните се без манжетни и на долниот крај се широки од 22 до 24 см., 
а од внатрешната страна на долниот дел опшиени се со лента. На предниот внатрешен дел 
ногавиците се поставени со свилена постава. Третата варијанта на панталоните се кроени 
во појас, а од колено надолу имаат слободен пад на ногавиците. Во горниот дел на 
панталоните има лента за појас која се затвора со метално копче од племенит метал без 
никел во темна боја. На лентата се зашиени пет до седум гајки за каиш. На предната 
страна на панталоните има шлиц кој се закопчува со патент затварач. Патентот е 
изработен од материјал (100% памук), бакарни забци и бакарен лизгач. Од предната лева и 
десна страна има по два внатрешно поставени „лула“ џебови. Во горниот дел на десниот 
„лула“ џеб има џеб за саат. Од внатрешната страна, џебовите се поставени од материјал во 
темно сина боја (50% памук и 50% полиестер). Завршетоците на џебовите се зајакнати со 
по една метелна нитна од племенит метал без никел во темна боја. Од задната страна 
пантоланите се кроени со можност за проширување, со по еден прикачен џеб од двете 
страни. Задните џебови се зајакнати со штепови. Панталоните се шијат со конец со 
дебелина од 35 до 75 Нм, изработен од полиестер и памук, плетен, во темно сина боја.  
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Сакото се изработува во темно сина боја во две варијанти: едно од материјал камгарн 
(45 % волна и 55 % полиестер) со тежина од 540 гр. на еден метар должина, а другото од 
материјал тергал (65 % волна и 35 % полиестер) со тежина од 310 до 330 гр. на еден метар 
квадратен. Закопчувањето е едноредно со четири метални копчиња во златно-жолта боја. 
Јаката и фазонот се каро, а кројот е класичен. Предниот дел од двете страни има по еден 
ушиток. Во висина на градите од двете страни има по еден нашиен џеб со надворешна 
фалта и капак кои се закопчуваат со едно копче. Над левиот горен џеб нашиен е уметок. 
На долната предна страна од двете страни има по еден џеб со надворешна фалта. Џебот се 
затвора со правоаголен капак со копче во златно-жолта боја. Грбот е составен од два дела 
со еден шлиц, ракавите се углавени и се составени од два дела. На рамениците од двете 
страни има по една еполета нашиена во кавадурата што се закопчува со едно мало 
метално копче. Од внатрешната страна сакото е поставено со свилена или друга соодветна 
постава. Внатре од двете страни на поставата има по еден внатрешен џеб со два филца од 
основната ткаенина. На десниот ракав на растојание од 12 см. од горниот раб на ракавот 
вшиена е „чичка“-лента на која се поставува натписот “ПОЛИЦИЈА“. На левиот ракав на 
растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот вшиена е „чичка“-лента на која се 
поставува амблемот на полиција, односно соодветната организациона полициска единица. 

Капата ''БK'' ( безбол капа ) се изработува во три варијанти: една од материјал камгарн 
во темно сина боја (45 % волна и 55 % полиестер), другата од материјал тергал во темно 
сина боја (65 % волна и 35 % полиестер) и третата од фармерско платно во темно сина 
боја (100% памук). Капата  ''БК'' е составена од шест дела во форма на триаголник кои на 
врвот се споени со округло плоснато копче обложено од истиот материјал. Деловите од 
кои е составена капата меѓусебно се споени со штепови со широчина од 1 см. и образуваат 
сферичен облик. Штепот кој ги поврзува двата задни дела завршува со полукружен отвор, 
на кој се наоѓа метален систем за подесување на големината на капата. Во горната третина 
на сите шест дела има по еден кружен отвор со дијаметар од 0,3 см. опшиен со конец во 
темно сина боја. На долниот дел од двата предни дела, под агол од 120 степени нашиен е 
сферичен сонцебран. Истиот е изработен од некршлив материјал погоден за виткање и е 
обложен од материјалот од кој е изработена капата. На крајниот дел од надворешната 
страна од сонцебранот по целата должина, во сферична форма проштепувани се шест 
линии на меѓусебно растојание од 0,7 см. На надворешниот раб по целата должина на  
сонцебранот е вшиена украсна лента со дебелина  0,3 см. изработена во три варијанти: во 
златно-жолта, сребрена и сина боја. На средината на предниот дел од капата, во висина од 
1 см. над сонцебранот извезен е амблем во форма на штит. Предниот дел од внатрешната 
страна на капата е обложен со постава во темно сина боја. Капата е со висината од 12 см.  

Шапката се изработува во две варијанти: една од материјал камгарн во темно сина боја 
(45 % волна и 55 % полиестер), а другата од материјал тергал во темно сина боја (65 % 
волна и 35 % полиестер). Сонцебранот е изработен од целуоид или сличен материјал во 
црна боја, со раб опшиен со кожа. На сонцебранот на околу 0,5 см. од надворешниот раб е 
сошиен буриташ во златно жолта боја, широк 0,6 см. Подбрадникот на шапката е изработен 
од ластик и е прицврстен за шапката од внатрешната страна  со широчина од 1,5 см. На 
краевите е прицврстен на бортот со две копчиња од златно жолта боја, со пречник од 1 см. 
Над сонцебранот има кожна лента со ширина од 1,5 см. на која е нашиена украсна лента со 
широчина од 0,8 см. изработена од срмен конец во три варијанти: златно-жолата, сребрена и 
сина боја. На краевите кожната лента е прицврстена со украсни копчиња во боја соодветна 
на украсната лента, пред кои се наоѓа по еден плоснат затворен круг со ист опис како и 
кожната лента. Однапред на средината на бортот се носи метална ознака.  На дното на 
шапката има потница со широчина од 4 см.  



„Службен весник на РМ“ бр. 106 од 05.09.2007 година 

5 од 34 

Шапката на генералниот полициски советник и на главниот полициски советник, освен 
карактеристиките наведени во став 1 на оваа точка, има и ловорови листови извезени на 
сонцебранот. 

Кошулата со долги ракави е изработена од материјал оксфорд или друга слична 
ткаенина (67 % памук и 33 % синтетика) во светло сина боја. Јаката е со вшиен и 
превиткано поставен околувратник. Кошулата на предната страна по средина има лента 
широка 3,5 см. и се закопчува со тонирани копчиња со пречник од 1 до 1,2 см. Однапред 
на градите има два џеба со испуска и преклоп погоден за закопчување. Џебовите се 
широки од 12 до 14 см. а долги од 14 до 16 см. Испуската на џебовите е широка од 2,5 до 3 
см. Кошулата има нараменици изработени од ист материјал, како и кошулата. На десниот 
ракав на растојание од 12 см. од горниот раб на ракавот вшиена е „чичка“-лента на која се 
поставува натписот “ПОЛИЦИЈА“. На левиот ракав на растојание од 10 см. од горниот 
раб на ракавот вшиена е „чичка“-лента на која се поставува амблемот на полиција, 
односно амблемот на соодветната организациона полициска единица.  

Кошулата со кратки ракави е изработена од истиот материјал и е со ист крој како и 
кошулата со долги ракави. 

Маицата со кратки ракави се изработува во две варијанти. Првата варијанта е 
изработена од материјал (60% памук и 40% полиестер) во темно сина боја. Маицата има 
јака и по средината се закопчува со три копчиња. На предниот дел во пределот на градите 
има два џеба со испуска и преклоп погоден за закопчување. Џебовите се широки од 12 до 
14 см. и долги од 14 до 16 см. Испуската на џебовите е широка од 2,5 до 3 см. Маицата 
има нараменици на кои се поставени еполетите со ознаките на звањето. На задниот дел со 
бела флуоресцентна боја е впишан зборот “ПОЛИЦИЈА“,  а буквите се со димензии 10x14 
см. поставени на меѓусебно растојание од 1см. На десниот ракав на растојание од 12 см. од 
горниот раб на ракавот вшиена е „чичка“-лента на која се поставува натписот 
“ПОЛИЦИЈА”. На левиот ракав на растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот вшиена е 
„чичка“-лента на која се поставува амблемот на полиција, односно амблемот на видот на 
полициската единица. Втората варијанта е изработена од 100% памук, во бела боја и има 
отвор во форма на буквата „О“. 

Вратоврската е во темно сина боја, со вообичаен крој и е изработена од 100 % 
полиестер. На долниот крај е широка 9 см. Се изработува во две варијанти: едната е 
врзана во чвор низ кој поминува лента изработена од истиот материјал со должина од 18 
см. и широчина од 1 см. чии краеви се поврзани со ластик што завршува со механизам за 
закопчување и подесување, а другата е со мануелно врзување. 

Џемперот е изработен од предиво (50% акрил и 50 % волна ) во темно сина боја. Јаката е 
рол-стоечка. На предна страна се закопчува со патент со должина до пределот на градите. 
Ракавот е составен од едно парче.  Во пределот на лактот и рамото џемперот е зајакнат со 
платнета ткаенина (65% полиестер и 35% памук). На долниот дел од џемперот и ракавите 
има рендер-ластик широк 7см. На левата страна има џеб со поклопец што се закопчува со 
''чичка''-лента, а на зајакнувањето над горниот раб од џебот е пришиен додаток. Од двете 
страни на рамењата има нараменици на кои се поставени еполетите со ознаките на звањето. 
На десниот ракав на растојание од 12 см. од горниот раб на ракавот вшиена е „чичка“-лента 
на која се поставува натпис ”ПОЛИЦИЈА”,  а на левиот ракав на растојание од 10 см. од 
горниот раб на ракавот вшиена е „чичка“-лента на која се поставува амблемот на полиција, 
односно амблемот на соодветната организациона полициска единица.  

Долната облека се состои од поткошула изработена од 100 % памук и долги гаќи, 
изработени од 50 % памук и 50 % полиамид во темно сина боја. 

Подкапата е изработена од волнено предиво (60 % волна и 40 % синтетика) во темно 
сина боја и е доволно долга да го заштитува вратот. На предниот дел има елипсовиден 
отвор за очите и носот. 
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Дводелниот комплет за дожд се состои од горен дел (виндјакна)  и долен дел 
панталони, изработени од основен материјал микропорозивен полиамид со тежина од 115 
гр. на еден метар квадратен, во темно сина боја. Горниот дел е со лежерен крој, а на 
предниот дел долу има два нашиени џеба со капак, кои се закопчуваат со „чичак“ лента. 
Горниот дел е сечен хоризонтално и е со двоен шев. На средина има патент за 
закопчување и дрикери, распоредени на шест места. Јаката е стоечка и на неа фиксно е 
поставена ќулавка. На левата страна во висина на градите е пришиена “чичка”- лента за 
прикачување на еполетата со ознака на звањето. Преку задниот горен дел, во горниот дел 
од грбот, со флуросцентно бели букви отпечатено е “ПОЛИЦИЈА”. На десниот ракав на  
растојание од 12 см. од горниот раб на ракавот има штампан натпис „ПОЛИЦИЈА“, а на 
левиот ракав на растојание од 10 см од горниот раб на ракавот има штампан амблем на 
полицијатa, односно амблем на соодветната организациона полициска единица. Задниот 
дел е дополнет со слободна сатла, сечена на пола со шев. Под сатлата има мрежест 
материјал за проветрување. Ракавот е од два дела, а долниот дел завршува со ластик, а на 
предната страна има “чичка”- лента за затегнување. На предниот и задниот дел по 
кавадурата на ракавот има по два отвора, вкупно четири за проветрување. 

Панталоните се со комотен крој, во горниот дел има два хоризонтални џеба, кои се 
закопчуваат на средина со ''чичка'' - лента. Во коланот е протнат ластик, а на предниот дел 
има “чичка”- лента за затегнување. Ногавиците се комотни и во долниот дел се закочуваат 
со по два дрикера и “чичка”- лента за затегнување. Целиот комплет е без постава, а поради 
непропустливост, шевовите се швајцувани. 

Кожните ракавици се изработени од кожа и се со вообичаен крој со раздвоени прсти, во 
црна боја, а од внатрешната страна се поставени со крзно или термо влошка. 

Чевлите со тенок ѓон се изработени од природен материјал говедска кожа во црна боја, 
со дебелина од 0,14 до 0,16 см. Поставата на чевлите е од природен материјал козји 
анилин (шевро), а во предниот дел од кепер платно. Ѓонот е гумиран, од ПВЦ материјал 
со следните карактеристики: антистатичност (изолатор на електрична енергија), отпорност 
на масло и други деривати, отпорност на абење, лизгање, на висока и ниска температура. 
Чевлите се врзуваат со врвца која се протнува низ четири шнира со окца. 

Чевлите со дебел ѓон се изработени од природен материјал говедска кожа во црна боја 
со дебелина од 0,14  до 0,16 см. Ѓонот е изработен од ист материјал и ги има истите 
карактеристики, како и ѓонот на чевлите опишан во точката 16 на овој член. Чевлите се 
врзуваат со врвца која се протнува низ четири шнира со окца. 

Чевлите со гумен ѓон се изработени од материјал говедска кожа во црна боја со 
дебелина од 0,14 до 0,16 см. Ѓонот е изработен од гума и е вбризган и шиен, со следните 
карактеристики: антистатичност (изолатор на електрична енергија), отпорност на масло и 
други деривати, отпорност на абење, отпорност на лизгање, отпорност на висока и ниска 
температура. Чевлите се врзуваат со врвца која се протнува низ четири шнира.  

Високите специјални чизми се изработени од говедска кожа хидро нубук,  во црна боја, 
со дебелина од 0,2 см. која е четири до пет часа хидрофобирана. Внатрешниот дел од 
кожата е обложен со симпатекс мембрана. Вратникот на чизмите е изработен од говедска 
напа, со дебелина од 0,11см до 0,13 см. Поставата е синтетички каширана со сунѓер. 
Помеѓу кожата и поставата се наоѓа мембрана која не пропушта вода (симпатекс). 
Чизмите се врзуваат со систем за брзо врзување (хејк) со самозатегнувачки врзувалки и 
имаат четири окца во долнот дел и пет пара канџи распоредени на предниот вертикален 
дел на чизмата. Ѓонот е од гума со вбризган ѓон од полиуретан “ПУ”. Во чизмата е 
вградена четирислојна влошка за табанот изработена од мрежести влакна, што 
овозможува вентилација на стапалото.  

Чорапите-доколеници се изработуваат од фино, чешлано, боено, волнено предиво (70 % 
волна и 30 % полиамид) со вообичаен крој и во темно сина боја. 

Памучните чорапи се изработуваат од 65 % памук и 35 % полиамид во темно сина боја. 
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б) Работна униформа на полицајките 
 

Член 5 
Работната униформа на полицајките се состои од: кратка виндјакна, виндјакна,  

панталони, сако, здолниште, капа-ЕУ, џемпер,  подкапа, кожни ракавици, долна облека, 
кошула со долги ракави, кошула со кратки ракави, вратоврска, дводелен комплет за дожд, 
чевли-салонки, чевли со ластик, високи специјални чизми, хулахоп-чорапи, чорапи-
доколеници и чанта. 

 
Член 6 

Кратката виндјакна, виндјакната, панталоните, сакото, џемперот, подкапата, кожните 
ракавици, долната облека, кошулата со долги ракави, кошулата со кратки ракави, 
вратоврската, дводелниот комплет за дожд, високите специјални чизми и чорапите-
доколеници се изработени од ист материјал и се со иста боја и изглед, како и соодветние 
делови од работната униформа на полицајците, со тоа што нивниот крој е приспособен 
според анатомската конституција на жената. 

Другите делови од работната униформа за полицајките го имаат следниот крој и боја: 
Здолништето се изработува во темно сина боја во две варијанти: едно од материјал 

камгарн (45% волна и 55% полиестер) со тежина од 540 грама на еден метар квадратен, а 
другото од материјал тергал во состав (65% волна и 35% полиестер) со тежина од 310 до 
330 грама на еден метар квадратен. 

Здолништето е со вообичаен крој. На средината на долниот дел од задната страна има 
шлиц долг 20 см., а на средината во горниот дел има патент затворувач кој на крајот 
завршува со копче нашиено на појасот на кој има потребен број гајки за ремен. Од 
внатрешната страна е поставено со свилена ткаенина во соодветна боја. Должината на 
здолништето е до средината на коленото. 

Капата ''ЕУ'' е изработена во полусферична форма која завршува во заоблена стреа, од 
дебела чоја во темно сина боја. На левата и на десната страна има по два отвора за 
вентилација (метални окца). Над стреата на капата, околу сферичниот дел по целата 
должина на капата се протега украсна лента во темно сина боја, со широчина од 3,5 см. На 
предниот дел, врз украсната лента има кожна лента со должина од 30 см. и широчина од 
1,5 см. на која е нашиена украсна лента со ширина од 0,7 см. изработена од срмен конец 
во три варијанти: златно-жолата, сребрена и сина боја. На краевите истата е прицврстена 
со украсни копчиња во боја соодветна на украсната лента. На средината на  предниот дел 
од капата, во висина од 5 см. над стреата поставен е амблем во форма на круг. Од 
внатрешната страна, по целата должина на капата има потница, со широчина од 2,5 см. 
Подбрадникот на капата е изработен од ластик со кружен облик со дијаметар од 0,1 см. и 
должина 30 см. кој  е прицврстен од внатрешната страна. 

Чевлите - салонки се изработени од говедска напа во црна боја со дебелина од 0,12 до 
0,14 см. Поставата на чевлите е шевро од козја кожа со дебелина од 0,08 до 0,1 см. Ѓонот е 
од ребраст неолит со дебелина од 0,28 см. - кедер со косина. 

Чевлите со ластик се изработени од истиот материјал и боја, како и чевлите-салонки. 
Капакот на предниот дел од двете страни има ластик кој овозможува поголема 
флексибилност и удобност при повеќечасовно носење. 

Хулахоп-чорапите се со вообичаен крој зајакнати на прстите и петиците во темно сина 
боја. 

Чантата е изработена од црна галантериска кожа, приспособена за носење на соодветен 
личен прибор, а се носи и преку рамо. 
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Член 7 
Над десниот џеб на кратката виндјакна, виндјакната, сакото, кошулата со долги ракави, 

кошулата со кратки ракави и маицата со кратки ракави и на десната страна на џемперот во 
пределот на градите на полицајците, се прикачува беџ во форма на правоаголник што 
продолжува во амблем на полицијата, со димензии 9x1,5x0,2см. Амблемот на полицијата е 
со намалени димензии 1,8x2 см. Беџот е изработен со лиење од замак (легура на цинк) со 
состав алуминиум од 4,0-4,6%, бакар 2,8-3,1, магнезиум 0,5-0,7 и цинк. Површинскиот 
слој на беџот е полиран и заштитен по електронски пат (галванизација) со слој на бакар, 
никел и 24 каратна позлата. На него е изгравирана првата буква од името и целото 
презиме на полицаецот. Беџот се прикачува со игла-стопер. На задната страна на беџот 
залиени се две игли на меѓусебно растоание од 5,5 – 6 см. што служат за негово 
фиксирање.  

Беџот на полицајците кои вршат работи на гранична контрола и обезбедување на 
државната граница во Гранична полиција продолжува со амблем на Гранична полиција со 
намалени димензии 1,8x2см. 

Беџот на полицајците кои вршат посебни и специјални задачи во Единицата за 
специјални задачи продолжува со амблемот на Единицата за специјални задачи со 
намалени димензии 2x2см. 

Беџот на полицајците кои вршат посебни и специјални задачи во Единицата за брзо 
распоредување продолжува со амблемот на Единицата за брзо распоредување со намалени 
димензии 1,8x2см. 

Беџот на полицајците кои вршат работи на безбедноста на сообраќајот на патиштата 
продолжува со амблемот на полицајците кои вршат работи на регулирање на сообраќајот 
на патиштата со димензии 2,2x2см.  

Беџот на полицајците од Хеликоптерската единица продолжува со амблемот на 
Хеликоптерската единица, со димензии 2,2x2см. 

 
2.  Униформа  за извршување на посебни  

и специјални задачи 
 

Член 8 
За извршување на посебни и специјални задачи полицајците користат и посебни 

униформи чиј крој и боја зависат од природата и карактерот на тие задачи. 
За извршување на посебни и специјални задачи постојат следните униформи: маскирна 

униформа, бела униформа за зимски услови, планинарска униформа, скијачка униформа, 
униформа за моторциклисти, униформа на велосипедисти, униформа за посадата на 
оклопните транспортери, униформа за езерска контрола, униформа за припадниците на 
Посебната единица за подршка, униформа за припадниците на Единицата за специјални 
задачи, Eдиницата за брзо распоредување и униформа за јавачи на службени коњи. 

 
а) Маскирна униформа 

 
Член  9 

Маскирната униформа се состои од: маскирна виндјакна, маскирна кошула, маскирни 
панталони, џемпер, маскирна маица со кратки ракави, маскирна капа со стреа и дождовна 
маскирна наметка.  
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Член 10 
Деловите од маскирната униформа го имаат следниот крој и боја: 
Маскирната виндјакна е изработена од маскирна ткаенина со вудланд шара    (50 % 

памук и 50 % синтетика). Јаката е стоечка и на задната страна се затвара со хоризонтално 
поставен патент. Во јаката е сместена ќулавка. На предната страна  јаката се закопчува со 
шпангла и „чичка“-лента. Виндјакната на средина се закопчува со патент и шест скриени 
дрикери. На горниот дел од виндјакната од двете страни има по еден армоника џеб со 
капак и скриен дрикер. Над горниот лев џеб има нашиено „чичка“-лента на која се 
прикачува еполетата со ознака на звањето. Од двете страни доле има по еден 
хоризонтално поставен џеб со капак и филеца од 1,5 см. Се закопчува со еден скриен 
дрикер. Задниот дел околу кавадурата е со фалта на половината и има тунел со вметната 
врвка. Ракавот е кошулски од два дела, на лактот на долниот ракав има две фалти свртени 
надоле. По должина на ракавот има испуст во вид на капак кој се закопчува со ''чичка''-
лента во внатрешниот дел. Странично во шавот има шпангла за регулирање и ''чичка''-
лента. На рамото од двете страни има еполети кои се закопчуваат со скриен дрикер. 
Виндјакната од внатрешната страна е обложена со влошка прицврстена со копчиња.  

Маскирната кошула е изработена од маскирна ткаенина со вудланд шара (50 % памук и 
50 % синтетика), во две варијанти: летна и зимска. На предниот дел горе од двете страни 
има по еден џеб со капак. Капакот се закопчува со по едно скриено копче. Над горниот лев 
џеб има нашиено ''чичка''-лента на која се прикачува еполета со ознака на звањето. 
Кошулата на предната страна се закопчува со пет копчиња и шоб лајсна. Јаката е ''буби''. 
Ракавот на кошулата е изработен од два дела и е зајакнат во пределот на лактот. Ракавот 
завршува со шпангла со две копчиња за регулирање.  

Маскирните панталоните се изработени од маскирна ткаенина со вудланд шара (50 % 
памук и 50 % синтетика), во две варијанти: летни и зимски. Коланот е внатрешен со седум 
гајки. Панталоните на предната страна се закопчуваат со четири копчиња. Од двете страни 
горе има по еден кос внатрешен џеб. Од двете страни на ногавиците има по еден нашиен 
џеб со фалти. Џебовите се со капак и се закопчуваат со по едно скриено копче. Во 
пределот на коленото ногавицата е зајакната од истата ткаенина. По должина на 
ногавиците има вметната врвка. На задната страна во горниот дел од двете страни има по 
еден џеб со капак што се закопчува со едно скриено копче. Седиштето е зајакнато со 
парчиња од истата ткаенина. 

Џемперот е изработен од предиво (70 % волна, 30 % синтетика) во маслинеста боја. 
Јаката е рол-стоечка. На предната страна џемперот се закопчува со патент што почнува на 
средината на градите. Под патентот има каршилок од ткаенина. Ракавот е плетен заедно со 
предниот и задниот дел. Во пределот на лактот и рамото џемперот е зајакнат со ткаенина. 
На долниот дел на џемперот и на ракавите има рендер - ластик со широчина од  7 см.  

Маскирната маица со кратки ракави е изработена од 100% памук, во маскирна вудланд 
шара и има отвор во форма на буквата ''О''. 

Маскирната капа со стреа е изработена од маскирна ткаенина со вудланд шара (50 % 
памук, 50 % синтетика). Капата се изработува во две варијанти: летна и зимска.  Зимската 
капа од внатрешната страна е поставена со крзно. На предната страна на капата на средина 
има амблем во форма на штит.  

Дождовната маскирна наметка е изработена од водоотпорен материјал. Наметката е со 
широк и комотен крој со должина до средина на подколениците и се закопчува со ''чичка''-
лента. Јаката на наметката е ''буби'' со фиксна ќулавка. На двете страни од предниот дел на 
наметката има косо поставени отвори за рацете со широчина од 40 см. зајакнати со лента од 
истиот материјал, со широчина од 8 см., а во внатрешниот дел на наметката има ремен од 
истиот материјал кој служи за зацврстување. Составен дел на наметката се две подлактици 
и две потколеници изработени од истиот материјал како и наметката, што на краевите 
завршуваат со ластик. 
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Член 11 
На десниот ракав на маскирната виндјакна, маскирната кошула, џемперот, маскирната 

маица со кратки ракави и дождовната маскирна наметка  на  полицајците  на  растојание  
од  12 см. од  горниот  раб  на  ракавот е вшиена „чичка“- лента на која се поставува 
натписот „ПОЛИЦИЈА“, а на левиот ракав од  на растојание од 10 см. од рамото е е 
вшиена ''чичка'' лента на која се поставува амблемот на полицијатa.  

На десниот ракав на маскирната виндјакна, маскирната кошула, џемперот, маскирната 
маица со кратки ракави и дождовната маскирна наметка  на припадниците на Посебната 
единица за поддршка, на растојание од 12 см. од горниот раб на ракавот е вшиена чичка 
лента за поставување на  натписот “ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“, а на левиот 
ракав од  на растојание од 10 см. од рамото е вшиена ''чичка''- лента на која се поставува 
амблемот на Посебната единица за поддршка. 

На десниот ракав на маскирната виндјакна, маскирната кошула, џемперот, маскирната 
маица со кратки ракави и дождовната маскирна наметка  на припадниците на Единицата 
за специјални задачи, на растојание од 12 см. од горниот раб на ракавот е вшиена ''чичка'' 
лента на која се поставува натписот „СПЕЦИЈАЛНА ПОЛИЦИЈА“, а на левиот ракав на 
растојание од 10 см. од рамото е вшиена ''чичка''- лента на која се поставува амблемот на 
Единицата за специјални задачи. 

На десниот ракав на маскирната виндјакна, маскирната кошула, џемперот, маскирната 
маица со кратки ракави и дождовната маскирна наметка на припадниците на Eдиницатa за 
брзо распоредување, на растојание од 12 см. од горниот раб на ракавот е вшиена ''чичка'' 
лента на која се поставува натписот “EДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“, а на левиот 
ракав на растојание од 10 см. од рамото е вшиена ''чичка'' лента на која се поставува амблемот 
на Eдиницатa за брзо распоредување.  

 
Член 12 

Над десниот џеб на маскирната виндјакна и маскирната кошула на полицајците и на 
припадниците на Посебната единица за поддршка се прикачува беџот во форма на 
правоаголник што продолжува во амблемот на полицијата со намалени димензии. 

Над десниот џеб на маскирната виндјакна и маскирната кошула на припадниците на 
Единицата за специјални задачи се прикачува беџот во форма на правоаголник што 
продолжува во амблемот на Единицата за специјални задачи со намалени димензии. 

Над десниот џеб на маскирната виндјакна и маскирната кошула на припадниците на 
Eдиницатa за брзо распоредување се прикачува беџот во форма на правоаголник што 
продолжува во амблемот на  Eдиницата за брзо распоредување.  

 
б) Бела униформа за зимски услови 

 
Член 13 

Белата униформа за зимски услови е изработена од водоотпорен материјал кој 
овозможува заштита од ветар и се состои од: виндјакна со ќулавка, панталони и ракавици. 
Изработена е од платно во бела боја приспособена за облекување преку  маскирната  или 
друга униформа.  

в) Планинарска униформа 
 

Член 14 
Планинарската униформа се состои од: ветровка, панталони пумпарици, чорапи 

доколеници и надколеници, волнена планинарска капа, фланелска кошула, волнени 
заштитни ракавици, панталони за ветер, волнен џемпер, планинарски чевли, полупанцерки 
со високи наврвки камашни, алпинистички елек и алпинистички шлем.  
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Панталоните пумпарици, чорапите доколеници и надколеници, волнената планинарска 
капа, волнените заштитни ракавици, панталоните за ветер, високите наврвки, фланелската 
кошула и волнениот џемпер се во темно сива боја, ветровката е во темно сина боја, а 
планинарските чевли и полупанцерките во црна боја. Алпинистичкиот елек и алпинистичкиот 
шлем се во црвена боја. 

 
г) Скијачка униформа 

 
Член 15 

Скијачката униформа се состои од: скијачка виндјакна - елек, скијачки панталони, 
пуловер, блуза со рол јака, скијачки ракавици, скијачка капа, скијачки чевли, скијачки 
очила и скијачки комбинезон. Сите делови на скијачката униформа се во темно сива боја.  

д) Униформа за мотоциклисти 
 

Член 16 
Униформата за мотоциклисти е изработена од “Горе-Текс-кордура“ материјал во црна 

боја со крој приспособен за извршување на сообраќајно-  безбедносни и заштитни задачи 
со мотоцикл и се состои од виндјакна, пантолони, памучна маица, ракавици, чизми, кацига 
со визир и штитник за брада, летна кацига без визир, капа, заштитен појас, штитник за 
врат и делот околу вратот, широк ремен и дводелен комплет за дожд. 

Виндјакната е изработена во црна боја со крој приспособен на потребите за 
извршување на сообраќајно-безбедносни и заштитни задачи со мотоцикл. На горната 
страна, на предниот дел од виндјакната во висина на градите се поставени два 
водоотпорни џеба со капак што се затвараат со помош на патент како и “чичка-лента“. На 
долниот дел од виндјакната од двете страни се поставени два џеба кои се затвараат со 
патент, а од внатрешната страна на виндјакната има два џеба. Од внатрешната страна е 
поставена деллива термо постава која има два засебни внатрешни џебови, дополнителен 
елек и истиот е изработен од текстилен материјал (мешан состав од памук, полиестер или 
волна) и има патент за приспособување. Виндјакната се закопчува со водоотпорен патент 
со преклоп кој е водоотпорен и отпорен на ветар. На предната десна страна, над џебот има 
“чичка“-лента за прикачување на еполета со ознака на звањето. Ракавите се појачани со 
вградени штитници на лактовите и рамењата со подесување-затегање на краевите од 
ракавите и половината. На долниот дел има патент за поврзување на виндјакната со 
пантолоните. Има отвори со патенти за вентилација на самата виндјакна и тоа на: 
предната горна и задната горна страна како и на самите ракави од предната страна по цела 
должина. Закопчувањето е со патент кој е водоотпорен и отпорен на ветер. На десниот 
ракав има натпис “ПОЛИЦИЈА“-поставен на 12 см. од рамото, а на левиот ракав има 
амблем на полицијата поставен на 10 см. од рамото. По должината на ракавите од 
надворешна страна има лента во бела флуоросцентна боја со широчина од 5 см. На задниот 
дел од виндјакната со бела флуоресцентна боја е впишан зборот “ПОЛИЦИЈА“, а буквите 
се со димензија 4 х 6 см. поставени на меѓусебно растојание од 1 см. На задниот дел од 
истата под натписот “ПОЛИЦИЈА“ по должина на целата виндјакната има поставено бела 
флуоросцентна лента во ширина од 5 см. Виндјакната има вграден штитник за грбот. 

Панталоните се изработени од истиот материјал и се со иста боја како и виндјакната и 
се со вообичаен крој. На предната страна има два коси џеба што се затвараат со 
водоотпорен патент, а струкот е висок со зајакнување на ‘рбетниот дел со еластиченн 
материјал. На горниот дел кај колковите, како и на долниот дел од ногавиците има 
самолеплива “чичак“ лента за регулација на широчината на пантолоните по потреба. 
Истите имаат вградени штитници на колковите и колената, имаат еластичен дел над 
колената за полесно движење како и дополнителни отвори за вентилација со водоотпорен 
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патент. На самите пантолони на горниот дел има патент за поврзување со виндјакната. 
Пантолоните имаат деллива термо постава која има патент за приспособување. На 
страничниот шев од панталоните има лента со бела флуоресцентна боја со широчина од 5 
см. 

Памучната маица е изработена од природен материјал во тегет боја со кратки ракави со 
јака и три копчиња по средината од предниот дел од вратот надолу. На задниот дел со 
бела флуоресцентна боја е впишан зборот “ПОЛИЦИЈА“, а буквите се со димензии 4 х 6 
см, поставени на меѓусебно растојание од 1 см. На десниот ракав има натпис 
“ПОЛИЦИЈА“ поставен на 12 см од рамото, а на левиот ракав има амблем на полицијата 
поставен на 10 см. од рамото. 

Ракавиците се изработени од “Горе-Текс“ материјал со вообичаен крој со разделени 
прсти, а продолжени во должина за да го покриваат глуждот и ракавот од 
виндјакната.Истите имаат штитници во должина на прстите (од предна страна), подесива 
трака или еластичен материјал за затегање кај глуждот, појачано обложени на дланките и 
брисач за визир на десниот палец. 

Чизмите се изработени од комбинација од водоотпорна кожа и “Горе-текс“ материјал, 
со силиконски штитници на глуждовите, подколениците и прстите. На горниот дел од 
стопалото имаат појачување од двете страни, а затварањето е од внатрешната страна со 
водоотпорен патент со преклоп и “чичка“-лента. Висината на чизмите е од 31 до 32 см. 

Заштитниот шлем ( кацига) со визир и штитник за брада што се подига се изработени 
од кевлар кој ги исполнува светските стандарди за безбедност и истата е во бела боја. Има 
вграден микрофон и слушалки за комуникација. На надворешниот дел од задната страна 
има лента во бела флуоресцентна боја на која со сина боја е испишано “ПОЛИЦИЈА“. На 
предната страна на кацигата во средина има амблем со иста боја и изглед како кај капата 
од работната униформа на полицајците.  

Заштитен шлем (кацига) без визир наменета е за управување со мотоцикл за летен 
период . Изработена е од истите материјали и стандарди како и кацигата со визир само 
што на предниот дел нема визир туку е со мала стреа.  

Капата се изработува од Горе-Текс материјал во црна боја, а кројот и останатите 
карактеристики се исти како и на БК капата од работната униформа на полицајците.  

Заштитниот појас е со вообичаена изработка, стандардна за управување со мотоцикл и 
ги исполнува светските стандарди за безбедност. 

Штитник за врат и делот околу вратот. Надворешноста на овој штитник е од матерјалот 
Nylon-Taslan, а додека внатрешноста е од полиестер и волна. Закопчувањето е со патент. 

Широкиот ремен е во бела боја со вообичаен крој со додатоци за: футрола за пиштол, 
оквир за муниција, лисици, батериска лампа и радио-врска. 

Дводелниот комплет за дожд е изработен од 100% полиестер и е составен од двослојни 
пантолони што овозможуваат најголема заштита од дожд и возење по влажно време. Истите 
имаат можност за прилагодување на ширината на ногавиците. Горниот дел е 
специјализирана виндјакна која ги има истите карактеристики како панталоните. На самата 
виндјакна има регулација на ширината на струкот-колковите како и преден централен џеп. 
Јаката на самата виндјакна е направена од топол материјал. Истата е означена со светлечки 
флуоресцентни делови на предната и задната страна со што е зголемена безбедноста при 
возење во намалени услови на видливост или големи врнежи. На десниот ракав има натпис 
“ПОЛИЦИЈА“-поставен на 12 см. од рамото, а на левиот ракав има амблем на полицијата 
поставен на 10 см. од рамото. По должина на ракавите од надворешна страна има лента во 
бела флуоросцентна боја со широчина од 5 см. На задниот горен дел во пределот на грбот 
со бела флуоресцентна боја е впишан зборот “ПОЛИЦИЈА“, а буквите се со димензија 4 х 6 
см. поставени на меѓусебно растојание од 1 см. На задниот дел од истата под натписот 
“ПОЛИЦИЈА“ по должината има поставено бела флуоросцентна лента во ширина од 5 см.  
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ѓ) Униформа на велосипедисти 
 

Член 17 
Униформата на велосипедистите се состои од кратка виндјакна, панталони, кратки 

панталони (шорцеви), кошула со кратки ракави, маица со кратки ракави, ролка, капа, 
патики, чизми, ракавици (кратки и долги), кацига и чорапи. 

Кратката виндјакна е изработена од водоотпорен материјал, во комбинација темно сина 
боја во долниот дел и светло сина боја во горниот дел. Ракавите се поврзани со патент и во 
дадени услови истата се користи како елек. На задниот дел од виндјакната со бела 
флуоросцентна боја е впишан зборот „ПОЛИЦИЈА“, во димензии 4х4 см., а под него „ 
POLICE“ во димензии 10 х 5 см. Под натписот има флуоросцентна лента во сива боја која 
се протега по целиот заден дел и на иста висина продожува и на предниот дел од 
виндјакната. На предниот дел од десната страна на градата со флуоросцентна бела боја е 
испишано „POLICE“, со димензии 5 х 2 см, а на левиот дел „ПОЛИЦИЈА“ со исти 
димензии. Виндјакната од страните има коси џебови со патент, а во внатрешноста има 
постава која се поврзува со патент. На десниот ракав на растојание од 12 см. од горниот 
раб на ракавот вшиена е „чичка“-лента на која се поставува натписот “ПОЛИЦИЈА”. На 
левиот ракав, на растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот вшиена е „чичка“-лента на 
која се поставува амблемот на полиција. На долниот дел од ракавите е поставен чичак за 
затегнување. 

Панталоните се изработени од водоотпорен материјал, во темно сина боја. На коланот 
има четири гајки со дупло закопчување (за мал каиш), кои се поврзуваат со чичак. Кај 
коланот има и ластик и врвка за врзување. Панталоните на предната страна се закопчуваат 
со патент и едно копче. На задниот дел има џебови кои се закопчуваат со патент. Од двете 
страни има по еден кос внатрешен џеб кој се закопчува со патент. На двете ногавици има 
по еден нашиен џеб кој се закопчува со патент. Во пределот на ногавиците постои отвор и 
од внатрешноста е сошиен материјал ликра. На долниот дел од панталоните има ластик за 
вметнување подпетици и од страните има патент со фалта. 

Кратките панталони (шорцеви) се исти како и долгите, со странични џебови кои се 
наоѓаат над коленици. 

Кошулата со кратки ракави е изработена од материјал полиестер-синтетика 
(микрофибер) кој не се гужва, во темно сина боја. Јаката е со вшиен и превиткан 
околувратник. На предната страна по средината има лента, широка 4 см. Од внатрешната 
страна поставен е патент за закопчување. На лентата се поставени осум копчиња, од кои 
првите две се закопчуваат, наредните четири се имитација и долните две се  закопчуваат. 
Копчињата се метални и во црна боја. Однапред на градите има два џеба со испуска и 
преклоп за закопчување. Џебовите се долги  16 х 17 см., а широки 15 до 16 см. Испуската 
на џебовите е во нерамна форма, во средишниот дел е 6 см, а на краевите 5 см. На 
средината на џебот постои имитација на фалта. На рамениците се поставени еполети за 
ознаките на звањето. На десниот ракав вшиена е „чичка“-лента на која се поставува 
натписот “ПОЛИЦИЈА”. На левиот ракав, вшиена е „чичка“-лента на која се поставува 
амблемот на полиција. 

Маицата  со кратки ракави е иста како и маицата од работната униформа на полицијата, 
но е во светло сина боја. 

Ролката е изработена од материјал 95% памук и 5 % ликра во темна сина боја и 
стандарден изглед.  

Патиките се во црна боја, специјално дизајнирани за возење на велосипед. Истите се 
затегнуваат со врвки за врзување но и со преклопни затегачи поврзани со чичак. На 
краевите и задниот дел имаат флуоросцентна сива боја. 

Ракавиците (кратки и долги) се специјално дизајнирани за возење на велосипед. 
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Кацигата е дизајнирана за заштита при управување со велосипед. 
Капата БК, чизмите и чорапите се изработени од ист материјал и се со иста боја и 

изглед како и соодветните делови на работната униформа на полицајците. 
 

е) Униформа за посадата на оклопните транспортери 
 

Член 18 
Униформата за посадата на оклопните транспортери се состои од тенковска капа-

шлемофон, комбинезон сиво-маслинеста боја, кратка виндјакна, капа со сиво-маслинеста 
боја и кожни ракавици во црна боја поставени со крзно. Комбинезонот и кратката виндјакна 
се изработени од незапалливо платно ''Номекс'' со термо влошка. 

Тенковската капа-шлемофон е изработена од кожа во црна боја. 
 

ж) Униформа за езерска контрола 
 

Член 19 
Униформата за езерска контрола се состои од кратки панталони, маица со кратки 

ракави и комбинезон со термо влошка.  
Кратките панталони се изработени од материјал (50 % памук и 50 % синтетика) во темно 

сина боја. Должината на кратките панталони е до над колена, со систем за подесување 
(затегање). Коланот е внатрешен со седум гајки. На предната страна има шлиц што се 
закопчува со четири копчиња. На горниот дел од двете страни има по еден кос џеб со 
ширина од 16 до 18 см и должина од 26 до 28 см. По колкот од двете страни има по еден 
нашиен џеб со ширина од 7 до 9 см. и должината 10 до 12 см. и фалти што вртат странично. 
Џебовите имаат капак и се закопчуваат со по едно скриено копче. На двете ногавици има по 
еден ''торба'' џеб со широчина од 17 до 20 см. и должина од 21 до 23 см. Во пределот на 
задникот, панталоните се зајакнати со парче од истиот материјал. На задниот горен дел од 
двете страни по еден џеб со широчина од 12 до 14 см. и должина од 19 до 21 см. што се 
затвара со капак и по едно скриено копче.  

Маицата со кратки ракави е изработена од 100% памук, во темно сина боја. Има јака и 
три копчиња.  На десниот ракав на растојание од 12 см. од горниот раб на ракавот вшиен е 
натписот „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“, а на левиот ракав, на растојание од 10 см. од 
горниот раб на ракавот вшиен е амблемот на гранична полиција. На задната страна со 
бели флуорсцентни букви со дизмензии 5 х 7 см. поставени на меѓусебно растојание по 
0,5 см. е отпечатено ''ГРАНИЧНА'', а  под тоа ''ПОЛИЦИЈА''. 

 Комбинезонот со термо влошка е изработен од незапалив материјал номекс во темно 
сина боја. На предната страна се закопчува со двонасочен патент. Јаката е стоечка и се 
закопчува со ''чичка''-лента. На половината има зајакнување и ластик со подесување. На 
предната страна горе има два коси џеба што се закопчуват со патент. На ракавите има мали 
џебови. На долниот дел има странични џебови што се затвараат со патент и капак со 
''чичка''-лента. Комбинезонот е зајакнат во пределот на раменскиот дел, лактите, колената и 
задникот. Ракавите и ногавиците се закопчуваат со патент и ластик. 

 
з) Униформа за припадниците на Посебната  

единица за поддршка 
 

Член 20 
На припадниците на Посебната единица за поддршка покрај униформата од членoвите 

3 и 9 на оваа уредба, им припаѓа и маскирен комбинезон, маскирен шешир ''џангл'', 
маскирни ракавици, дводелно маскирно надодело за заштита од дожд, дводелно пододело-
''полар'', џемпер, маица со кратки ракави, маскирна поткапа, фантом капа „ Росио“, 
беретка и полар капа. 
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Член 21 
Деловите на униформата за припадниците на Посебната единица за поддршка го имаат 

следниот крој и боја: 
Маскирниот комбинезон е изработен од маскирна ткаенина со вудланд шара (50 % памук 

и 50 % синтетика) и има термо влошка. Јаката е стоечка и се закопчува со шпангла и 
''чичка''-лента. Од јаката до крајот на ногавиците се откопчува со патент. На горниот преден 
дел од двете страни има штепана сатла со попуна. На левата страна од сатлата нашиена е 
“чичка“-лента во форма на правоаголник со димензии 8x4,5см. за прикачување на ознаката 
на чинот, а од десната страна на сатлата се прикачува беџот во форма на правоаголник што 
продолжува во амблемот на полиција со намалени димензии. 

Во горниот дел од двете страни има по еден правоаголен џеб со патент нашиен 
хоризонтално, а во внатрешната страна има уште еден џеб со патент. На задната страна 
горе има штепана сатла со попуна. Вертикално од двете страни има по една фалта од 
рамото до појасот. На појасот има тунел со ластик со широчина од 4 см. Во долниот дел 
од двете страни има по еден кос џеб со два филеца ширина 0,18 см. поставени еден врз 
друг. Под нив од двете страни над коленото е нашиен хоризонтален џеб со патент. 
Ногавиците во пределот на коленото се зајакнати со парче од истата ткаенина. Ногавиците 
завршуваат со манжетни, две фалти на предниот дел и испуст на манжетната што се 
закопчува со ''чичка''-лента. Седиштето е појачано со парче од истиот материјал. Задниот 
дел од ногавиците има две фалти и манжетна. Ракавите се прицврстени со патент и по 
потреба се вадат. На десниот ракав на растојание од 12 см. од горниот раб на ракавот е  
вшиена  “чичка”- лента на која се поставува натписот “ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА 
ПОДДРШКА“, а на левиот ракав  на растојание од 10 см. од рамото е вшиена ''чичка'' 
лента на која се поставува амблемот на Посебната единица за поддршка. Во пределот на 
лактот ракавот е зајакнат од истата ткаенина. Ракавите завршуваат со четири фалти, 
манжетна и “чичка”-лента. Од внатрешната страна има штепувана влошка што на 
комбинезонот е прицврстена со копчиња. Влошката на појасот има ластик со широчина од 
1см. На предната страна по целата должина влошката се откопчува со ''чичка''-лента и 
дрикери. Влошката има плетена јака.  

Маскирниот шешир ''џангл'' е изработен од 65% полиестер и 35% памук во маскирна 
вудланд шара. 

Маскирните ракавици се изработени од материјал Горе-Текс со одвоени прсти и во 
внатрешниот дел има термо влошка. 

Дводелното маскирно надодело за заштита од дожд е изработено од материјал Горе-
Текс (водоотпорен и отпорен на ветар) во маскирна вудланд шара. Надоделото се состои 
од: јакна со вградена капа, панталони, камашни, капа со стреа и заштита за ушите. 

Дводелното пододело ''полар'' е изработено од памук и микрофибер во црна или 
маслинеста боја. Горниот дел на предната страна се закопчува со патент. 

Џемперот е изработен во риб-плетка во маслинеста боја (70 % волна и 30 % синтетика) 
и има отвор во форма на буквата ''О''. 

Маицата со кратки ракави е изработена од материјал микрофибер во сиво маслинеста 
боја.  

Маскирната подкапа е изработена од предиво (70 % волна и 30 % синтетика) во темно 
зелена боја. На предната страна има елипсовиден отвор за очите и носот. 

Фантом капата „Росио“ е изработена од незапалив материјал „номекс“ во црна боја, со 
два елипсовидни отвора за очите. 

Беретката е со вообичаен крој и е изработена од волна во темно сина боја. На левата 
страна на беретката е поставен амблемот во форма на круг. 

Полар капата е изработена од памук и микрофибер во темно сина боја. На предната 
страна има елипсовиден отвор за очите и носот. 
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Член 22 
На десниот ракав на џемперот и маицата со  кратки ракави, на растојание од 12 см. од 

горниот раб на ракавот е вшиена  „чичка“- лента на која се поставува натписот 
„ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“, а на левиот ракав  на растојание од 10 см. од 
рамото е вшиена „чичка“ лента на која се поставува амблемот на Посебната единица за 
поддршка. 

 
ѕ) Униформа за припадниците на Единицата за специјални задачи и Eдиницата за 
брзо распоредување 

 
Член 23 

На припадниците на Единицата за специјални задачи и на Единицата за брзо 
распоредување покрај униформите од членовите 3, 5, 9, 13, 14, 15 и 18 на оваа уредба им 
припаѓа и комбинезон со термо влошка, летен комбинезон, дводелна униформа, џемпер, 
пододело „полар“, Горе-Текс надодело, блузон со долги ракави, маица со кратки ракави, 
облека за заштита од дожд, ракавици, безбол капа, фантом капа ''Росио'', плетена капа, 
навлака за шлем, беретка, шешир-''џангл'', маскирна марама и летни чизми. 

Деловите на униформата од став 1 на овој член го имаат следниот крој и боја: 
Комбинезонот со термо влошка е изработен од незапалив материјал номекс во црна боја, 

маскирна вудланд шара и во комбинација на црна, сива и бела боја. На предната страна се 
закопчува со двонасочен патент. Јаката е стоечка и се закопчува со ''чичка''-лента. На 
половината има зајакнување и ластик со подесување. На предната страна горе има два коси 
џепа што се закопчуват со патент. На ракавите има мали џебови. На долниот дел има 
странични џебови што се затвараат со патент и капак со ''чичка''-лента. Комбинезонот е 
зајакнат во пределот на раменскиот дел, лактите, колената и задникот. Ракавите и ногавиците 
се закопчуваат со патент и ластик. 

Летниот комбинезон е изработен од материјал номекс (35% памук и 65% синтетика) во 
црна боја, маскирна вудланд шара и во комбинација на црна, сива и бела боја. Јаката е 
стоечка и се закопчува со шпангла и “чичка“- лента. Од крагњата до крајот на ногавиците 
се откопчува со патент. На горниот преден дел од двете страни има штепана сатла со 
потпунка. На левата страна од сатлата се наоѓа правоаголник за ознаката, а од десната 
страна на сатлата хорозонтална ''чичка''- лента. Во горниот дел на левата и десната страна 
има нашиени коси џебови со патент, а од внатрешната страна има џеб со патент. На 
појасот има тунел со ластик широк 4 см. Во долниот дел летниот комбинезон од двете 
страни има по еден кос џеб со два филеца, еден врз друг, со широчина од 1,8 см. Под нив, 
од двете страни над колената има нашиено хоризонтални џебови со патент. Колената се 
зајакнати со парче од истата ткаенина. Ногавиците завршуваат со манжетни, две фалти на 
предниот дел и испуст на манжетните кој се закопчува со чичка лента. Горниот заден дел 
од летниот комбинезон има штепувана сатла со потпунка. Од двете страни има по една 
вертикална фалта од рамото до појасот. Седалниот дел и лактите се зајакнати со парче од 
истата ткаенина. Ракавите се прицврстени со патент и по потреба се вадат. Ракавот 
завршуваат со четири фалти, манжетна и испуска за ''чичка''- лента.     

Дводелната униформа се изработува во четири варијанти: една од материјал номекс (65 
% полиестер и 35 % памук) во црна боја, другата од материјал (65 % полиестер и 35 % 
памук) во сиво маслинеста боја, третата од материјал (65 % полиестер и 35 % памук) во 
маскирна вудланд шара и четвртата од материјал (65 % полиестер и 35 % памук) во 
комбинација на црна, сива и бела боја. Составена е од: виндјакна со термо влошка 
(виетнамка), кошула со долги ракави, панталони и капа со стреа “Дрил-сарџент”.  

Деловите од дводелната униформа го имаат следниот крој: 
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Виндјакната со термо влошка (виетнамка) се закопчува со патент со преклоп. Јаката се 
закопчува со ''чичка''-лента во која е сместена ќулавка. Околу половината и на долниот раб 
има лента за стегање. Ракавите се на преклоп со леплива трака. На градите има два 
надворешни џеба со капак што се закопчуваат со ''чичка''-лента. На долниот дел од 
виндјакната има внатрешни џебови со капаци што се закопчуваат со ''чичка''-лента.  

Кошулата со долги ракави на предната страна се закопчува со скриени копчиња. Јаката е 
стандардна. На предниот дел во висината на градите има два џеба со преклоп. На левиот 
ракав има џеб со димензии 11,5x9,5 см. 

Панталоните се со висок струк и систем за подесување (затегање) и имаат доволен број 
гајки. Се закопчуваат со патент и копче. Од предната и задната страна има по два 
внатрешни џеба, а на ногавиците има по еден страничен надворешен џеб со капак што се 
закопчува  со патент и ''чичка''-лента. Ногавиците завршуваат со ластик или лента за 
затегање. 

Џемперот се изработува во две варијанти: едниот со полурол јака (100 % волна) во 
маскирна вудланд шара, во сиво маслинеста боја, во комбинација на црна, сива и бела боја 
и во црна боја и другиот со рол јака со патент (100 % волна) во маскирна вудланд шара, 
црна боја и комбинација на црна, сива и бела боја. 

Пододелото ''полар'' е изработено од памук и микрофибер во црна и темнозелена боја и 
се состои од поткошула и долги гаќи. 

Гора-текс надоделото е изработено од материјал гора-текс (водоотпорно и отпорно на 
ветар)  во  маскирна вудланд шара и во комбинација на црна, сива и бела боја. Се состои 
од јакна со вградена капа, панталони, камашни и капа со стреа и заштита за уши.   

Блузонот со долги ракави е изработен од 100% памук во црна боја.         
Маицата со кратки ракави е изработена од материјал микрофибер, во црна, сиво 

маслинеста, комбинација на црна, сива и бела боја и во маскирна  вудланд шара.  
Облеката за заштита од дожд се состои од маскирна дождовна наметка ''пончо'' 

изработена од водоотпорен материјал со вудланд шара и дводелно дождовно одело 
(шушкавец) изработено од водоотпорен материјал  во црна боја. 

Ракавиците се изработуваат во две варијанти: ракавици со прсти и ракавици без прсти. 
Ракавиците со прсти се изработуваат во две варијанти: едниот во комбинација кожа 
номекс во црна боја, а другите од горотекс матријал со термо влошка, во маскирна 
вудланд шара. Ракавиците без прсти се изработуваат во три варијанти: едните се 
изработени од кожа во црна боја и се зајакнати на внатрешната и надворешната страна на 
дланките, другите се изработуваат од синтетика и кожа во маскирна боја со вудланд шара, 
а третите се изработени од кожа во црна боја, со оловно зајакнување во пределот на 
јабучиците. 

Безбол капата е изработена од материјал во црна боја, во состав од полиестер и памук. 
Фантом капата ''Росио'' има отвор за очите и се изработува во две варијанти: едната од 

незапалив материјал ''номекс'' во црна боја, а другата е мрежеста, изработена од материјал 
(65 % полиестер и 35 % памук), во маскирна вудланд шара.  

Плетената капа е изработена од волна во две варијанти: едната во црна боја, а другата 
во сиво-маслинеста боја. 

Навлаката за шлем е изработена од полиестер во две варијанти: едната во црна боја, а 
другата во маскирна боја со вудланд шара. 

Беретка е изработена од волна во темно зелена боја и црна боја. 
Шеширот-''џангл'' е изработен од материјал (65 % полиестер и 35 % памук), во 

маскирна боја со вудланд шара. 
Маскирната марама е изработена од 100% памук во маскирна боја со вудланд шара. 
Летните чизми се изработени од горе-текс и вибрам во црна боја, со следните 

карактеристики: заштита од механички повреди и обезбедување на тивко движење и добар 
контакт со подлогата. Имаат систем за вентилација. 
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Член 24 
На десниот ракав на комбинезонот со термо влошка, летниот комбинезон, дводелната 

униформа, џемперот, блузонот со долги ракави и маицата со кратки ракави на 
припадниците на Единицата за специјални задачи, на растојание од 12 см. од горниот раб 
на ракавот е  вшиена  ''чичка'' - лента на која се поставува натписот “СПЕЦИЈАЛНА 
ПОЛИЦИЈА“, а на левиот ракав  на растојание од 10 см. од рамото е вшиена ''чичка''- 
лента на која се поставува амблемот на Единицата за специјални задачи. 

На десниот ракав на  дводелната униформа, џемперот и маицата со кратки ракави на 
припадниците на Единицата за брзо распоредување, на растојание од 12 см. од горниот раб 
на ракавот е  вшиена ''чичка''-лента на која се поставува натписот “ЕДИНИЦА ЗА БРЗО 
РАСПОРЕДУВАЊЕ“, а на левиот ракав на растојание од 10 см. од рамото е вшиена 
''чичка''-лента на која се поставува амблемот на Eдиницатa за брзо распоредување. 

На десниот ракав на комбинезонот со термо влошка, летниот комбинезон, дводелната 
униформа, маицата со кратки ракави, виндјакната со термо влошка и џемперот на 
припадниците на Eдиницатa за брзо распоредување, на растојание од 12 см. од горниот 
раб на ракавот е вшиена „чичка“ лента на која се поставува натписот “ЕДИНИЦА ЗА 
БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ во црна боја, а на левиот ракав  на растојание од 10 см. од 
рамото е вшиена „чичка“ лента на која се поставува амблемот на Eдиницатa за брзо 
распоредување во црна боја. 

Над горниот лев џеб од комбинезонот со термо влошка, летниот комбинезон, 
дводелната униформа, џемперот и облеката за заштита од дожд има нашиено ''чичка''-
лента за прикачување на еполетата со ознака на звањето. 

На предната страна на безбол капата и шеширот ''џангл'' и на левата страна на беретката 
на припадниците на Единицата за специјални задачи има амблем во форма на круг со 
дијаметар од 5 см. 

На предната страна на шеширот ''џангл'' и на левата страна на беретката во темно 
зелена боја на припадниците на Eдиницатa за брзо распоредување има амблем во форма 
на круг со неправилна форма со намалени димензии, а на безбол капата и беретката во 
црна боја, амблем во форма на круг со неправилна форма со намалени димензии во црна 
боја. 

 
и) Униформа за јавачи на службени коњи 

 
Член 25 

На полицајците од Единицата за службени кучиња и службени коњи кои вршат работи 
и задачи со службени коњи, покрај униформата од член 3 на оваа уредба им припаѓа и 
униформа за јавачи на службени коњи. 

Униформата за јавачите на службени коњи се состои од: панталони, заштитен елек за 
обука, елек за ноќно јавање, мантил за дожд,  ракавици за јавање, јавачка капа (шлем), 
чизми, чевли, мамузи и корбачи. 

Панталоните се изработуваат во темно сина боја од еластичен материјал 95% памук и 
5% ликра. Кројот на панталоните ја следи фигурата на јавачот. На појасот има гајки за 
ремен. На предниот дел се закопчуваат со метална копца и патент. На предната страна има 
два коси џеба, а на задната десна страна еден хоризонтален џеб. Сите џебови се затвораат 
со патент. Делот од панталоните кој го допира седлото е зајакнат со кожа. Ногавиците 
имаат двоен штеп однадвор и завршуваат со шлиц кој се затвора со чичак трака. 

Заштитниот елек за обука е изработен во темно сина боја од специјален материјал кој 
обезбедува заштита од удари. На левата и десната страна од предниот дел на елекот, над 
појасот, во форма на правоаголен триаголник се наоѓаат два мрежасти отвора кои се 
преклопени со делови со идентична форма како и мрежастите отвори, изработени од ист 
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материјал како и елекот, на кои се поставени гајки низ кои поминува трака за затегање. 
Траката за затегање е широка 5 см. изработена од ткаенина, а нејзините крајни делови, на 
средината на предниот дел на елекот се спојуваат со механизам за закопчување. На левата 
и десната страна од механизмот за закопчување, поставени се механизми за подесување на 
должината на траката. Предниот и задниот дел на елекот во делот над рамената се 
спојуваат со чичак трака во форма на квадрат. Елекот се зкопчува со патент, кој е 
прекриен со лента која се затвора со чичак – лента. со задниот дел на елекот е издолжен 
надолу за заштита на долниот дел од рбетот. 

Елекот за ноќно јавање е со вообичаен комотен крој, погоден за носење над 
униформата за јавање. Изработен е од материјал (60% памук и 40% полиестер) со тежина 
од 230 гр. на еден метар квадратен, прилагоден за нанесување на флуоросцентна жолто-
зелена боја. Се навлекува преку глава, а предниот и задниот дел странично се поврзуваат 
со две поеднечни врвки, зашиени во долниот страничен дел на предната и задната страна 
на елекот. Во долниот среден дел од предната страна на елекот, вшиена е флуорсцентна 
лента во светло сива боја, со широчина од 5 см.  

Мантилот за дожд е изработен во темно сина боја од водоотпорен материјал и должина 
до под колена. Од висина на појасот по должината на мантилот, од двете внатрешни 
страни на нозете поставени се дрикери со чие закопчување се овозможува формирање на 
ногавици. Горниот дел од мантилот е со лежерен крој, а во долниот преден дел има два 
нашиени џеба со капак, кои се закопчуваат со „чичак“ лента. Мантилот се закопчува со 
лиен патент широк 0,8 см. со 1 лизгач. Патентот е покриен со една лента со широчина од 
10 до 12 см. која на десната страна од патентот е зашиена, а на левата страна на патентот 
се закопчува со 4 дрикери при што се формира канал за истекување на вода. Јаката е 
стоечка и на неа фиксно е поставена ќулавка. На левата страна во висина на градите е 
пришиена “чичка”- лента за прикачување на еполета со ознака на звањето. Преку задниот 
горен дел, во горниот дел од грбот, со флуросцентно бели букви отпечатено е 
“ПОЛИЦИЈА”. На десниот ракав на  растојание од 12 см. од горниот раб на ракавот 
вшиена е „чичка“-лента на која се поставува натписот “ПОЛИЦИЈА ”. На левиот ракав на 
растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот вшиена е „чичка“-лента на која се 
поставува амблемот на Полиција. Задниот дел на мантилот е дополнет со слободна сатла, 
сечена на пола со шев. Под сатлата има мрежест материјал за проветрување. Ракавите се 
од два дела. Долниот дел на раквите завршува со ластик, кој на предната страна има 
“чичка”- лента за затегнување. На предниот и задниот дел по кавадурата на ракавите има 
по два отвора за проветрување. 

Ракавиците за јавање се со пет прсти и се изработени од квалитетна кожа во црна боја. 
Деловите помеѓу палецот и показалецот и малиот и до малиот прст се двојно зајакнати со 
кожа. На делот од ракавицата околи зглобот на раката има зашиено ремче со механизам за 
затегнување. 

Јавачката капа (шлем) е изработена во темно сина боја од стандарден материјал.   
Предниот дел на јавачката капа продолжува во сонцебран изработен од истиот материјал 
како и јавачката капа. Од внатрешната страна има постава која обезбедува определено 
растојание од главата. Над поставата зацврстен е посебен дел за ублажување на удари, низ 
кој минува трака која ја обиколува внатрешноста на јавачката капа  и низ средината на 
страничните делови над ушите продолжува во штитник за брада. Над штитникот од двете 
негови страни поставени се механизми за затегање на траката, при фиксирањето на 
јавачката капа. На средината на предниот дел од капата, во висина од 1 см. над 
сонцебранот поставен е амблем во форма на штит.  

Чизмите се изработени од црна бокс кожа и имаат кожен ѓон обложен со пластични 
подлошки. Внатрешниот дел на чизмите е обложен со кожа. Сарите се тврди и на задниот 
дел имаат влошка што ги држи исправени. Сарите се  до под колена. Во внатрешниот дел 
на горниот раб на чизмите поставени се платнени гајки кои се користат при обување. 
Чизмите имаат висок луб, на кој има дел за фиксирање на мамузите. 



„Службен весник на РМ“ бр. 106 од 05.09.2007 година 

20 од 34 

Чевлите се изработени од црна кожа со водоотпорен ѓон и имаат еластични страни. 
Висината на чевлите е до над скочниот зглоб. На задниот горен дел имаат гајка за 
обување. Врз чевлата се навлекува посебен дел, изработен од кожа кој ја заменува сарата 
на чизмата. Посебниот дел е во висина до колената, а се закопчува од надворешната 
страна со патент и два дрикера, од кои по еден е поставен на горниот и долниот дел. На 
долниот дел, странично е зашиена гајка за под ѓонот на чевелот.  Во долниот преден дел 
во форма на триаголник, како и по целата должина на патентот се наоѓа набран дел од 
ластик широк 5 см. 

Мамузите се од пониклован челик, со два крака обложени со гума и репелка во 
должина од 2 до 3,5 см. Ширината на краците и репелката е 1см. На крајот од краците има 
прорез за ремен со помош на кој мамузите се прицврстуваат на чизмите. Ремчињата се 
изработени од ПВЦ матерјал или кожа со шнола.  

Корбачите се од фиберглас во црна или темно сина боја со должина од 70 см. и од 120 
см. Делот за држење е обложен со гума. Корбачот од 70 см. завршува со кожен дел, а 
корбачот од 120 см. со врвка. 

  
3. Теренска униформа на полицајците 

 
Член 26 

Теренската униформа е изработена од платно (50% памук и 50% синтетика), во темно 
сина боја, со стандарден крој, во две варијанти - летна и зимска и се состои од: теренска 
виндјакна со влошка, наметка за дожд, теренска блуза со влошка, теренски зимски 
панталони, теренски летни панталони, теренска кошула со долги ракави, џемпер, капа,  
полар-пододело, надодело, памучна маица со кратки ракави,  ракавици со пет прсти, 
ракавици без прсти, летни чизми, чорапи-доколеници и памучни чорапи. 

 
Член 27 

Деловите на теренската униформа на полицијците го имаат следниот крој и боја: 
Теренската виндјакна со влошка е изработена од ткаенина која е импрегнирана - 

водоотпорна, во темно сина боја, со затворен крој, со должина до половина на бутовите. 
Јаката е припиена покрај вратот и на неа е поставена фиксна футрована  ќулавка со мало 
тремче и дебела врвка за затегнување вовлечена во работ. Јаката на вратот се закопчува со 
шпангла и “чичка”- лента. Виндјакната по должина се закопчува со патент затварач и 
шест скриени метални дрикери. На рамениците е зашиена по една еполета, од ист 
материјал како виндјакната, широка од 4 до 6 см, а долга од 13 до 16 см. Еполетите со 
едниот крај се зашиени на ракавот, а дугиот крај во форма на тап агол се закопчува до 
околувратникот  со  пластично копче во темно сина боја со пречник од 0,16 м. 

На виндјакната од надворешната предна страна на градите, од лево и десно се наоѓа по 
еден “торба” џеб со капак, широк од 4,5 до 6 см. кој се закопчува со метален дрикер. 
Џебовите се широки од 20 до 22 см. и долги од 16 до 18 см. На долниот дел на виндјакната 
под струкот од левата и десната страна се наоѓа отвор за два врежани џеба, со ширина од 
20 до 22 см и со капак со ширина од 4,5 до 6 см. кој се затвара со метален дрикер. Во 
пределот на појасот и долж долниот раб на виндјакната во вшиениот тунел  вградена е 
подвижна плетена врвка за затегање. Над левиот горен џеб има “чичка”-лента на која се 
поставува еполета со ознака на звањето. Ракавот е кошулски, составен од два дела, а на 
лактот има две фалти свртени надоле. На долниот дел од ракавот има лента од ист 
материјал како и виндјакната, широка од 4 до 5 см, а долга од 16 до 20 см. која на едниот 
крај е зашиена на ракавот, а на другиот се завршува во облик на тап агол и се прицврстува 
со “чичка”- лента. На десниот ракав на растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот 
вшиена е ''чичка''-лента на која е поставен натписот „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“. На 
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левиот ракав на растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот вшиена е ''чичка''-лента со 
облика на штит на која е поставен амблемот на граничната полиција. Под пазувите на 
двата ракава е вшиено парче за зајакнување во полукружна форма, со полупречник од 0,13 
см. од ист материјал, со по три оотвори за вентилација. Исто така, се зајакнати и 
подлактиците. Преку задниот дел од виндјакната, во горниот дел од грбот, со 
флуросцентно бели букви со дизмензии 5 см. отпечатено е „ПОЛИЦИЈА”. Виндјакната 
има две влошки од полиестреско неткаено платно, кои се прикопчуваат со спирален 
патент. Едната влошка е со тежина од 250 гр. на метар квадратен, а другата со 350 гр. на 
метар квадратен. 

Наметката за дожд е изработена од водоотпорен материјал во темно сина боја. 
Наметката е со широк и комотен крој, со должина до средината на потколениците. Се 
закопчува на предната страна, со четири симетрични вертикално распоредени дрикери по 
средината, почнувајќи од јаката на вратот до висината на колковите. Лентата која се 
закопчува е дупла и горниот дел од истата е компактен. Јаката е стоечка и на неа фиксно е 
поставена ќулавка. По должината на предниот раб на ќулавката протната е врвка за 
затегнување на истата. На левата предна страна од наметката, во висина на градите е 
отпечатен амблемот на гранична полиција. На двете страни од предниот дел на наметката 
има косо поставени отвори за рацете, со должина од 30 до 40 см, зајакнати со лента од 
истиот материјал. Преку задниот дел на наметката, во горниот дел на грбот, со бели 
флуоросцентни букви сo димензии 5 см. отпечатено е “ПОЛИЦИЈА“. Во внатрешниот дел 
од наметката има два ремени од истиот материјал кои служат за зацврстување на 
положбата на истата.   

Теренската блуза со влошка е изработена од ткаенина  во темно сина боја и е со 
затворен крој. Се закопчува со патент затварач или со пет метални дрикери. На блузата, од 
надворешната предна страна на градите и на долниот дел од двете страни се наоѓа по еден 
“торба” џеб со капак што се затвора со по еден метален дрикер. Горните џебови се широки 
од 12 до 14 см. и долги од 15 до 17 см. долните џебови се широки од 18 до 20 см. и  долги 
од 21 до 23 см. Над горниот лев џеб има “чичка”-лента на која се поставува еполета со 
ознака на звањето. На десниот ракав на растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот 
вшиена е “чичка”-лента на која е поставен натписот “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“. На 
левиот ракав на растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот вшиена е “чичка”-лента со 
облик на штит на која е поставен амблемот на гранична полиција. Во пределот на појасот 
блузата е благо струкирана. Ракавот е кошулски, составен од два дела, со зајакнати 
подлактици, а на  долниот дел завршуваат со метален дрикер. Од внатрешната страна на 
блузата со патент затварач се поставува термо влошка. 

Теренските зимски панталони се изработени од материјал (50 % памук и 50 % 
синтетика) и се со висок струк и систем за подесување (затегање). Имаат термо влошка 
вудланд. Коланот е внатрешен со седум гајки. На предната страна има шлиц што се 
закопчува со четири копчиња. На горниот дел од двете страни има по еден кос џеб со 
ширина од 16 до 18 см. и должина од 26 до 28 см. По колкот од двете страни има по еден 
нашиен џеб со ширина од 7 до 9 см. и должината 10 до 12 см. и фалти што вртат 
странично. Џебовите имаат капак и се закопчуваат со по едно скриено копче. На двете 
ногавици има по еден ''торба'' џеб широк од 17 до 20 см. и долг од 21 до 23 см. Во 
пределот на коленото и задникот, панталоните се зајакнати со парче од истиот материјал. 
Во долниот раб на ногавиците има вметната врвка. На задниот горен дел од двете страни 
по еден џеб со широк 12 до14 см. и долг од 19 до 21 см. што се затвара со капак и по едно 
скриено копче.  

Теренските летни панталони се изработени од истата ткаенина како и теренската блуза 
и имаат ист крој и изглед како теренските зимски панталони, без термо влошка.  
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Теренската кошула со долги ракави е со рамен крој и класична јака. Во висина  на 
градите од левата и десната страна се наоѓа по еден “торба” џеб со капак кој се затвара со 
чичак лента. Ширината на џебовите е од 13 до 15 см., а должината од 15 до17 см. На 
капакот на горниот десен џеб со букви во жолта боја дворедно е извезено “ГРАНИЧНА 
ПОЛИЦИЈА“, а на џебот е вшиена “чичка”-лента на која е поставен амблемот на гранична 
полиција. Над горниот лев џеб има “чичка”-лента на која се поставува еполетата со 
ознаката на звањето. На долниот дел има манжетна која се закопчува со пластично копче 
со пречник од 0,16 см. во темно сина боја. Над лактовите на ракавите се наоѓа лента за 
прицврстување и едно копче со кое се прицврстува завитканиот ракав. Лентата е вградена 
од внатрешната страна на ракавот, а копчето од надворешната страна. На рамењата од 
двете страни, во работ од ракавот е пришиена по една еполета која се закопчува со копче 
со пречник 0,16 см. во темно сина боја. 

Џемперот е изработен од предиво (70 % волна и 30 % синтетика) во темно сина боја. 
Јаката е стоечка. На предна страна се закопчува со патент со должина до пределот на 
градите. Ракавот е составен од едно парче.  Во пределот на лактот и рамото џемперот е 
зајакнат со платнета ткаенина. На долниот дел од џемперот и ракавите има рендер-ластик 
широк 7см. На левата страна има џеб со поклопец што се закопчува со ''чичка''-лента, а на 
зајакнувањето над горниот раб од џебот е пришиен додаток. Од двете страни на рамењата 
има нараменици на кои се поставени еполетите со ознаките на звањето. На десниот ракав 
има вшиена е „чичка“-лента на која се поставува натпис ”ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА”, 
поставен на 12 см. од рамото, а на левиот ракав има вшиена е „чичка“-лента на која се 
поставува амблем на граничната полиција,  поставен на 10 см. од рамото. 

Капата се изработува во две варијанти: летна и зимска. Летната капа е изработена  од ист 
материјал како кошулата и има кружен облик и стреа. Од внатрешната страна капата е 
поставена со платно. Зимската капа е изработена  од ист материјал како и теренската 
виндјакна. Има стреа и кружен облик со подвижни страни кои преку горната површина 
меѓусебно се спојуваат со два дрикера или “чичка” лента. На двете подвижни страни  во 
висина на  увото се поставени по два отвора за вентилација. Од внатрешната страна капата е 
поставена со платно и футрована термо влошка. На предната страна на капата, над стреата 
има амблем во форма на штит. 

Полар-пододелото е изработено од памук и микрофибер во темно сина боја. Се состои 
од горен и долен дел. Горниот дел е со долги ракави и се закопчува со патент-затварач од 
гради нагоре. Долниот дел е со долги ногавици. Во појасот и завршетокот на ногавиците  е 
вградена растеглива лента.  

Надоделото е изработено од материјал Горе-Текс (отпорен на вода и ветар) во темно 
сина боја. Јаката е со вградена капа. Надоделото се состои од горен дел, панталони, 
камашни, капа со стреа и заштита за ушите. 

Памучната маица со кратки ракави е изработена од 100% памук, во темно сина  боја. 
Има отвор во форма на буквата ''О''. На  средината на десниот и левиот ракав има чичка-
лента за поставување на натписот и амблемот на граничната полиција. На задната страна 
на памучната маица со бели флуорсцентни букви со дизмензии 5 см. е отпечатено 
„ПОЛИЦИЈА“.  

Ракавиците со пет прсти се изработени од материјал Горе-Текс и од внатрешната страна 
има термо влошка. 

Ракавиците без прсти се изработени од синтетика и кожа во темно сина боја. 
Летните чизми се изработени од Горе-Текс и вибрам во црна боја, со следните 

карактеристики: заштита од механички повреди и обезбедување на тивко движење и добар 
контакт со подлогата. Имаат систем за вентилација. 

Чорапите-доколеници се изработуваат од фино, чешлано, боено, волнено предиво (70 % 
волна и 30 % полиамид) со вообичаен крој и во темно сина боја. 

Памучните чорапи се изработуваат од 65 % памук и 35 % полиамид во темно сина боја. 
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Член 28 
Одредбите од членoвите 26 и 27 на оваа уредба се однесуваат и на теренската 

униформа на полицајките. 
 

Член 29 
Над десниот џеб нa теренската виндјакна со влошка и теренската кошула со долги 

ракави и на десната страна на џемперот во пределот на градите се прикачува беџот што 
продолжува со амблемот на граничната полиција со намалени димензии. 

 
4. Делови што припаѓаат покрај работната униформа 

 
Член 30 

Покрај работната униформа на полицајците и полицајките им припаѓа и широк ремен 
(опасач) со шнола, тесен ремен со шнола, ремен во бела боја, футрола за пиштол, футрола 
за пиштол во бела боја, футрола за резервна рамка, футрола за лисици за врзување, држач 
за батериска лампа, држач за гумена палка, футрола за радио врска и футрола за клучеви. 

Широкиот ремен (опасач) со шнола е изработен од густа ткаенина од синтетички 
влакна во црна боја. 

Тесниот ремен со шнола е со ширина 3,5 см, изработен од галантериска кожа во црна 
боја со дебелина од 0,25 до 0,3 см. 

Футролите за пиштол, резервна рамка, лисици за врзување, футролата за радио врска и 
футролата за клучеви и држачите за батериска лампа и гумена палка изработени се од густа 
ткаенина од синтетички влакна во црна боја. 

 
5. Дополнителни делови на униформата 

 
Член 31 

За извршување на определени задачи и работи на полицајците и полицајките им 
припаѓаат и соодветни дополнителни делови на униформата и тоа: балистички елек 
(панцир), заштитна гас маска, шлем, балистички заштитен шлем,  робокап одело, тактички 
елек со додатоци, тактички елек со вграден алпинистички појас и додатоци во црна боја, 
тактички опасач, тактичка спуштена футрола за пиштол, опасач во бела боја, ремен, 
транспортна торба за оружје и муниција, транспортна торба за опрема, транспортен ранец, 
ранец, заштитни очила за гаѓање, тактички заштитни очила, антифони, штитници за 
колена и лакти, суспензори, планинарски чизми, тактички летни чизми, прирачен џебен 
алат со футрола за опасач, метална телескопска палка со футрола за опасач, палка-тонфа, 
гумена палка, мини батериска лампа со футрола, торбичка со прва медицинска помош, 
футрола за нож-бодеж во црна боја и футрола за нож-танто во маскирна  боја  со  вудланд  
шара, матарка за вода (1 л.) со футрола, мешина за вода ''камила'' (3 литри), прибор за 
јадење, подметнувач од пресуван сунѓер, вреќа за спиење, алпинистички единечен шатор, 
штит, балистички штит, маскирно шаторско крило со ''вудланд'' шара, флуоросцентно 
елече, флуорсцентни подлактици, подлактици вo бела боја за регулирање на сообраќајот, 
бели ракавици за регулирање на сообраќајот, очила за сонце, свирка со гајтан, стоп палка, 
стоп светлечка палка, гумени чизми и офицерска командна торба. 

Балистичкиот елек (панцир) е изработен од специјални материјали што обезбедуваат 
заштита од куршуми со ниво IIIА/IV, со плоча и навлака од кордура во црна, темно сина 
или маскирна боја. 

Заштитната гас маска со говорна опција има можност за монтирање на цедилото од 
лева и од десна страна и панорамско стакло. Составена е од следните материјали: гума, 
стакло, метал во црна или сиво маслинеста боја. 



„Службен весник на РМ“ бр. 106 од 05.09.2007 година 

24 од 34 

 Балистички заштитен шлем се изработува во две варијанти: едниот со балистички 
визир и анатомска влошка од пресуван сунгер за главата во црна боја, а другиот со 
пластичен визир. 

 Робокап оделото е составено од штитник за рамо, гради и стомак, штитник за колена, 
потколеница, штитници за лакти и суспензор. 

Тактичкиот елек со додатоци е изработен од кордура во маскирна и црна боја. На 
предниот дел е поделен со патент за закопчување. На предната лева и десна страна има по 
две прегради за резервни рамки за автомат и по три помали прегради за дополнителна 
опрема. На задниот дел има вклопени прегради за пакувања муниција и футроли за 
пелерина, гас маска и радиоврска. Преку задниот дел на елекот, вшиена е „чичка“- лента 
на која се поставува натписот „ПОЛИЦИЈА“ во флуоросцентно бела боја.  

Тактичкиот опасач има спуштена футрола за пиштол и футрола за: лисици, резервни 
рамки за пиштол, резервни рамки за автомат МП-5, мини батериска ламба, радиоврска, 
држач за голема батериска ламба и држач за тонфа. 

Тактичката спуштена футрола за пиштол е изработена од густа ткаенина од синтетички 
влакна во црна боја. 

Ременот е изработен од кордура во црна боја и се закопчува со ''чичка''- лента. 
Транспортната торба за оружје и муниција има преграда со држачи за прицврстување 

на автомат и пиштол, прегради за рамки и запакувана муниција,  и преграда за додатна 
опрема за оружјето (пригушивач или тактичко светло и слично). Изработена е од 
балистичко платно-кордура во црна боја. 

Транспортната торба за опрема е приспособена за носење на соодветна опрема, а се 
носи преку рамо. 

Ранецот е составен од повеќе прегради. Има два ремени за на рамо и еден за околу 
половина и анатомска влошка за на грбот. Изработен е од балистичко платно-кордура или 
друга водоотпорна ткаенина во маскирна и сиво-маслинеста боја. 

Тактичките заштитни очила имаат двојно нерефлектирачко стакло кое не се гребе и не 
се замаглува, со ластик за подесување и се со состав: пластика, сунѓер, ластик, во црна 
боја. 

 Штитниците за колена и лакти се изработени од тврда пластика со сунѓереста влошка и 
ластици за затегање и се со состав: пластика, гума сунѓер во црна боја. 

 Планинарските чизми се изработени од горе-текс и вибрам во црна боја, со следните 
карактеристики: водоотпорност и заштита од ниски температури и имаат систем за 
вентилација.  

 Тактичките летни чизми се изработени од Горе-Текс и вибрам во црна боја, со 
следните карактеристики: заштита од механички повреди и обезбедување на тивко 
движење и добар контакт со подлогата и имаат систем за вентилација. 

Вреќата за спиење е изработена од материјал што овозможува заштита од температура 
до -25С. 

Алпинистичкиот единечен шатор е изработен од водоотпорен материјал во маслинеста 
боја, што овозможува заштита од температура до -30С.  

 Флуорсцентното елече е со вообичаен комотен крој, погодно за носење над работната 
униформа и на средина се закопчува со ''чичка''-лента. Изработено е од материјал (60% 
памук и 40% полиестер) со тежина од 230 гр. на еден метар квадратен, прилагоден за 
нанесување на флуоросцентна жолто-зелена боја. Во горниот дел од предната страна на 
елечето, во висина на градите вшиена е флуорсцентна лента во светло сива боја, со 
широчина од 5 см. На левата страна под флуорсецнтната лента има џеб со капак, со 
димензии 18 х 14 см, на кој е втиснат амблемот на полиција со димензии 10 х 8 см. со 
темно сина боја, на кој со флуорсецнетно жолто-зелени букви е отпечатено „РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА“, под тоа „ПОЛИЦИЈА“ подвлечено со флуорсцентно жолто-зелена боја, 
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по должината на целиот натпис, под која линија е отпечатено „POLICE“,  а најдолу се 
наоѓа флуорсцентно жолто-зелен венец во чија средина е отпечатено РМ, а на целиот 
амблем на растојание од 0,5 см од надворешниот раб е втисната флуорсцентна жолто-
зелена лента. Во долниот дел, на растојание од 9 см. од долниот раб, по целата широчина е 
вшиена флуорсцентна лента во светло сива боја, со широчина од 5 см. Преку задниот дел 
од елечето, во горниот дел од грбот, во правоаголник во темно сина боја со димензии 40 х 
9,5 см. отпечатено е „ПОЛИЦИЈА“, со флуорсцента жолто-зелени букви, а под тоа 
„POLICE“ . 

Гумените чизми се во црна боја и се со вообичаена изработка. 
Офицерската командна торба се носи во рака или преку рамо и се изработува во три 

варијанти: од кожа, од материјал горетекс во маскирна боја и од материјал Горе-Текс во 
темно сина боја. 

 
6. Свечена униформа 

 
a) Свечена униформа за полицајците 

 
 

Член 32 
Свечената униформа на полицајците се состои од: сако, панталони, мантил, шапка, 

кошула со долги ракави, вратоврска, украсен гајтан, бели ракавици, плитки чевли и 
чорапи. 

Деловите од свечената униформа на полицајците го имаат следниот крој и боја: 
Сакото е изработено во темно сина боја од материјал (45% волна и 55% полиестер). 

Закопчувањето е дворедно со шест метални копчиња во златно жолта боја. Јаката и 
фазонот се каро, а кројот е класичен. На предната страна во горниот лев дел има еден џеб 
со капак. На предната страна во долниот дел има два џеба со капак. Задниот дел од 
палтото е сечен на средината и има шлиц. Ракавите во долниот дел се украсени со една 
широко везена златно жолта лента со широчина од по 1,5 см. На рамото има еполети. На 
десниот ракав на растојание од 12 см од горниот раб на ракавот вшиен е натписот 
„ПОЛИЦИЈА“,  а на левиот ракав на растојание од 10 см од горниот раб на ракавот вшиен 
е амблемот на полицијата. 

На сакото на генералниот полициски советник и на главниот полициски советник, на 
горниот дел на реверот, од двете страни извезено е по едно гранче од ловоров лист во 
златно жолта боја од 100% свила. 

Панталоните се изработени од истиот материјал и се со иста боја, како и сакото со 
вообичаен крој со три фалти. На предната страна има два коси внатрешни џеба, а на 
задната десна страна еден хоризонтален џеб со капак и потребниот број гајки за ремен. На 
надворешниот страничен шев од панталоните од левата и десната ногавица има една лента 
од егализир во златно жолта боја во широчина од по 1 см. 

Мантилот е изработен од истиот материјал и со иста боја, како и сакото и пантолоните, 
со рамна линија, процврстен ракав и јака “буби”. Мантилот се закопчува со шоб-лента. Во 
долниот дел напред има два коси џеба. Горниот дел напред и позади е со вшиена сатла со 
раб. Задниот дел е сечен на половина и има шлиц. Околу половината има колан со тока и 
потребен број гајки за прицврстување на коланот. На ракавите во долниот дел има три 
ленти во златно жолта боја со широчина од по 1 см. Должината на мантилот е до половина 
на листовите од нозете. На рамото има еполети, на десниот ракав натпис “ПОЛИЦИЈА“, а 
на левиот ракав амблем на полицијата. 

Шапката е изработена од истиот материјал и боја, како и другите делови од свечената 
униформа. Сонцебранот е изработен од целулоид или сличен материјал во црна боја, со 
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раб опшиен со кожа. На сонцебранот на околу 0,5 см. од надворешниот раб е сошиен 
буриташ во златно жолта боја широк 0,6 см. Подбрадникот на шапката е од ист материјал 
како и сонцебранот со широчина од 1,6 см. а пред крајот има две гајки од ист материјал 
погодни за приспособување на должината на подбрадникот. Со краевите е прицврстен кон 
бортот со две копчиња од златно жолта боја, во пречник од по 1 см. Преку подбрадникот 
се става плетенка изработена  од синтетичко влакно со златно жолта боја. Данцетот на 
шапката е опшиен со ширит златно жолта боја, со широчина од 0,2 см. Однапред на 
средината на бортот се носи метална ознака. На дното на шапката има потница во 
широчина од 4 см. 

Шапката на генералниот полициски советник и на главниот полициски советник 
Шапката на генералниот полициски советник и на главниот полициски советник, покрај 
карактеристиките од ставот 1 на оваа точка, има и ловорови листови извезени на 
сонцебранот. 

Кошулата со долги ракави, изработена е од пуплин или друга ткаенина (67% памук и 
33% синтетика) во бела или светло сива боја и со вообичаен крој. Ракавите се вообичаени, 
во рачниот појас со две копчиња на манжетните. 

Вратоврската е свилена на врзување со темно сина боја и вообичаен крој. 
Украсниот гајтан е во форма на плетенка во златно-жолта боја, по чија должина 

слободно паѓа врвка изработена од ист материјал и во иста боја како и гајтанот. 
Белите ракавици се со пет прсти и вообичаен крој во бела боја изработени од 100 % 

памук. 
Плитките чевли се изработуваат од природна кожа во црна боја со кожен ѓон. 
Чорапите се во црна боја и истите се изработени од 65% памучно мерцелизирано боено 

предиво и 35% полиамид. 
 

б) Свечена униформа за полицајките 
 

Член 33 
Свечената униформа на полицајките се состои од: сако, панталони, здолниште, мантил, 

капа-ЕУ, кошула со долги ракави, вратоврска, чевли-салонки и хулахоп-чорапи. 
Сакото, панталоните, мантилот, кошулата со долги ракави и вратоврската се 

изработени од ист материјал и се со иста боја и изглед како и соодветните делови од 
свечената униформа на полицајците, со тоа што нивниот крој е приспособен според 
анатомската конституција на жената. 

Другите делови на свечената униформа на полицајките го имаат следниот крој и боја: 
Здолништето е изработено од истиот материјал како и сакото и е со вообичаен крој и од 

задната страна има шлиц долг 20 см. со патент затворувач. Од внатрешната страна е 
поставено со свилена ткаенина во соодветна боја. На појасот има потребен број гајки за 
ремен и едно копче. Должината на здолништето е до средината на коленото. 

Капата ''ЕУ'' е изработена во полусверична форма од дебела чоја во темно сина боја. На 
левата и десната страна има по два отвора за вентилација (метални окца).Над стреата на 
капата, околу сферичниот дел по целата должина на капата се протега украсна лента во 
темно сина со ширина 3,5 см. На предниот дел над стреата на капата има кожна лента со 
ширина 1,5 см. на која е нашиена украсна лента со ширина од 0,7 см. изработена од срмен 
конец во три варијанти: златно-жолата, сребрена и сина боја. На краевите истата е 
прицврстена со украсни копчиња во боја соодветна на украсната лента.На средината на  
предниот дел на капата, во висина од 5 см. над стреата поставен е амблем во форма на круг. 

Чевлите - салонки се изработени од говедска напа црна боја со дебелина од 0,12 до 0,14 
см. Поставата на чевлите е шевро од козја кожа со дебелина од 0,08 до 0,1 см. Ѓонот е од 
ребраст неолит со дебелина од 0,28 см. - кедер со косина. 

Хулахоп-чорапите се со вообичаен крој зајакнати на прстите и петиците во темно сина или 
темно сива боја. 
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7. Маскирна униформа за припадниците на 
резервниот состав на Министерството 

 
Член 34 

Маскирната униформа на припадниците на резервниот состав на Министерството е 
иста како и соодветната униформа на полицајците од активниот состав, со тоа што 
припадниците од резервниот состав носат теренски чевли изработени од мрсен спорт-бокс 
ѓон, кожен меѓуѓон и надворешен ѓон од гума. На теренските чевли се нашиени 
глуждници за околу 8 см. над глуждот. Другите делови од униформата се исти како и 
дополнителните делови од униформата на полицајците. 

 
8. Цивилна облека 

 
Член 35 

Цивилната облека на работниците кои вршат работи и задачи на внатрешно 
обезбедување во објекти и на личности кои се обезбедуваат се состои од: сако, панталони, 
мантил, елек, кошула, вратоврска, чорапи, чевли, шал, кожни ракавици и ремен.  

 
III. УНИФОРМА ЗА ПРИПАДНИЦИТЕ НА  

ХЕЛИКОПТЕРСКАТА ЕДИНИЦА 
 

Член 36 
Униформата за припадниците на хеликоптерската единица се состои од: униформа  за  

летачкиот  персонал  и  униформа  за  воздухопловно-техничкиот персонал. 
Цивилната облека за припадниците на летачкиот персонал на хеликоптерската единица 

се состои од истите делови како цивилната облека од член 35 на оваа уредба.  
 

1. Униформа за летачкиот персонал 
 

Член 37 
Униформата на летачкиот персонал  се состои од: летачка кожна јакна од типот USAF 

А-2, виндјакна од типот CWU-36/P NOMEX, летачки комбинезон од типот CWU-27/P 
NOMEX, летачки зимски поткомбинезон, долна облека, летечки чизми, чевли и летечки 
ракавици од типот USAF/USN. 

Деловите од униформата на летачкиот персонал го имаат следниот крој и боја:  
Летачката кожна јакна од типот USAF А-2 е изработена од козја кожа во темно кафеава 

боја. 
Виндјакната од типот CWU-36/P NOMEX е изработена од лесно номекс платно во 

зелена боја. 
Летачкиот комбинезон од типот CWU-27/P NOMEX се изработува од номекс платно, во 

две варијанти: летен и зимски, во темно зелена или темно сина боја.  
Летачкиот зимски поткомбинезон е изработен од футровано штеповано платно 

NOMEX арамид. 
Долната облека се изработува од NOMEX платно и памук, во две варијанти: летна и 

зимска. 
Летачките чизми се изработени од природна кожа во црна боја. 
Чевлите се изработени од материјал говедска напа анилин во  црна боја, со дебелина од 

0,14 до 0,16 см. Поставата на чевлите е од природен материјал козји анилин (шевро), а во 
предниот дел од кепер платно. Ѓонот е кожен. Чевлите се врзуваат со врвца која се 
протнува низ четири шнира. 
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Летачките ракавици од типот USAF/USN се изработени од NOMEX плетена ткаенина, 
зајакната со кожа. 

На десниот ракав на летачкиот комбинезон од типот CWU-27/P NOMEX, виндјакната 
од типот CWU-36/P NOMEX, на растојание од 12 см. од горниот раб на ракавот вшиен е 
амблемот на хеликоптерската единица. На левиот ракав на растојание од 10 см. од горниот 
раб на ракавот вшиен е правоаголниот амблем. Над левиот горен џеб од летачкиот 
комбинезон од типот CWU-27/P NOMEX и виндјакната од типот CWU-36/P NOMEX се 
прикачува пилотската значка.    

 
2. Униформа за воздухопловно-техничкиот  

персонал 
 

Член 38 
Униформата на воздухопловно-техничкиот персонал се состои од: зимска виндјакна, 

виндјакна, дводелен комбинезон, поткомбинезон, долна облека, зимска подкапа, кожни 
ракавици, чизми и воздухопловни полувисоки чевли со гумен ѓон. 

Деловите од униформата на воздухопловно-техничкиот персонал го имаат следниот 
крој и боја:  

Зимската виндјакна е изработена од Горе-Текс материјал во темно сина боја. На двете 
страни има по еден страничен џеб што се затвора со патент и внатрешен џеб. Од 
внатрешната страна виндјакната е обложена со фиксна волнена постава.  

Виндјакната е изработена во темно сина боја од материјал кој е непропустлив и 
водоотпорен  од надворешната страна, а возушно пропусен од внатрешната страна.  
Виндјакната на средината се закопчува со патент. На долниот дел од виндјакната се 
наоѓаат два странични џеба кои се затвараат со патент. Виндјакната е со должина до 
бутовите и припиена за телото.  

Дводелниот комбинезон е изработен од материјал (70% памук и 30% полиестер) во две 
варијанти: зимска и летна. 

Поткомбинезонот е изработен од футровано штеповано памучно платно. 
Долната облека е изработена од памук, во две варијанти: летна и зимска. 
Зимската подкапа е изработена од волнено предиво (60% волна и 40% синтетика) во 

темно сина боја, доволно долга да го заштитува вратот. 
Кожните ракавици се изработени од иста кожа и крој како и кожните ракавици од 

работната униформа на полицајците. 
Чизмите се изработени од природна кожа, со гумен ѓон. 
Воздухопловни полувисоки чевли со гумен ѓон се изработени од кожа и вибрам со 

следните карактеристики: заштита од механички повреди, заштита од агресивни хемиски 
средства и антистатични. Имаат систем за вентилација. 

 
Член 39 

На десниот ракав на зимската виндјакна, виндјакната и дводелниот комбинезон, на 
растојание од 12 см. од горниот раб на ракавот вшиен е амблемот на хеликоптерската 
единица. На левиот ракав на растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот вшиен е 
правоаголниот амблем. Над десниот горен џеб од зимската виндјакна, виндјакната и 
дводелниот комбинезон се прикачува значката на хеликоптерската единица. 
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3. Дополнителни делови на униформата на 
припадниците на хеликоптерската единина 

 
Член 40 

За извршување на определени задачи и работи на припадниците на хеликоптерската  
единица  им  припаѓаат  и  соодветни дополнителни делови на униформата  и тоа: летачка 
торба со димензии 50x30x20 см. заштитни очила за сонце и прибор за прва медицинска 
помош. 

На воздухопловно-технички персонал покрај дополнителните делови на униформата од 
ставот 1 на овој член им припаѓаат и антифони и заштитни наочари. 

 
IV.  ОЗНАКИ НА УНИФОРМАТА 

 
Член 41 

Ознаки на униформата се: натпис „ПОЛИЦИЈА“, натпис „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“, 
амблем на полиција, амблем на гранична полиција, амблем во форма на круг, метална 
ознака, правоаголен амблем, натпис „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“, амблем на 
Посебната единица за поддршка, натписот “СПЕЦИЈАЛНА ПОЛИЦИЈА“, амблем на 
Единицата за специјални задачи, амблем со форма на круг со дијаметар од 5см, натпис 
“ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“, амблем на Единицата за брзо распоредување, 
амблем во форма на неправилен штит со намалени димензии, амблем во форма на штит, 
амблемот на полицајците кои вршат работи на безбедност на сообраќајот на патиштата, 
амблем на хеликоптерската единица, пилотска значка, значка на хеликоптерската единица 
и беџ во форма на правоаголник. 

Натписот „ПОЛИЦИЈА“ е со димензии 10,5х2,5 см. изработен во темно сина боја, на 
кој со бели букви е исткаено ПОЛИЦИЈА, а од внатрешната страна на растојание од 0,5 
см. од надворешниот раб е исткаена жолта лента (прилог број 1). 

Натписот „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“ е во форма на кружен лак со димензии 13х3 см., 
изработен во темно сина боја, на кој со бели букви е исткаено ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА, 
подвлечено со златно жолта линија по должина на целиот натпис, под која линија со бели 
букви е исткаено BORDER POLICE. Од надворешната страна со широчина од 0,3 см. од 
надворешниот раб е исткаена жолта лента (прилог број 2).  

Амблемот на полицијата има облик на штит со димензиии 11,5х9,5 см. Изработен е во 
темно сина боја, на кој со бели букви е исткаено РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, под тоа 
ПОЛИЦИЈА, подвлечено со златно жолта линија по должина на целиот натпис, под која 
линија со бели букви е исткаено POLICE, а под натписот POLICE е исткаен грбот на РМ 
во соодветните бои. Долж целиот раб на амблемот на 0,3 см. од надворешната ивица е 
исткаена жолта лента, во вид на внатрешна рамка (прилог број 3). 

Амблемот на граничната полиција е во форма на штит, со димензии  11,5 х 9,5 см. 
Изработен е во темно сина боја, на кој со бели букви е исткаено РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА, под тоа ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА, подвлечено со златно жолта линија по 
должина на целиот натпис, под која линија со бели букви е исткаено BORDER POLICE, а 
под натписот BORDER POLICE исткаена е контура на територијата на Република 
Макеоднија со димензии 5х5,5 см, во која се наоѓа знамето на Република Македонија. Врз 
контурата, на левата страна е исткаен граничен камен со димензии 1,5х4 см, на кој во 
основата се исткаени буквите РМ во црна боја. Од левата и десната страна на контурата на 
Република Македонија исткаен е ловоров венец во златно-жолта боја. Долж целиот раб на 
амблемот на 0,3 см од надворешната ивица е исткаена жолта лента, во вид на внатрешна 
рамка (прилог број 4). 

Амблемот во форма на круг има дијаметар од 4 см. Во средината со бели букви е 
отпечатено РМ, а од страните е навезен ловоров венец во златно жолта боја (прилог број 
5). 
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Металната ознака има облик на штит со димензии 5,5х5 см, се изработува во сребрено 
бела боја. Во средината на штитот е поставена ознака во форма на круг со дијаметар 3 см. 
со златно жолта боја со ловоров венец и во средината отпечатено РМ (прилог број 6).  

Правоаголниот амблем е изработен од чоја со димензии 6,6х3,3см. На амблемот е 
извезено знамето на Република Македонија (прилог број 7). 

Натписот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ е извезен со бели букви на црна 
основа, со димензии 10,5х3см. Долж целиот раб на натписот на надворешната ивица е 
исткаена златно жолта лента, во вид на внатрешна рамка (прилог број 8).  

Амблемот на Посебната единица за поддршка има облик на штит со димензиии 
11,5х9,5 см. Изработен е во црна боја, на кој со бели букви е извезено РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА, под тоа извезено е знамето на Република Македонија со димензии 
9,5x2см. подвлечено со жолта линија по целата должина, под која линија со бели букви е 
исткаено MVR-PEP, подвлечено со жолта линија по целата должина,  а под тоа зборовите 
POLICE, а под натписот POLICE е исткаен ловоров венец во златно жолта боја во чија 
средина е извезено РМ во бела боја. Растојанието меѓу жолтите линии е 1 см. Долж целиот 
раб на амблемот на 0,5 см. од надворешната ивица е исткаена жолта лента, во вид на 
внатрешна рамка  (прилог број 9). 

Натписот „СПЕЦИЈАЛНА ПОЛИЦИЈА“ се изработува во две варијанти: првата 
варијанта е исткаена со бели букви на црна основа, а втората варијанта со сиви букви на 
црна основа со димензии 10,5x3см. Долж целиот раб на натписот исткаен со бели букви на 
црна основа на надворешната ивица е исткаена портокалова лента, а на натписот истакаен 
со сиви букви на црна основа на надворешната ивица е исткаена сива лента, вид на 
надворешна рамка (прилог број 10). 

Амблемот на Единицата за специјални задачи се изработува на црна основа во две 
варијанти. Првата варијанта е во форма на круг со дијаметар од 9 см. во кој се наоѓаат три 
прстени кои се одвоени со портокалова линија широка 0,2см. Во средината на внатрешниот 
прстен исткаена е глава од тигар со димензии 3х3см. во комбинација од бела, портокалова, 
црна, црвена и зелена боја. На горната половина на средниот прстен со бели букви е исткаено 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, а на долната половина со бели букви е исткаено SPECIAL 
TASK UNIT. Помеѓу горната и долната половина од средниот прстен исткаени се две 
знамиња на Република Македонија во форма на круг. На горната половина од надворешниот 
прстен, со бели букви е исткаено МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ, а на 
долната половина со бели букви е исткаено ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ. Помеѓу 
горната и долната половина од надворешниот прстен од левата страна со портокалова боја 
истаен е бројот 19, а од десната страна бројот 81. Втората варијанта е во форма на круг со 
дијаметар од 9 см. во кој се наоѓаат три прстени кој се одвоени со сива линија широка 0,2см. 
Во средината на внатрешниот прстен исткаена е глава од тигар со димензии 3х3см. во 
комбинација од бела, сива и црна боја. На горната половина на средниот прстен со сиви букви 
е исткаено РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, а на долната половина со сиви букви е исткаено 
SPECIAL TASK UNIT. Помеѓу горната и долната половина од средниот прстен исткаени се 
две знамиња на Република Македонија во форма на круг, на сива основа со црно краци. На 
горната половина од надворешниот прстен, со сиви букви е исткаено МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ, а на долната половина со сиви букви е исткаено ЕДИНИЦА ЗА 
СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ. Помеѓу горната и долната половина од надворешниот прстен од 
левата страна со сива боја истаен е бројот 19, а од десната страна бројот 81 (прилог број 11). 

Амблемот со форма на круг со дијаметар од 5см. се изработува на црна основа во две 
варијанти. Првата варијанта е со исткаена глава од тигар во комбинација од бела, 
портокалова, црна, црвена и зелена боја, со димензии 3х3см. Долж целиот раб на 
амблемот на надворешната ивица е исткаена портокалова лента, во вид на внатрешна 
рамка. Втората варијанта е со исткаена глава на тигар во комбинација од црна, сива и бела 
боја. Долж целиот раб на амблемот на надворешната ивица е исткаена сива лента, во вид 
на внатрешна рамка  (прилог број 12). 
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Натписот „ ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ се изработува во три варијанти: 
првата варијанта е исткаена со жолти букви на темно зелена основа, втората варијанта е 
исткаена со жолти букви на темно плава основа и третата варијанта е исткаена со сиви 
букви на црна основа. Натписот е со димензии 9,5х2,2см. Долж целиот раб на натписот 
исткаен во првата и втората варијанта, на надворешната ивица е исткаена златно-жолта 
лента во вид на внатрешна рамка (прилог број 13). 

Амблемот на Единица за брзо распоредување е во форма на неправилен штит со 
димензии 8,4х8,5см. Се изработува во три варијанти: првата варијанта е на темно зелена 
основа, втората варијанта е на темно плава основа и третата варијанта е на црна основа. 
На горниот дел извезено е Р. МАКЕДОНИЈА, под тоа ПОЛИЦИЈА – ЕБР, кои се 
подвлечени со линија. Во средишниот дел се наоѓа меч во чија воја, во чија позадина се 
вкрсуваат стрела во сива боја и гром.. Долниот дел на штитот завршува со лента на која од 
лево на десно е испишан текст СЕКОГАШ СЕКАДЕ. Од надворешната страна штитот е 
опшиен со лента. Буквите, линијата, громот и лентата за опшивање, во првата и втората 
варијанта се во жолта боја, а во третата варијанта се во сива боја.  (прилог број 14). 

Амблемот во форма на неправилен штит со намалени димензии е со димензии 4,5х4,1см., 
ист е како амблемот на Единица за брзо распоредување, без долна лента, без натис Р. 
МАКЕДОНИЈА и без лента за опшивање и се изработува од материјал чоја. (прилог број 
15). 

Амблемот во форма на штит е везен на чоја со димензии 6,5x3,5 см. Долж целиот раб 
на амблемот на 0,5 см од надворешната ивица во вид на внатрешна рамка, извезена е лента 
со конец од 100% свила во златно жолта боја. Во рамкита извезени се ловоров венец и 
ознака РМ со конец од 100% свила во златно жолта боја. Амблемот се изработува во две 
варијанти. Кај првата варијанта подлогата на амблемот е извезена со конец од 100 % свила 
во сиво маслинеста боја. Втората варијанта е наменета за униформата за припадниците на 
Посебната единица за поддршка и подлогата на амблемот е извезена со конец од 100 % 
свила во темно сина боја. (прилог број 16). 

Амблемот на полицајците кои вршат работи на безбедност на сообраќајот на патиштата 
e во форма на штит. Подлогата на амблемот е во сина боја, на која со златни букви е 
извезено РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, а под тоа REPUBLIC OF MACEDONIA. Во 
средината на амблемот извезени се раширени крила во златна боја во чија средина e 
поставен и извезен штит во сива боја, а во средината на штитот е извезвен круг во бела 
боја оквирен со црвена линија, во кој со златни букви е изизвезео STOP, оквирен со златна 
линија. На долната страна на амблемот со златни букви е извезено СООБРАЌАЈНА 
ПОЛИЦИЈА, а под тоа TRAFFIC POLICE. (прилог бр.17).  

Амблемот на хеликоптерската единица е во форма на штит со димензии 12,5x11 см. 
Подлогата на амблемот е изработена од темно сива чоја, во чија средина е извезен јастреб 
со раширени крила во кафеаво-бела боја, а од левата и десната страна на амблемот 
извезени се ловорови гранки. Над јастребот, со златно-жолти букви извезено е 
ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА, над него извезена е линија во плава боја, со широчина од 
0,2см, а над линијата е извезено МВР НА РМ  во светло сива боја (прилог број 18). 

Пилотската значка е во форма на раширени крила на јастреб, со димензии 4,2x8,4 см. 
Изработена е од метал во златно-жолта боја. Крилата се раздвоени со меч, изработен во 
златно-жолта боја со црвена дршка и заштитник во сиво-маслинеста боја. На долниот дел 
од крилата е поставено развиорено знаме на Република Македонија (прилог број 19).  

Значката на хеликоптерската единица е во форма на штит со димензии 6x5,3 см. 
Изработена e од метал. Основата е во темно-сива боја. Значката е  уоквирена со линија 
0,1см во плава боја. Во средината на амблемот поставено е знамето на РМ во форма на 
штит, во чија средина е поставен хеликоптер во комбиниција од темно сина и сина боја. Над 
знамето на РМ има натпис ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА во златно-жолта боја, а над него 
МВР НА РМ во златно-жолта боја (прилог број 20). 

Беџот е во форма на правоаголник кој завршува со амблем на соодветната 
организациона полициска единица. (прилог бр.21).  
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Член 42 
Прилозите од број 1 до број 21 се составен дел на оваа уредба. 
 

V.  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 43 
Постојната униформа чиј крој и боја се изменети со оваа уредба, ќе се заменат по 

истекот на рокот на нивното траење. 
Член 44 

Со денот на отпочнувањето на примената на оваа уредба престанува да важи Уредбата за 
униформата и ознаките на униформата на полицијата во Министерството за внатрешни 
работи (''Службен весник на Република Македонија'' бр. 10/00, 92/00, 72/01, 16/02 и 11/03). 

 
Член 45 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник 
на Република Македонија“, а ќе се применува од 11.11.2007 година. 

 
      Бр. 19-5163/1                           Претседател на Владата  
29 август 2007 година                            на Република Македонија,  
           Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 
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