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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3833.
Врз основа на член 127 од Законот за полиција
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16 и
120/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.9.2016 година, донесе
УРЕДБА
ЗА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА
УНИФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа уредба се уредува униформата и ознаките
на униформата на Полицијата.
Член 2
Под униформа во смисла на оваа уредба се подразбираат составните делови на униформата, деловите и
дополнителните делови што припаѓаат покрај униформата, како и ознаките на униформата на Полицијата од
основната униформа, униформата за извршување на
посебни и специјални задачи, униформата за воздухопловна служба, свечената униформа и униформата за резервниот состав на полицијата.
II. ВИДОВИ НА УНИФОРМА НА ПОЛИЦИЈАТА
Член 3
Полициските службеници ги имаат следните видови на униформа:
1. oсновна униформа,
2. униформа за извршување на посебни и специјални задачи,
3. униформа за воздухопловна служба,
4. свечена униформа и
5. униформа за резервниот состав на полицијата.
1. ОСНОВНА УНИФОРМА
Член 4
Во основната униформа спаѓаат следните подвидови на униформа:
1. работна униформа,
2. теренска униформа,
3. униформа за мотоциклисти,
4. униформа за велосипедисти и
5. униформа за езерска контрола.

1.1 РАБОТНА УНИФОРМА
Член 5
Во работна униформа спаѓа:
а) работна униформа на полициски службеници
(мажи) и
б) работна униформа на полициски службеници
(жени).
1.1.1 РАБОТНА УНИФОРМА НА ПОЛИЦИСКИ
СЛУЖБЕНИЦИ (МАЖИ)
1.1.1.1. Составни делови на работната униформа на
полициски службеници (мажи)
Член 6
Работната униформа на полициски службеници
(мажи) се состои од: виндјакна со влошка, кратка виндјакна, панталони (зимски и летни), сако, капа „БК“
(зимска и летна), шапка (зимска и летна), кошула со
долги ракави, кошула со кратки ракави, маица со кратки ракави со јака, вратоврска (во јазол со ластик и мануелно врзување), џемпер со рол јака, дводелен комплет за дожд (виндјакна и панталони), чевли со потенок ѓон, чевли со подебел ѓон, полувисоки чевли и високи специјални чизми.
1.1.2 РАБОТНА УНИФОРМА НА ПОЛИЦИСКИ
СЛУЖБЕНИЦИ (ЖЕНИ)
1.1.2.1. Составни делови на работната униформа на
полициски службеници (жени)
Член 7
Работната униформа на полициски службеници
(жени) се состои од: виндјакна со влошка, кратка виндјакна, панталони (зимски и летни), сако, здолниште
(зимско и летно), капа „ЕУ“, капа „БК“ (зимска и
летна), кошула со долги ракави, кошула со кратки ракави, маица со кратки ракави со јака, вратоврска (во
јазол со ластик и мануелно врзување), џемпер со рол
јака, дводелен комплет за дожд (виндјакна и панталони), чевли со потенок ѓон, чевли со подебел ѓон, полувисоки чевли и високи специјални чизми.
1.2. ТЕРЕНСКА УНИФОРМА
1.2.1. Составни делови на теренска униформа
Член 8
Теренската униформа се состои од: виндјакна со
влошка, теренска кратка јакна, теренски панталони
(зимски, зимски со постава и летни), теренска кошула
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со долги ракави, теренска кошула со кратки ракави,
џемпер со рол јака, теренска капа (летна, зимска продолжена и зимска кратка), маица со кратки ракави со
јака, дводелен комплет за дожд (виндјакна и панталони), чевли со потенок ѓон, чевли со подебел ѓон, полувисоки чевли и високи специјални чизми.
1.3. УНИФОРМА ЗА МОТОЦИКЛИСТИ
1.3.1. Составни делови на униформата
за мотоциклисти
Член 9
Униформата за мотоциклистите се состои од: виндјакна, панталони (зимски и летни), џемпер со рол јака,
капа „БК“ (зимска и летна), маица со кратки ракави со
јака, дводелен комплет за дожд (виндјакна и панталони), чевли и чизми.
1.4. УНИФОРМА ЗА ВЕЛОСИПЕДИСТИ
1.4.1. Составни делови на униформа
за велосипедисти
Член 10
Униформата за велосипедистите се состои од: кратка виндјкна, џемпер со рол јака, панталони, кратки панталони, кошула со кратки ракави, маица со кратки ракави со јака, ролка, капа „БК“ (зимска и летна), дводелен комплет за дожд (виндјакна и панталони), патики и
полувисоки чевли.
1.5. УНИФОРМА ЗА ЕЗЕРСКА КОНТРОЛА
1.5.1. Составни делови на униформа за езерска
контрола
Член 11
Униформата за езерската контрола се состои од:
комбинезон со термо влошка, виндјакна со влошка,
теренска кратка јакна, теренски панталони (зимски,
зимски со постава и летни), кратки панталони, теренска кошула со долги ракави, теренска кошула со кратки ракави, џемпер со рол јака, теренска капа (летна,
зимска продолжена и зимска кратка), маица со кратки
ракави со јака, дводелен комплет за дожд (виндјакна
и панталони), патики, чевли со потенок ѓон, чевли со
подебел ѓон, полувисоки чевли и високи специјални
чизми.
1.6. Делови што припаѓаат покрај основната
униформа
Член 12
Делови што припаѓаат покрај основната униформа
се: маица со кратки ракави со отвор во форма на буквата „О“, дводелно пододело, подкапа, чорапи кратки,
чорапи долги, чорапи хулахоп, чорапи за велосипедисти, елече флуоросцентно, подлактици за регулирање на сообраќајот флуоросцентни, ракавици кожни, ракавици за регулирање на сообраќајот, ракавици за велосипедисти (кратки и долги), ракавици за мотоциклисти, навлака за шапка и гајтан за свирче.
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1.7. Дополнителни делови што припаѓаат покрај
основната униформа
Член 13
Дополнителните делови што припаѓаат покрај основната униформа се: широк ремен (опасач) со шнола,
футрола за пиштол, футрола за резервна рамка, футрола за лисици за врзување, футрола за радиоврска, футрола за клучеви, држач за батериска лампа, држач за
полициска палка и тесен ремен со шнола.
1.8. Ознаки на основната униформа
Член 14
Ознаките на основната униформа се: натпис „ПОЛИЦИЈА“, натпис „СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА“,
натпис „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“, амблем „ПОЛИЦИЈА“, амблем „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“, амблем во форма на штит со намалени димензии и метална ознака за шапка.
2. УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ И
СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ
Член 15
Во униформата за извршување на посебни и специјални задачи спаѓаат следните подвидови на униформа:
1. униформа за извршување на специјални задачи,
2. униформа за извршување на задачи во урбана
средина,
3. униформа за извршување на задачи за јавен ред и
мир,
4. униформа за извршување на задачи во рурална
средина,
5. униформа за извршување на посебни задачи,
6. униформа за алпинизам и
7. униформа за скијање.
2.1. УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА
СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ
2.1.1. Составни делови на униформа за извршување
на специјални задачи
Член 16
Униформата за извршување на специјални задачи се
состои од: комбинезон, зимска јакна со подјакна, кратка
мека јакна „виндстопер“, џемпер, кошула „рипс“, кошула
„аутлас“, панталони „рипс“, панталони „трослојни“, блуза
со долги ракави, маица со јака, маица со отвор во форма
на буквата „О“, маица со долги ракави, тактичка маица со
кратки ракави, дводелен комплет за дожд, шешир, капа
„безбол“, беретка, навлака за шлем, високи зимски чизми
и тактички летни чизми.
2.2 УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАДАЧИ
ВО УРБАНА СРЕДИНА
2.2.1. Составни делови на униформа за извршување
на задачи во урбана средина
Член 17
Униформата за извршување на задачи во урбана
средина се состои од: комбинезон, зимска јакна со подјакна, кратка јакна, џемпер, кошула „рипс“, кошула
„аутлас“, панталони „рипс“, панталони „трослојни“,
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блуза со долги ракави, маица со јака, маица со отвор во
форма на буквата „О“, маица со долги ракави, тактичка
маица со кратки ракави, дводелен комплет за дожд, шешир, капа „безбол“, беретка, навлака за шлем, високи
зимски чизми и тактички летни чизми.
2.3 УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАДАЧИ
ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР
2.3.1. Составни делови на униформата за извршување на задачи за јавен ред и мир
Член 18
Униформата за извршување на задачи за јавен ред и
мир се состои од: комбинезон, зимска јакна со подјакна, кратка јакна, џемпер, кошула „рипс“, кошула
„аутлас“, панталони „рипс“, панталони „трослојни“,
блуза со долги ракави, маица со јака, маица со отвор во
форма на буквата „О“, маица со долги ракави, тактичка
маица со кратки ракави, дождовна наметка, капа „безбол“, беретка, навлака за шлем, високи специјални
чизми и тактички летни чизми.
2.4 УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАДАЧИ
ВО РУРАЛНА СРЕДИНА
2.4.1. Составни делови на униформа за извршување
на задачи во рурална средина
Член 19
Униформата за извршување на задачи во рурална
средина се состои од: комбинезон, зимска јакна со
подјакна, кратка јакна, џемпер, кошула „рипс“, кошула
„аутлас“, панталони „рипс“, панталони „трослојни“,
блуза со долги ракави, маица со отвор во форма на буквата „О“, маица со долги ракави, тактичка маица со
кратки ракави, дождовна наметка, дводелен комплет за
дожд, шешир, беретка, навлака за шлем, високи зимски
чизми и тактички летни чизми.
2.5. УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
НА ПОСЕБНИ ЗАДАЧИ
2.5.1. Составни делови на униформа за извршување
на посебни задачи
Член 20
Униформата за извршување на посебни задачи се
состои од: комбинезон, зимска јакна со подјакна, кратка јакна, џемпер, кошула „рипс“, кошула „аутлас“,
панталони „рипс“, панталони „трослојни“, блуза со
долги ракави, маица со јака, маица со отвор во форма
на буквата „О“, маица со долги ракави, тактичка маица
со кратки ракави, дводелен комплет за дожд, шешир,
капа „безбол“, беретка, навлака за шлем, високи зимски чизми и тактички летни чизми.
2.6. УНИФОРМА ЗА АЛПИНИЗАМ
2.6.1. Составни делови на униформа за алпинизам
Член 21
Униформата за алпинизам се состои од: заштитен
комбинезон, летни панталони, блуза со долги ракави,
кратки панталони, маица со кратки ракави, зимски панта-
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лони, јакна виндстопер со качулка, дводелна јакна, јакна
микрофибер, алпинистички панталони, алпинистички патики, патики за планинарење, планинарски високи чевли
и зимски алпинистички чевли со жлебови за дерези.
2.7. УНИФОРМА ЗА СКИЈАЊЕ
2.7.1. Составни делови на униформа за скијање
Член 22
Униформата за скијање се состои од: скијачка
јакна, скијачка подјакна, скијачки панталони, скијачка
капа и скијачки ракавици.
2.8. Делови што припаѓаат покрај униформата за
извршување на посебни и специјални задачи
Член 23
Деловите што припаѓаат покрај униформата за извршување на посебни и специјални задачи се: надодело (блуза, панталони, ракавици, подкапа, навлака за
шлем и лента за маскирање на оружје), дводелно пододело со подкапа, капа фантом, капа плетена, капа полар, капа фантом алпинистичка, ракавици термо, ракавици тактички, ракавици „фаст роуп“,ракавици за ЈРМ,
ракавици волнени, ракавици полар, ракавици со споени
прсти, ракавици алпинистичи, ремен за панталони, камашни, чорапи летни, чорапи зимски, чорапи кратки и
чорапи долги.
2.9. Дополнителни делови што припаѓаат покрај
униформата за извршување на посебни и
специјални задачи
Член 24
Дополнителни делови што припаѓаат покрај униформата за извршување на посебни и специјални задачи се: тактички опасач, тактичка футрола за пиштол,
спуштена футрола за пиштол, тактичка футрола за резервни рамки за пиштол, футрола за радиоврска, футрола за батериска лампа, држач за батериска лампа,
држач за полициска палка, футрола за полициска
палка, футрола за лисици за врзување, држач за клучеви, футрола за заштитна маска, футрола за прва помош, мулти футрола и тактички ремен.
2.10. Ознаки на униформата за извршување
на посебни и специјални задачи
Член 25
Ознаките на униформата за извршување на посебни
и специјални задачи се: амблем „ПОЛИЦИЈА“, амблем
„ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“, амблем
„ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“, амблем
„ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“, амблем
„ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“, амблем „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА –
АЛФА“, амблем „МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА КОМПЕНЗАТОРНИ МЕРКИ“, амблем „ЕДИНИЦА ЗА
СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“, амблем во форма на круг со
намалени димензии, амблем во форма на штит со намалени димензии, натпис за идентификација, натпис
„МАКЕДОНИЈА“, правоаголен амблем со натпис за
специјалност, оперативна и крвна група и метален амблем во форма на круг со намалени димензии.
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3. УНИФОРМА ЗА ВОЗДУХОПЛОВНА СЛУЖБА
Член 26
Во униформата за воздухопловната служба спаѓаат
следните подвидови на униформа:
1. униформа за летачка служба и
2. униформа за воздухопловно-техничка служба
3.1 УНИФОРМА ЗА ЛЕТАЧКА СЛУЖБА
3.1.1. Составни делови на униформа за летачка
служба
Член 27
Униформата за летачка служба се состои од: зимска
летачка јакна N–3 B, летачка кожна јакна од типот
USAF A-2, виндјакна од типот CWU-36/P NOMEX, летачки комбинезон од типот CWU-27/P NOMEX (зимски и летен), подкомбинезон, летачки ракавици од типот USAF/USN, капа „безбол“, полувисоки чевли и
чизми.
3.2. УНИФОРМА ЗА ВОЗДУХОПЛОВНО
-ТЕХНИЧКА СЛУЖБА
3.2.1. Составни делови на униформа за
воздухопловно-техничка служба
Член 28
Униформата за воздухопловно-техничка служба се
состои од: зимска летачка јакна N–3B, зимска виндјакна, виндјакна, зимски едноделен комбинезон, дводелен летен кобинезон, подкомбинезон, заштитен комбинезон, дуксер, капа „безбол“, полувисоки чевли и
чизми.
3.3. Делови што припаѓаат покрај униформата за
воздухопловна служба
Член 29
Делови што припаѓаат покрај униформата за воздухопловна служба се: маица со кратки ракави, маица со
кратки ракави со јака, дводелна долна облека (летна и
зимска), подкапа, ракавици кожни и чорапи (кратки и
долги).
3.4. Дополнителни делови што припаѓаат покрај
униформата за воздухопловна служба
Член 30
Дополнителни делови што припаѓаат покрај униформата за воздухопловна служба се: широк ремен (опасач)
со шнола, футрола за пиштол, футрола за резервна
рамка, футрола за радиоврска, футрола за клучеви,
држач за батериска лампа и тесен ремен со шнола.
3.5. Ознаки на униформа за воздухопловна служба
Член 31
Ознаките на униформата за воздухопловна служба
се: амблем „ПОЛИЦИЈА“, амблем „ОДДЕЛ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНИ ЕДИНИЦИ“, амблем „ХЕЛИХОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ“, амблем „ХЕЛИХОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОЛИЦИСКИ НАМЕНИ“, натпис „АЕРОДРОМСКА ПОЛИЦИС-
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КА БАЗА“, натпис „ЕДИНИЦА ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО“, пилотска значка, значка за воздухопловно техничка служба и амблем во форма на штит со намалени
димензии.
4. СВЕЧЕНА УНИФОРМА
Член 32
Во свечена униформа спаѓа:
1. свечена униформа на полициски службеници
(мажи) и
2. свечена униформа на полициски службеници
(жени).
4.1.Свечена униформа на полициски службеници
(мажи)
Член 33
Свечената униформа на полициски службеници
(мажи) се состои од: сако, панталони, мантил, шапка,
кошула со долги ракави, вратоврска, украсен гајтан, ракавици, чевли плитки и чорапи кратки.
4.2. Свечена униформа на полициски службеници
(жени)
Член 34
Свечената униформа на полициски службеници
(жени) се состои од: сако, панталони, здолниште, мантил, капа „ЕУ“, кошула со долги ракави, вратоврска,
украсен гајтан, ракавици, чевли со потенок ѓон и чорапи хулахоп.
4.3. Ознаки на свечена униформа
Член 35
Ознаките на свечената униформа се: амблем „ПОЛИЦИЈА“, натпис или амблем за припадност на организациска единица, метална ознака за шапка и амблем
во форма на штит со намалени димензии.
5. УНИФОРМА ЗА РЕЗЕРВЕН СОСТАВ
НА ПОЛИЦИЈА
5.1. Составни делови на униформа за резервен
состав на полиција
Член 36
Униформата за резервниот состав на полицијата се
состои од: виндјакна со влошка, панталони (зимски и
летни), кошула со долги ракави, кошула со кратки ракави, џемпер со рол јака, дводелен комплет за дожд
(виндјакна и панталони), капа (летна и зимска продолжена), маица со кратки ракави со јака и високи чизми.
5.2. Делови што припаѓаат покрај униформата за
резервниот состав на полицијата
Член 37
Делови што припаѓаат покрај униформата за резервниот состав на полицијата се: маица со кратки ракави со отвор во форма на буквата „О“, дводелно пододело, подкапа, ракавици кожни, чорапи кратки и чорапи долги.
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5.3. Дополнителни делови што припаѓаат покрај
униформата за резервниот состав на полицијата
Член 38
Дополнителните делови што припаѓаат покрај униформата за резервниот состав на полицијата се: широк
ремен (опасач) со шнола, футрола за пиштол, футрола
за резервна рамка, футрола за лисици за врзување, футрола за радиоврска, футрола за клучеви, држач за батериска лампа, држач за полициска палка и тесен ремен
со шнола.
5.4. Ознаки на униформата за резервен состав
на полиција

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
3834.
Врз основа на член 128 став 1 алинеја 3 од Законот
за полиција („Службен весник на Република Македонија“бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16
и 120/16), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НОСЕЊЕТО, ВРЕМЕТО НА ТРАЕЊЕ И РАСПРЕДЕЛБАТА НА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ
НА УНИФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА
1. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 39
Ознаките на униформата за резервниот состав на
полицијата се: амблем „ПОЛИЦИЈА РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“, натпис „ПОЛИЦИЈА РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“ и
амблем во форма на штит со намалени димензии.

Член 1
Со овој правилник се пропишува носењето, времето
на траење и распределбата на униформата и ознаките
на униформата на Полицијата.

III. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

2. НОСЕЊЕ НА УНИФОРМАТА

Член 40
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба
престанува да важи Уредбата за униформата и ознаките на униформата на Полицијата („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 106/07 и 6/11), освен членот 31 став 1 зборовите: „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,
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, 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, очила за сонце, свирка со гајтан, стоп палка,стоп светлечка палка, гумени чизми и
офицерска командна торба“, ставовите 2, 3, 4, 5, 6, 10,
11, 12, 13, 14, 17, 18, 20 и 21 и членовите 34 и 35 кои ќе
престанат да важат по една година од денот на влегувањето во сила на оваа уредба.

Член 2
Униформата ја носат полициските службеници кои
согласно актот за систематизација на работните места,
работните задачи ги извршуваат во униформа.
Носењето на униформата во смисла на овој правилник претставува начин на комбинирање на пооделни
делови од ист подвид на униформа од страна на полицискиот службеник на кој му припаѓа тој подвид на
униформа.
Комбинирањето од ставот 2 на овој член полицискиот службеник го врши по сопствен избор, доколку со
усна или писмена наредба на раководен полициски
службеник тоа не е изрично определено.
Наредбата од ставот 3 на овој член се однесува за
потребите на конкретна активност што се извршува во
определено време и простор.
Полицискиот службеник не може истовремено да
носи пооделни делови од униформата на Полицијата
од различен подвид.
Полицискиот службеник треба совесно да ја користи и чува униформата.

Член 41
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-6748/1
1 септември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2.1. НОСЕЊЕ НА ОСНОВНА УНИФОРМА
2.1.1. Носење на составни делови на основна
униформа
Член 3
Составните делови на подвидовите на основната
униформа (работната униформа, теренската униформа,
униформата за мотоциклисти, униформата за велосипедисти и униформаата за езерска контрола) ги носат полициските службеници во следните организациски единици:
Составните делови на работната и теренската униформа и тоа: виндјакна со влошка, кратка виндјакна,
панталони (зимски и летни), здолниште (зимско и
летно), капа “БК“ (зимска и летна), кошула со долги
ракави, кошула со кратки ракави, маица со кратки ракави со јака, вратоврска во јазол со ластик, џемпер со
рол јака, дводелен комплет за дожд (виндјакна и панта-
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лони), теренска кратка јакна, теренски панталони (зимски, зимски со постава и летни), теренска кошула со
долги ракави, теренска кошула со кратки ракави, теренска капа (летна, зимска продолжена и зимска
кратка), чевли со потенок ѓон, чевли со подебел ѓон,
полувисоки чевли и високи специјални чизми ги носат
полициските службеници во секторите за внатрешни
работи, регионалните центри за гранични работи, организациската единица надлежна за заштита на определени личности и објекти, организациската единица надлежна за известување и координација на состојби при
Бирото за јавна безбедност (во натамошниот текст: Бирото) и мобилната единица за безбедност на патниот
сообраќај.
Составните делови од работната униформа и тоа:
шапка (зимска и летна) и капа „ЕУ“ ги носат полициските службеници во организациските единици кои извршуваат работи од областа на сообраќајот и работи од
областа на граничната контрола.
Составните делови на работната и теренската униформа од ставовите 2 и 3 на овој член и сакото и вратоврската со мануелно врзување од работната униформа ги носат полициските службеници во организациските единици надлежни за униформирана полиција,
гранични работи, стратешко планирање, стандарди и
контрола на квалитет и специјални полициски операции во рамки на Бирото, организациската единица за
класифицирани информации и соработка со НАТО, организациската единица надлежна за обука и поддршка,
раководителот на организациската единица надлежна
за известување и координација на состојби при Бирото,
раководните и стручни лица во организациската единица надлежна за заштита на определени личности и објекти, полициските службеници во одделенијата за полиција при секторите за внатрешни работи, полициските службеници во организациската единица надлежна
за превенција во секторите за внатрешни работи, раководните и стручни лица во организациските единици
со седиште во секторот за внатрешни работи Скопје,
раководните и стручни лица во мобилната единица за
безбедност во патниот сообраќај и раководните и
стручни лица во регионалните центри за гранични работи.
Кошулата со долги ракави од работната униформа
се носи со вратоврска во јазол со ластик или вратоврска со мануелно врзување.
Составните делови на униформата за мотоциклисти
и тоа: виндјакна, панталони (зимски и летни), џемпер
со рол јака, капа “БК“ (зимска и летна), маица со кратки ракави со јака, дводелен комплет за дожд (виндјакна
и панталони), чевли и чизми ги носат полициските
службеници кои извршуваат работни задачи во организациската единица за сообраќајно и ескордно обезбедување.
Составните делови на униформата за велосипедисти и тоа: кратка виндјaкна, џепмер со рол јака, панталони, кратки панталони, кошула со кратки ракави, маица со кратки ракави со јака, ролка, капа „БК“ (зимска и
летна), дводелен комплет за дожд (виндјакна и панталони), патики и полувисоки чевли ги носат полициските службеници кои извршуваат работни задачи со велосипед.
Составните делови на униформата за езерска контрола и тоа: комбинезон со термо влошка, виндјакна
со влошка, теренска кратка јакна, теренски панталони
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(зимски, зимски со постава и летни), кратки панталони,
теренска кошула со долги ракави, теренска кошула со
кратки ракави, џемпер со рол јака, теренска капа
(летна, зимска продолжена и зимска кратка), маица со
кратки ракави со јака, дводелен комплет за дожд (виндјакна и панталони), патики, чевли со потенок ѓон, чевли со подебел ѓон, полувисоки чевли и високи специјални чизми ги носат полициските службеници во регионалните центри за гранични работи кои извршуваат
граничен надзор на езеро.
2.1.2. Носење на делови што припаѓаат покрај
основната униформа
Член 4
Деловите што припаѓаат покрај основната униформа и тоа: маица со кратки ракави со отвор во форма на
буквата „О“, дводелно пододело, подкапа, чорапи
кратки, чорапи долги, чорапи хулахоп, ракавици кожни
и гајтан за свирче ги носат сите полициски службеници
кои носат основна униформа.
Елечето флуоросцентно го носат полициските
службеници кои извршуваат работни задачи од областа
на сообраќајот, општата надлежност и заштитата на определени личности и објекти.
Подлактиците за регулирање на сообраќајот флуоросцентни, ракавиците за регулирање на сообраќајот и
навлаката за шапка ги носат полициските службеници
кои извршуваат работни задачи од областа на сообраќајот.
Ракавиците за мотоциклисти ги носат полициските
службеници кои извршуваат работни задачи во организациската единица за сообраќајно и ескордно обезбедување.
Ракавиците за велосипедисти (кратки и долги) и
чорапите за велосипедисти ги носат полициските службеници кои извршуваат работни задачи со велосипед.
2.1.3. Носење на дополнителни делови што припаѓаат
покрај основната униформа
Член 5
Дополнителните делови што припаѓаат покрај основната униформа и тоа: широк ремен (опасач) со
шнола, футрола за пиштол, футрола за резервна рамка,
футрола за лисици за врзување, футрола за радиоврска,
футрола за клучеви, држач за батериска лампа, држач
за полициска палка и тесен ремен со шнола во црна боја ги носат сите полициски службеници кои носат основна униформа, а полициските службеници кои извршуваат работи и работни задачи од областа на сообраќајните работи, дополнителните делови што припаѓаат покрај основната униформа ги носат во бела боја,
освен тесниот ремен со шнола кој е во црна боја.
2.1.4. Носење на ознаки на основната униформа
Член 6
Ознаките на основната униформа, амблем „ПОЛИЦИЈА“, натпис „ПОЛИЦИЈА, амблем во форма на
штит со намалени димензии и металната ознака за
шапка ги носат полициските службеници кои извршуваат работни задачи од општа надлежност, заштита на
определени личности и објекти и полициските службеници во организациските единици со седиште во МВР.
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Aмблемот „ПОЛИЦИЈА“, натписот „СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА“, амблемот во форма на штит со намалени димензии и металната ознака за шапка ги носат
полициските службеници во организациските единици
кои извршуваат работни задачи од областа на сообраќајот.
Амблемот „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“, натписот
„ПОЛИЦИЈА“, амблемот во форма на штит со намалени димензии и металната ознака за шапка ги носат полициските службеници кои извршуваат работни задачи
од областа на граничните работи.
Амблемот „ПОЛИЦИЈА“, натписот „ПОСЕБНА
ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“, амблемот во форма на
штит со намалени димензии и металната ознака за
шапка ги носат полициските службеници во Единицата
за обука и поддршка и Посебната единица за поддршка.
Амблемите „ПОЛИЦИЈА“ и „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“ се носат на левиот ракав, натписите „ПОЛИЦИЈА“, „СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА“ и „ПОСЕБНА
ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ се носат на десниот ракав на составните делови на основната униформа, амблемот во форма на штит со намалени димензии се носи на предниот дел на капата „БК“, теренската капа и
капата „ЕУ“, а металната ознака за шапка се носи на
предниот дел од шапката.
2.2 НОСЕЊЕ НА УНИФОРМАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
НА ПОСЕБНИ И СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ
2.2.1. Носење на составни делови на униформата за
извршување на посебни и специјални задачи
Член 7
Составните делови на подвидовите на униформата
за извршување на посебни и специјални задачи (униформа за извршување на специјални задачи, униформа
за извршување на задачи во урбана средина, униформа
за извршување на задачи за јавен ред и мир, униформа
за извршување на задачи во рурална средина, униформа за извршување на посебни задачи, униформа за алпинизам и униформа за скијање) ја носат полициските
службеници во следните организациски единици:
Составните делови на униформата за извршување
на специјални задачи и тоа: комбинезон, зимска јакна
со подјакна, кратка мека јакна „виндстопер“, џемпер,
кошула „рипс“, кошула „аутлас“, панталони „рипс“,
панталони „трослојни“, блуза со долги ракави, маица
со јака, маица со отвор во форма на буквата „О“, маица
со долги ракави, тактичка маица со кратки ракави, дводелен комплет за дожд, шешир, капа „безбол“, беретка, навлака за шлем, високи зимски чизми и тактички летни чизми ги носат полициските службеници
во Единицата за извршување на специјални задачи.
Составните делови на униформата за извршување
на задачи во урбана средина и тоа: комбинезон, зимска
јакна со подјакна, кратка јакна, џемпер, кошула „рипс“,
кошула „аутлас“, панталони „рипс“, панталони „трослојни, блуза со долги ракави, маица со јака, маица со
отвор во форма на буквата „О“, маица со долги ракави,
тактичка маица со кратки ракави, дводелен комплет за
дожд, шешир, капа „безбол“, беретка, навлака за шлем,
високи зимски чизми и тактички летни чизми ги носат полициските службеници во Единицата за брзо распоредување.
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Составните делови на униформата за извршување
на задачи за јавен ред и мир и тоа: комбинезон, зимска
јакна со подјакна, кратка јакна, џемпер, кошула
„рипс“, кошула „аутлас“, панталони „рипс“, панталони
„трослојни“, блуза со долги ракави, маица со јака, маица со отвор во форма на буквата „О“, маица со долги
ракави, тактичка маица со кратки ракави, дождовна наметка, капа „безбол“, беретка, навлака за шлем, високи
специјални чизми и тактички летни чизми ги носат полициските службеници во Единицата за обука и поддршка, Посебната единица за поддршка и Единицата за
јавен ред и мир.
Составните делови на униформата за извршување
на задачи во рурална средина и тоа: комбинезон, зимска јакна со подјакна, кратка јакна, џемпер, кошула
„рипс“, кошула „аутлас“, панталони „рипс“, панталони
„трослојни“, блуза со долги ракави, маица со отвор во
форма на буквата „О“, маица со долги ракави, тактичка
маица со кратки ракави, дождовна наметка, дводелен
комплет за дожд, шешир, беретка, навлака за шлем,
високи зимски чизми и тактички летни чизми ги носат
полициските службеници во Единицата за брзо распоредување, Единицата за обука и поддршка и Посебната
единица за поддршка. Полициските службеници во
Единицата за специјални задачи ги носат сите составни
делови на униформата за извршување на задачи во рурална средина, освен комбинезонот.
Составните делови на униформата за извршување
на посебни задачи и тоа: комбинезон, зимска јакна со
подјакна, кратка јакна, џемпер, кошула „рипс“, кошула
„аутлас“, панталони „рипс“, панталони „трослојни,
блуза со долги ракави, маица со јака, маица со отвор
во форма на буквата „О“, маица со долги ракави, тактичка маица со кратки ракави, довделен комплет за
дожд, шешир, капа „безбол“, беретка, навлака за шлем,
високи зимски чизми и тактички летни чизми ги носат
полициските службеници во Единицата за прв одговор
и интервенции Алфа, Мобилната единица за компензаторни мерки и Единицата за службени кучиња.
Составните делови на униформата за алпинизам и
тоа: заштитен комбинeзон, летни панталони, блуза со
долги ракави, кратки панталони, маица со кратки ракави, зимски панталони, јакна виндстопер со качулка,
дводелна јакна, јакна микрофибер, алпинистички панталони, алпинистички патики, патики за планинарење,
планинарски високи чевли и зимски алпинистички чевли со жлебови за дерези ги носат полициските службеници во Единицата за специјални задачи и Единицата
за брзо распоредување специјализирани за извршување
на алпинистички задачи.
Составните делови на униформата за скијање и тоа:
скијачка јакна, скијачка подјакна, скијачки панталони,
скијачка капа и скијачки ракавици ги носат полициските службеници во Единицата за специјални задачи,
Единицата за брзо распоредување, Единицата за обука
и поддршка, Посебната единица за поддршка и Единицата за службени кучиња специјализирани за извршување на задачи во зимски услови.
2.2.2. Носење на делови што припаѓаат покрај
униформата за извршување на посебни и
специјални задачи
Член 8
Деловите што припаѓаат покрај униформата за извршување на посебни и специјални задачи, дводелно
пододело со поткапа, капа фантом, капа плетена, чора-
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пи кратки, чорапи долги, ракавици термо и ракавици
тактички ги носат полициските службеници во сите организациски единици кои носат униформа за извршување на посебни и специјални задачи.
Ракавиците за јавен ред и мир ги носат полициските
службеници во Единицата за брзо распоредување, Единицата за обука и поддршка, Посебната единица за
поддршка и полициските службеници во Единицата за
јавен ред и мир.
Над оделото (блуза, панталонии, ракавици, подкапа, навлака за шлем и лента за маскирање на оружје)
го носат полициските службеници во Единицата за
специјални задачи и Единицата за брзо распоредување.
Ракавиците „фаст роуп“ ги носат полициските
службеници во Единицата за специјални задачи.
Капата полар, чорапите летни, чорапите зимски, капата фантом алпинистичка, ракавиците волнени, ракавиците полар, ракавиците со споени прсти, ракавиците
алпинистичи, ременот за пантолони и камашните ги
носат полициските службеници во Единицата за специјални задачи и Единицата за брзо распоредување специјализирани за извршување на алпинистички задачи.
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Член 9
Дополнителните делови што припаѓаат покрај униформата за извршување на посебни и специјални задачи, тактички опасач, спуштената футрола за пиштол,
тактичка футрола за резервни рамки за пиштол, футрола за радио врска, футрола за батериска лампа, држач
за батериска лампа, држач за полициска палка, футрола
за лисици за врзување, држач за клучеви, футрола за
заштитна маска, футрола за прва помош, мулти футрола и тактички ремен ги носат полициските службеници
во сите организациски единици кои носат униформа за
извршување на посебни и специјални задачи.
Тактичката футрола за пиштол ја носат полициските службеници во Единицата за специјални задачи,
Единицата за брзо распоредување и Единицата за обука и поддршка.
Футролата за полициска палка ја носат полициските службеници во Единицата за специјални задачи.

Амблем „ПОЛИЦИЈА“, амблем „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“, натпис за идентификација,
натпис „МАКЕДОНИЈА“ и амблем во форма на штит
со намалени димензии ги носат полициските службеници во Посебната единица за поддршка и Единицата
за обука и поддршка.
Амблем „ПОЛИЦИЈА“, амблем „ЕДИНИЦА ЗА
ЈАВЕН РЕД И МИР“ и амблем во форма на круг со намалени димензии за единица за јавен ред и мир ги носат полициските службеници во Единицата за јавен ред
и мир.
Амблем „ПОЛИЦИЈА“, амблем „ЕДИНИЦА ЗА
ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА - АЛФА“ и амблем во форма на круг со намалени димензии за единица за прв одговор и интервенција - Алфа ги носат полициските службеници во Единицата за прв одговор и
интервенции - Алфа.
Амблем „ПОЛИЦИЈА“, амблем „МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА КОМПЕНЗАТОРНИ МЕРКИ“ и амблем во
форма на штит со намалени димензии ги носат полициските службеници во Мобилната единица за компензаторни мерки.
Амблем „ПОЛИЦИЈА“, амблем „ЕДИНИЦА ЗА
СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“ и амблем во форма на круг со
намалени димензии за единица за службени кучиња ги
носат полициските службеници во Единицата за службени кучиња.
Амблемот „ПОЛИЦИЈА“ се носи на левиот ракав,
амблемот за припадност на организационата единица
се носи на десниот ракав, натписот за идентификација
се носи над капакот на десниот џеб или на предната
десна страна во висина на градите, натписот „МАКЕДОНИЈА“ се носи над капакот на левиот џеб или на
предната лева страна во висина на градите, правоаголниот амблем со натпис за специјалност, оперативна и
крвна група се носи над амблемот за припадност на организационата единица на десниот ракав на составните
делови на униформата за извршување на посебни и
специјални задачи, металниот амблем во форма на круг
со намалени димензии се носи на беретката, амблемите
во форма на круг со намалени димензии се носат на беретката, шеширот и капата безбол и амблемот во форма на штит со намалени димензии се носи на беретката, шеширот и капата безбол.

2.2.4. Носење на ознаки на униформата
за извршување на посебни и специјални задачи

2.3 НОСЕЊЕ НА УНИФОРМАТА ЗА
ВОЗДУХОПЛОВНА СЛУЖБА

Член 10
Ознаките на униформата за извршување на посебни
и специјални задачи и тоа:
Амблем „ПОЛИЦИЈА“, амблем „ЕДИНИЦА ЗА
СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“, амблем во форма на круг со
намалени димензии за единица за специјални задачи,
метален амблем во форма на круг со намалени димензии, натпис за идентификација, натпис „МАКЕДОНИЈА“, правоаголен амблем со натпис за специјалност,
оперативна и крвна група ги носат полициските службеници во Единицата за специјални задачи.
Амблем „ПОЛИЦИЈА“, амблем „ЕДИНИЦА ЗА
БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“, амблем во форма на круг
со намалени димензии за единица за брзо распоредување, натпис за идентификација, натпис „МАКЕДОНИЈА“, правоаголен амблем со натпис за специјалност,
оперативна и крвна група ги носат полициските службеници во Единицата за брзо распоредување.

2.3.1 Носење на составни делови на униформата за
воздухопловна служба

2.2.3. Носење на дополнителните делови што
припаѓаат покрај униформата за извршување
на посебни и специјални задачи

Член 11
Составните делови на подвидовите на униформата
за воздухопловна служба (униформа за летачка служба
и униформа за воздухопловно – техничка служба) ја
носат полициските службеници во следните организациски единици:
Составните делови на униформата за летачка
служба, зимска летачка јакна N – 3 B, летачка кожна
јакна од типот USAF A-2, виндјакна од типот CWU36/P NOMEX, летачки комбинезон од типот CWU-27/P
NOMEX (зимски и летен), подкомбинезон, летачки ракавици од типот USAF/USN, капа „безбол“, полувисоки чевли и чизми ги носат полициските службеници во
Одделот за воздухопловни единици, Хеликоптерската
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единица за полициски намени, Хеликоптерската единица за посебни намени и Единицата за воздухопловство,
кои вршат летачки активности.
Составните делови на униформата за воздухопловно – техничка служба, зимска летачка јакна N – 3B,
зимска виндјакна, виндјакна, зимски едноделен комбинезон, дводелен летен кобинезон, подкомбинезон, заштитен комбинезон, дуксер, капа „безбол“, полувисоки
чевли и чизми ги носат полициските службеници во
Одделот за воздухопловни единици, Хеликоптерската
единица за полициски намени, Хеликоптерската единица за посебни намени, Единицата за воздухопловство и
Аеродромската полициска база, кои вршат воздухопловно – технички активности.
2.3.2. Носење на делови што припаѓаат покрај
униформата за воздухопловна служба
Член 12
Деловите што припаѓаат покрај униформата за воздухопловна служба, маица со кратки ракави, маица со
кратки ракави со јака, дводелна долна облека (летна и
зимска), поткапа, ракавици кожни и чорапи (кратки и
долги) ги носат полициските службеници во Одделот
за воздухопловни единици, Хеликоптерската единица
за полициски намени, Хеликоптерската единица за посебни намени, Аеродромската полициска база и Единицата за воздухопловство.
2.3.3. Носење на дополнителни делови што припаѓаат
покрај униформата за воздухопловна служба
Член 13
Дополнителните делови што припаѓаат покрај униформата за воздухопловна служба, широк ремен (опасач) со шнола, футрола за пиштол, футрола за резервна
рамка, футрола за радиоврска, футрола за клучеви,
држач за батериска лампа и тесен ремен со шнола ги
носат полициските службеници во Одделот за воздухопловни единици, Хеликоптерската единица за полициски намени, Хеликоптерската единица за посебни
намени, Аеродромската полициска база и Единицата за
воздухопловство.
2.3.4. Носење на ознаки на униформата
за воздухопловна служба
Член 14
Ознаките на униформата за воздухопловната
служба, амблем „ПОЛИЦИЈА“, амблем „ОДДЕЛ ЗА
ВОЗДУХОПЛОВНИ ЕДИНИЦИ“ и амблем во форма
на штит со намалени димензии ги носат полициските
службеници во Одделот за воздухопловни единици.
Амблемот „ПОЛИЦИЈА“, амблемот „ХЕЛИХОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ“ и амблемот во форма на штит со намалени димензии ги носат полициските службеници во Хелихоптерската единица за посебни намени.
Амблемот „ПОЛИЦИЈА“, амблемот „ХЕЛИХОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОЛИЦИСКИ НАМЕНИ“ и
амблемот во форма на штит со намалени димензии ги
носат полициските службеници во Хелихоптерска единица за полициски намени.
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Амблемот „ПОЛИЦИЈА“, натписот „АЕРОДРОМСКА ПОЛИЦИСКА БАЗА“ и амблемот во форма на
штит со намалени димензии ги носат полициските
службеници во Аеродромската полициска база.
Амблемот „ПОЛИЦИЈА“, натписот „ЕДИНИЦА ЗА
ВОЗДУХОПЛОВСТВО“ и амблемот во форма на штит
со намалени димензии ги носат полициските службеници во Единицата за воздухопловство.
Пилотската значка ја носат полициските службеници во: Одделот за воздухопловни единици, Хеликоптерската единица за полициски намени, Хеликоптерската единица за посебни намени и Единицата за воздухополовство кои извршуваат летачка служба.
Значката за воздухопловно техничката служба ја
носат полициските службеници во: Хеликоптерската
единица за полициски намени и Хеликоптерската единица за посебни намени кои извршуваат воздухопловно техничка служба.
Амблемот „ПОЛИЦИЈА“ се носи на левиот ракав,
амблемот или натписот за припадност на организациската единица се носи на десниот ракав, пилотската
значка и значката за воздухопловно техничката служба
се носат над капакот на десниот џеб или во висина на
градите на предната десна страна на составните делови
на униформата за воздухопловно - техничка служба, а
амблемот во форма на штит со намалени димензии се
носи на предниот дел на капата.
2.4. НОСЕЊЕ НА СВЕЧЕНА УНИФОРМА
2.4.1. Носење на составни делови на свечена
униформа
Член 15
Составните делови на свечената униформа и тоа:
сако, панталони, здолниште, мантил, шапка, капа „ЕУ“,
кошула со долги ракави, вратоврска, украсен гајтан, ракавици, чевли плитки, чевли со потенок ѓон, чорапи
кратки и чорапи хулахоп ги носат определени полициски службеници во организациски единици во Бирото
по писмено барање на раководителот на организациската единица и одобрение на директорот на Бирото.
2.4.2. Носење на ознаки на свечена униформа
Член 16
Полициските службеници кои носат свечена униформа го носат амблемот „ПОЛИЦИЈА“, натписот или
амблемот за припадност на организациската единица,
металната ознака за шапка и амблемот во форма на
штит со намалени димензии.
Амблемот на „ПОЛИЦИЈА“ се носи на левиот ракав, натписот или амблемот за припадност на организациската единица се носи на десниот ракав, металната
ознака за шапка се носи на предниот дел од шапката и
амблемот во форма на штит со намалени димензии се
носи на предниот дел на капата „ЕУ“.
2.5 НОСЕЊЕ НА УНИФОРМА ЗА РЕЗЕРВЕН
СОСТАВ НА ПОЛИЦИЈА
2.5.1. Носење на составни делови на униформа
за резервен состав на полиција
Член 17
Составните делови на униформата за резервниот
состав на Полицијата, виндјакна со влошка, панталони
(зимски и летни), кошула со долги ракави, кошула со
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кратки ракави, џемпер со рол јака, дводелен комплет
за дожд (виндјакна и панталони), капа (летна и зимска
продолжена), маица со кратки ракави со јака и високи
чизми ги носат припадниците на резервниот состав на
Полицијата.

ваучер системот, а определени составни, дополнителни
и делови што припаѓаат покрај униформата, како и ознаките на униформата на Полицијата се распределуваат во зависност од нивното времетраење.
Распределбата од ставот 1 на овој член е пропишана во точка 6 од овој правилник.

2.5.2. Носење на деловите што припаѓаат покрај
униформата за резервниот состав на полиција

Член 23
Распределбата на составните, дополнителните и деловите што припаѓаат покрај униформата, како и ознаките на униформата на Полицијата се врши од страна
на надлежната организациска единица за логистички
работи во Министерството.

Член 18
Делови што припаѓаат покрај униформата за резервниот состав на полиција, маица со кратки ракави
со отвор во форма на буквата „О“, дводелно пододело,
подкапа, ракавици кожни, чорапи кратки и чорапи долги ги носат припадниците на резервниот состав на Полицијата.
2.5.3. Носење на дополнителни делови што припаѓаат
покрај униформата за резервниот состав на
полиција
Член 19
Дополнителните деловите што припаѓаат покрај
униформата за резервниот состав на Полицијата, широк ремен (опасач) со шнола, футрола за пиштол, футрола за резервна рамка, футрола за лисици за врзување,
футрола за радиоврска, футрола за клучеви, држач за
батериска лампа, држач за полициска палка и тесен ремен со шнола ги носат припадниците на резервниот
состав на Полицијата.
2.5.4. Носење на ознаки на униформата за резервен
состав на полиција
Член 20
Припадниците на резервниот состав на Полицијата
носат амблем „ПОЛИЦИЈА РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“,
натпис „ПОЛИЦИЈА РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“ и амблем
во форма на штит со намалени димензии.
Амблемот „ПОЛИЦИЈА РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“ се
носи на левиот ракав, натписот „ПОЛИЦИЈА РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“ се носи на десниот ракав од составните
делови на униформата за резервниот состав на полицијата, а амблемот во форма на штит со намалени димензии се носи на предниот дел на капата.
Член 21
Покрај носењето на определените видови на униформи од страна на одредени полициски службеници во организациски единици уредени со овој правилник, полициските службеници во одредени организациски единици за
извршување на одредени работни задачи по писмено барање на раководителот на организациската единица и со
одобрение на директорот на Бирото може да носат и друг
вид на униформа уредена во Уредбата за униформата и
ознаките на униформата на Полицијата.
3. РАСПРЕДЕЛБА НА СОСТАВНИ, ДОПОЛНИТЕЛНИ
И ДЕЛОВИ ШТО ПРИПАЃААТ ПОКРАЈ УНИФОРМАТА, КАКО И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА
НА ПОЛИЦИЈАТА
Член 22
Распределбата на составните, дополнителните и деловите што припаѓаат покрај униформата, како и ознаките на униформата на Полицијата се врши согласно

Член 24
Од страна на надлежната организациска единица за
логистички работи на полициските службеници што за
првпат се распоредени на работно место на кое работите и работните задачи се извршуваат во униформа или
се прераспоредени од работно место каде се носи друг
вид на униформа им се распределуваат сите составни,
дополнителни и делови што припаѓаат покрај униформата, како и ознаките на униформата на Полицијата,
согласно одредбите од овој правилник.
3.1. Распределба на составните, дополнителните и
деловите што припаѓаат покрај униформата, како и
ознаките на униформата на Полицијата врз основа на
ваучер систем
Член 25
Распределба на составните, дополнителните и деловите што припаѓаат покрај униформата, како и ознаките на униформата на Полицијата врз основа на ваучер
системот преставува начин на распределување на составните, дополнителните и деловите што припаѓаат
покрај униформата, како и ознаките на униформата на
Полицијата преку претходно направена електронска
нарачка од страна на полицискиот службеник во висина на расположливиот износ на бодови на неговата
електронска ваучер сметка.
Расположливиот износ на ваучер бодови кој му следуваат на полицискиот службеник е пропишан во точка
6 од овој правилник.
Со вкупниот износ на ваучер бодови од основната
униформа може да се врши нарачка за составните, дополнителните и деловите што припаѓаат покрај основната униформата, како и ознаките на основната униформата на Полицијата.
Член 26
На полицискиот службеник за составните, дополнителните и деловите што припаѓаат покрај униформата,
како и ознаките на униформата на Полицијата кои му
припаѓаат согласно одредбите од овој правилник, од
страна на надлежната организациска единица за логистички работи секоја година најдоцна до 1 ноември му
доставува известување на неговата електронска ваучер
сметка за висината на бодовите со кои располага и истите може да ги користи за нарачка на поедини составни, дополнителни и делови што припаѓаат покрај
униформата, како и ознаките на униформата на Полицијата.
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На полициските службеници што за првпат се распоредени на работно место на кое работите и работните задачи се извршуваат во униформа или се прераспоредени од работно место каде се носи друг вид на униформа, од страна на надлежната организациска единица за логистички работи на нивната електронска ваучер
сметка за определениот износ на бодови се известуваат
наредната година.
Полицискиот службеник кој на својата електронска
ваучер сметка располага со определен износ на бодови,
преку мрежата на Министерството за внатрешни работи, употребувајќи ја својата лична шифра може да
направи електронски нарачки до надлежната организациона единица за логистички работи на пооделни составни, дополнителни и делови што припаѓаат покрај
униформата, како и ознаките на униформата на Полицијата кои се добиваат врз основа на ваучер системот,
најдоцна до 20 декември секоја година.
Од страна на надлежната организациска единица за
логистички работи се врши соодветна набавка и до секој полициски службеник кој има направено нарачка,
се доставуваат пооделните составни, дополнителни и
делови што припаѓаат покрај униформата, како и ознаките на униформата на Полицијата преку организациската единица каде ги извршува работите и работните
задачи најдоцна до 1 декември наредната година.
Во случај полицискиот службеник по извршената
нарачка од став 1 на овој член да се распореди на друго
работно место каде работите и работните задачи не се
извршуваат во униформа или му престане работниот
однос, од страна на надлежната организациска единица
за човечки ресурси веднаш се известува надлежната
организациска единица за логистички работи која треба пооделните составни, дополнителни и делови што
припаѓаат покрај униформата, како и ознаките на униформата на Полицијата за кои била извршена електронска нарачка да не ги достави до полицискиот
службеник и од неговата ваучер сметка да ги избрише
постојните бодови.
Член 27
Доколку на одреден полициски службеник после
извршените нарачки, на неговата електронска ваучер
сметка му останат определен износ на бодови истите се
префрлаат за следната година.
Максималниот износ на бодови кои може да се ставаат на располагање на електронската ваучер сметка на
полицискиот службеник не може да биде поголем од
збирот на бодови за три години.
Бодовите кои се наоѓаат на електронската ваучер
сметка не можат да бидат предмет на парично побарување кон Министерството за внатрешни работи.
Кои составни, дополнителни и делови што припаѓаат покрај униформата, како и ознаките на униформата
на Полицијата се распределуваат согласно ваучер системот се уредени во табелите во точка 6 од овој правилник.
3.2. Распределба на составните, дополнителните и
деловите што припаѓаат покрај униформата, како и
ознаките на униформата на Полицијата во зависност од нивното времетраење
Член 28
Распределбата на составните, дополнителните и деловите што припаѓаат покрај униформата, како и ознаките на униформата на Полицијата, согласно нивното
времетраење, преставува начин на нивна поделба, врз
основа на претходно определенo времетраење.
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Од страна на надлежната организациска единица за
логистички работи се врши соодветна набавка на составните, дополнителните и деловите што припаѓаат
покрај униформата, како и ознаките на униформата на
Полицијата кои се распределуваат согласно нивното
времетраење и истите до секој полициски службеник
се доставуваат преку организациската единица каде ги
извршува работите и работните задачи најдоцна до 1
декември секоја година.
Во случај полицискиот службеник да биде распореден на друго работно место каде работите и работните
задачи не се извршуваат во униформа или му престане
работниот однос, од страна на надлежната организациска единица за човечки ресурси веднаш се известува
надлежната организациска единица за логистика, која
треба пооделните составни, дополнителни и делови
што припаѓаат покрај униформата, како и ознаките на
униформата на Полицијата кои му следуваат на полицискиот службеник во зависност од времето на нивното траење, да не ги достави до полицискиот службеник.
Кои составни, дополнителни и делови што припаѓаат покрај униформата, како и ознаките на униформата
на Полицијата се распределуваат согласно нивното
времетраење е пропишано во табелите во точка 6 од
овој правилник.
4. ВРАЌАЊЕ НА СОСТАВНИТЕ, ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ
И ДЕЛОВИТЕ ШТО ПРИПАЃААТ ПОКРАЈ
УНИФОРМАТА, КАКО И ОЗНАКИТЕ НА
УНИФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА
Член 29
Во случај кога на одреден полициски службеник му
престанува работниот однос или биде распореден на
друго работно место каде работите и работните задачи
не се извршуваат во униформа, од страна на надлежната организациона единица за управување со човечки
ресурси веднаш се информира надлежната организациона единица за логистички работи.
Од страна на надлежната организациска единица за
логистички работи врз основа на увид во електронската ваучер сметка на полицискиот службеник и евиденцијата на распределените составни, дополнителни и
делови што припаѓаат покрај униформата, како и ознаките на униформата на Полицијата согласно нивното
времетраење, се изготвува известување со список на
пооделни составни, дополнителни и делови што припаѓаат покрај униформата, како и ознаките на униформата на Полицијата на кои не им е истечено предвиденото време на траење кои полицискиот службеник треба
да ги врати до надлежната организациона единица за
логистички работи и таквото известување со список се
доставува до полицискиот службеник преку организациската единица каде истиот е распореден, а доколку
на полицискиот службеник му престанал работниот однос известувањето се доставува на неговата адреса на
живеење.
Полицискиот службеник треба најдоцна 15 дена од
денот на приемот на известувањето да ги врати во
уредна состојба и неоштетени составните, дополнителните и деловите што припаѓаат покрај униформата, како и ознаките на униформата на Полицијата до надлежната организациска единица за логистички работи.
Во случај кога организациската единица за логистички работи ќе утврди дека вратените составни, дополнителни и делови што припаѓаат покрај унифор-
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мата, како и ознаките на униформата на Полицијата се
оштетени, а полицискиот службеник не постапил согласно член 33 од овој правилник, писмено го известува
раководителот на организациската единица каде ги извршува работите и работните задачи да изготви предлог за утврдување на материјална одговорност на полицискиот службеник.
Непостапувањето по одредбите од овој член преставува основ за материјална или друг вид одговорност.
Член 30
По приемот на вратените пооделни составни, дополнителни и делови што припаѓаат покрај униформата, како и ознаките на униформата на Полицијата, од
страна на надлежната организациона единица за логистички работи се врши проценка на истите, при што ги
дели во следните три категории:
1. Категорија А – нови и неупотребени составни,
дополнителни и делови што припаѓаат покрај униформата, како и ознаките на униформата на Полицијата,
при што истите ги враќа за повторно распределување;
2. Категорија Б – користени, но со можност за понатамошна употреба, при што за истите организира соодветно хемиско чистење и ги складира за нивна употреба при предвремена замена на пооделни составни, дополнителни и делови што припаѓаат покрај униформата, како и ознаките на униформата на Полицијата и
3. Категорија В – оштетени и неупотребливи составни, дополнителни и делови што припаѓаат покрај
униформата, како и ознаките на униформата на Полицијата, при што истите ги уништува.
Кои составни, дополнителни и делови што припаѓаат покрај униформата, како и ознаките на униформата
на Полицијата се враќаат е пропишано во табелите во
точка 6 од овој правилник.
Член 31
Полициските службеници со пооделните составни,
дополнителни и делови што припаѓаат покрај униформата, како и ознаките на униформата на Полицијата
чие време на траење е изминато и не се обврзани да ги
вратат, треба да се однесуваат на начин со кој ќе се
спречи нивна злоупотреба.
5. ЗАМЕНА НА СОСТАВНИТЕ, ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ
И ДЕЛОВИТЕ ШТО ПРИПАЃААТ ПОКРАЈ
УНИФОРМАТА, КАКО И ОЗНАКИТЕ НА
УНИФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА
Член 32
Доколку кај определен полициски службеник се
оштети и стане неупотреблив или пак се изгуби пооделен дел од составните, дополнителните и деловите што
припаѓаат покрај униформата, како и ознаките на униформата на Полицијата кои се распределуваат согласно
ваучер системот и во зависност од нивното времетраење, истиот веднаш сочинува службена белешка и го
запознава непосредниот раководител.
Непосредниот раководител веднаш ги проверува
околностите под кои е извршено оштетувањето или губењето на пооделни составни, дополнителни и делови
што припаѓаат покрај униформата, како и ознаки на
униформата на Полицијата, при што доколку утврди
дека оштетувањето или губењето настанало при извршување на службените задачи без никаква одговорност на полицискиот службеник, истиот веднаш изгот-
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вува предлог до надлежната организациона единица за
логистички работи оштетените или изгубените составни, дополнителни и делови што припаѓаат покрај
униформата, како и ознаките на униформата на Полицијата да се заменат, со соодветни од Категорија Б или
со Категоријата А, пропишани во член 30 од овој правилник.
Во случај непосредниот раководител да утврди дека
оштетувањето или губењето на пооделни составни, дополнителни и делови што припаѓаат покрај униформата, како и ознаките на униформата на Полицијата
настанало заради несовесно и неодговорно однесување
на полицискиот службеник, истиот веднаш изготвува
предлог до надлежната организациона единица за логистички работи истите да се заменат со соодветни од
Категоријата А, со цел полицискиот службеник да може непречено да ги извршува службените задачи, а
притоа изготвува и предлог за утврдување на материјална одговорност на полицискиот службеник.
Член 33
На полицискиот службеник нема да му се заменат
составни, дополнителни и делови што припаѓаат покрај
униформата, како и ознаките на униформата на Полицијата по истекот на нивното времетраење определен
во табелите од точка 6 од овој правилник.
6. ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ, БРОЈ НА ПАРЧИЊА, ВАУЧЕР БОДОВИ, ГОДИШЕН ЛИМИТ НА НАРАЧКА И
ВРАЌАЊЕ НА СОСТАВНИТЕ, ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ
И ДЕЛОВИТЕ ШТО ПРИПАЃААТ ПОКРАЈ УНИФОРМАТА, КАКО И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА
НА ПОЛИЦИЈАТА
Член 34
Времето на траење на пооделните составни, дополнителни и делови што припаѓаат покрај униформата,
како и ознаките на униформата на Полицијата се определува на 12, 24, 36, 48 и 60 месеци.
Ваучер бодовите на пооделните составни, дополнителни и делови што припаѓаат покрај униформата, како
и ознаките на униформата на Полицијата се определуваат од 01 до 60 бодови.
Времето на траење, бројот на парчиња, ваучер бодовите, годишниот лимит на нарачка и враќањето согласно ваучер системот на пооделните составни, дополнителни и делови што припаѓаат покрај униформата,
како и ознаките на униформата на Полицијата е уредено во табелите по видови и подвидови на униформа.
6.1. ОСНОВНА УНИФОРМА
6.1.1. РАБОТНА УНИФОРМА
6. 1.1.1. Работна униформа на полицајци (мажи)
6.1.1.1.1. Составни делови на работна униформа
на полицајци (мажи)
Член 35
Времето на траење, бројот на парчиња, ваучер бодовите, годишниот лимит на нарачка и враќањето согласно ваучер системот на пооделните составни делови
за работната униформа на полицајците (мажи) изнесува:
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Член 37
Времето на траење на високите специјални чизми
за полициските службеници кои извршуваат задачи за
граничен надзор (мажи и жени) изнесува 24 месеци.
Времето на траење на високите специјални чизми
за полициските службеници во Единицата за обука и
поддршка и Посебната единица за поддршка е пропишано во табелата од членот 48 став 1 од овој правилник.
Времето на траење на сакото за полициските службеници во Единицата за обука и поддршка изнесува 60
месеци, а за шапката (летна и зимска) и капата „ЕУ“
изнесува 48 месеци.
6.1.2. ТЕРЕНСКА УНИФОРМА
6.1.2.1. Составни делови на теренска униформа
Член 38
Времето на траење, бројот на парчиња, ваучер бодовите, годишниот лимит на нарачка и враќањето согласно ваучер системот на пооделните составни делови
за теренската униформа изнесува:

6.1.1.2. Работна униформа на полицајци (жени)
6.1.1.2.1. Составни делови на работна униформа
на полицајци (жени)
Член 36
Времето на траење, бројот на парчиња, ваучер бодовите, годишниот лимит на нарачка и враќањето согласно
ваучер системот на пооделните составни делови за работната униформа на полицајците (жени) изнесува:

Времето на траење, бројот на парчиња, ваучер бодовите, годишниот лимит на нарачка и враќањето согласно
ваучер системот за виндјакната со влошка, џемперот со
рол јака, маица со кратки ракави со јака, дводелниот комплет за дожд, чевлите со потенок ѓон, чевлите со подебел
ѓон, полувисоките чевли и високите специјални чизми е
пропишано во работната униформа.
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6.1.3. УНИФОРМА ЗА МОТОЦИКЛИСТИ
6.1.3.1. Составни делови на униформа
за мотоциклисти
Член 39
Времето на траење, бројот на парчиња, ваучер бодовите, годишниот лимит на нарачка и враќањето согласно ваучер системот на пооделните составни делови
од униформата за мотоциклисти изнесува:
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Времето на траење, ваучер бодовите, годишниот
лимит на нарачка и враќањето за џемперот со рол јака,
маицата со кратки ракави со јака, капата „БК“ (зимска
и летна), дводеленот комплет за дожд и полувисоките
чевли се пропишани во работната униформа.
6.1.5. УНИФОРМА ЗА ЕЗЕРСКА КОНТРОЛА
6.1.5.1. Составни делови на униформа за езерска
контрола
Член 41
Времето на траење, бројот на парчиња, ваучер бодовите, годишниот лимит на нарачка и враќањето согласно ваучер системот на пооделните составни делови
од униформата за езерска контрола изнесува:

Времето на траење, бројот на парчиња, ваучер бодовите, годишниот лимит на нарачка и враќањето за
џемперот со рол јака, дводелнниот комплет за дожд,
маицата со кратки ракави со јака и капата БК (зимска и
летна) е пропишано во работната униформа.
6.1.4. УНИФОРМА ЗА ВЕЛОСИПЕДИСТИ
6.1.4.1. Составни делови на униформа
за велосипедисти
Член 40
Времето на траење, бројот на парчиња, ваучер бодовите, годишниот лимит на нарачка и враќањето согласно ваучер системот на пооделните составни делови
од униформата за велосипедисти изнесува:
Времето на траење, бројот на парчиња, ваучер бодовите, годишниот лимит на нарачка и враќањето согласно
ваучер системот за виндјакната со влошка, џемперот со
рол јака, маицата со кратки ракави со јака, дводелниот
комплет за дожд, чевлите со потенок ѓон, чевлите со подебел ѓон, полувисоките чевли и високите специјални
чизми е уредено во работната униформа, а набавката, времето на траење, ваучер бодовите, годишниот лимит на нарачка и враќањето за теренските зимски панталони, теренските панталони зимски со постава, теренските летни
панталони, теренската кошула со долги ракави, теренската кошула со кратки ракави, теренската кратка јакна и теренските капи е пропишано во теренската униформа.
6.1.6 ДЕЛОВИ ШТО ПРИПАЃААТ ПОКРАЈ
ОСНОВНАТА УНИФОРМА
Член 42
Времето на траење, бројот на парчиња, ваучер бодовите, годишниот лимит на нарачка и враќањето согласно ваучер системот на деловите што припаѓаат покрај основната униформа изнесува:
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Годишниот износ на ваучер бодовите за составните,
деловите и дополнителните делови што припаѓаат покрај основната униформата, како и ознаките на основната униформа за полициските службеници во Единицата за обука и поддршка кои се распределуваат согласно ваучер системот изнесува 85 бода.
6.2. УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
НА ПОСЕБНИИ СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ
6.2.1.УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
НА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ
6.2.1.1. Составни делови на униформа за извршување
на специјални задачи

6.1.7. ДОПОЛНИТЕЛНИ ДЕЛОВИ ШТО ПРИПАЃААТ ПОКРАЈ ОСНОВНАТА УНИФОРМА

Член 46
Времето на траење, бројот на парчиња и враќањето
согласно времето на траење на пооделните составни
делови на униформата за извршување на специјални
задачи изнесува:

Член 43
Времето на траење, бројот на парчиња, и враќањето
согласно ваучер системот на дополнителните делови
што припаѓаат покрај основната униформа изнесува:

6.1.8. Ознаки на основната униформа
Член 44
Времето на траење, ваучер бодовите, годишниот
лимит на нарачка и враќањето согласно ваучер системот на ознаките на основната униформа изнесува:

6.2.2. УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАДАЧИ
ВО УРБАНА СРЕДИНА
Член 45
Годишниот износ на ваучер бодовите за составните,
деловите и дополнителните делови што припаѓаат покрај основната униформата, како и ознаките на основната униформа за полицајци (мажи) и (жени) кои се распределуваат согласно ваучер системот изнесува 175
бода.

6.2.2.1. Составни делови на униформа за извршување
на задачи во урбана средина
Член 47
Времето на траење, бројот на парчиња и враќањето
согласно времето на траење на пооделните составни
делови од униформата за извршување на задачи во урбана средина изнесува:
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Член 49
Времето на траење, бројот на парчиња и враќањето
согласно времето на траење на пооделните составни
делови од униформата за извршување на задачи за јавен ред и мир за полициските службеници во Единицата за јавен ред и мир изнесува:

6.2.3. УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАДАЧИ
ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР
6.2.3.1. Составни делови на униформа за извршување
на задачи за јавен ред и мир

6.2.4. УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАДАЧИ
ВО РУРАЛНА СРЕДИНА

Член 48
Времето на траење, бројот на парчиња и враќањето
согласно времето на траење на пооделните составни
делови од униформата за извршување на задачи за јавен ред и мир, за полициските службеници во Единицата за обука и поддршка и Посебната единица за поддршка изнесува:

6.2.4.1. Составни делови на униформа за извршување
на задачи во рурална средина
Член 50
Времето на траење, бројот на парчиња и враќањето
согласно времето на траење на пооделните составни
делови од униформата за извршување на задачи во рурална средина изнесува:
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Времето на траење, бројот на парчиња и враќањето
за беретката, високите зимски чизми и тактичките летни чизми за Единицата за специјални задачи е пропишано во табелата од членот 46 на овој правилник, за
Единицата за брзо распоредување е пропишано во табелата од членот 47 од овој правилник, за Единицата за
обука и поддршка и Посебната единица за поддршка е
пропишано во табелата од член 48 од овој правилник.
Набавката на составните делови од униформата за
извршување на задачи во рурална средина за полициските службеници во Одделот за посебни единици, Единицата за специјални задачи, Единицата за брзо распоредување, Единицата за обука и поддршка и Посебната
единица за поддршка се врши по потреба со писмено
барање на раководителот на организациската единица,
и одобрение на директорот на Бирото.
6.2.5.УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ЗАДАЧИ
6.2.5.1. Составни делови на униформа за извршување
на посебни задачи
Член 51
Времето на траење, бројот на парчиња и враќањето
согласно времето на траење на пооделните составни
делови од униформата за извршување на посебни задачи изнесува:

6.2.7. УНИФОРМА ЗА СКИЈАЊЕ
6.2.7.1. Составни делови на униформа за скијање
Член 53
Времето на траење, бројот на парчиња и враќањето
согласно времето на траење на пооделните составни
делови од униформата за скијање изнесува:

Член 54
Времето на траење, бројот на парчиња и враќањето
согласно времето на траење на пооделните делови што
припаѓаат покрај униформата за извршување на посебни и специјални задачи изнесува:

6.2.6. УНИФОРМА ЗА АЛПИНИЗАМ
6.2.6.1. Составни делови на униформа за алпинизам
Член 52
Времето на траење, бројот на парчиња и враќањето
согласно времето на траење на пооделните составни
делови од униформата за алпинизам изнесува:
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6.2.9. Дополнителни делови што припаѓаат покрај
униформата за извршување на посебни и специјални
задачи

6.3.УНИФОРМА ЗА ВОЗДУХОПЛОВНА СЛУЖБА

Член 55
Времето на траење, бројот на парчиња и враќањето
согласно времето на траење на пооделните дополнителни делови што припаѓаат покрај униформата за извршување на посебни и специјални задачи изнесува:

6.3.1.1. Составни делови на униформа за летечка
служба

6.2.10. Ознаки на униформа за извршување на
посебни и специјални задачи
Член 56
Времето на траење, бројот на парчиња и враќањето
согласно времето на траење на ознаките на униформата за
извршување на посебни и специјални задачи изнесува:

6.3.1. УНИФОРМА ЗА ЛЕТАЧКА СЛУЖБА

Член 57
Времето на траење, бројот на парчиња и враќањето
согласно времето на траење на составните делови на
униформата за летачка служба изнесува:

6.3.2. УНИФОРМА ЗА ВОЗДУХОПЛОВНО
– ТЕХНИЧКА СЛУЖБА
6.3.2.1. Составни делови на униформа за
воздухопловно – техничка служба
Член 58
Времето на траење, бројот на парчиња и враќањето
согласно времето на траење на составните делови на
униформата за воздухопловно – техничка служба изнесува:

6.3.3. Делови што припаѓаат покрај униформата за
воздухопловна служба
Член 59
Времето на траење, бројот на парчиња и враќањето
согласно времето на траење на пооделните делови што
припаѓаат покрај униформата за воздухопловна служба
изнесува:
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6.4. СВЕЧЕНА УНИФОРМА
6.4.1. Составни делови на свечена униформа
за полициски службеници (мажи)
Член 62
Времето на траење, бројот на парчиња и враќањето
согласно времето на траење на пооделните составни
делови на свечената униформа за полициски службеници - (мажи) изнесува:

6.3.4. Дополнителни делови што припаѓаат покрај
униформата за воздухопловна служба
Член 60
Времето на траење, бројот на парчиња и враќањето
согласно времето на траење на пооделните дополнителни делови што припаѓаат покрај униформата за воздухопловна служба изнесува:

6.4.2. Составни делови на свечена униформа
за полициски службеници - (жени)

6.3.5. Ознаки на униформа за воздухопловна служба

Член 63
Времето на траење, бројот на парчиња и враќањето
согласно времето на траење на пооделните составни
делови на свечената униформа за полициски слубеници жени изнесува:

Член 61
Времето на траење, бројот на парчиња и враќањето
согласно времето на траење на ознаките на униформата
за воздухопловна служба изнесува:

Набавката на составните делови од свечената униформата за полициски службеници мажи и полициски
службеници жени се врши по потреба, со писмено барање на раководителот на организациската единица и
одобрение на директорот на Бирото.
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6.5. УНИФОРМА ЗА РЕЗЕРВНИОТ СОСТАВ НА
ПОЛИЦИЈАТА

6.5.3. Дополнителни делови што припаѓаат покрај
униформата за резервниот состав на Полицијата

6.5.1. Составни делови на униформата за резервниот
состав на Полицијата

Член 66
Бројот на парчиња и враќањето на пооделните дополнителни делови што припаѓаат покрај униформата
за резервниот состав на Полицијата изнесува:

Член 64
Бројот на парчиња и враќањето на пооделните составни делови на униформата за резервниот состав на
Полицијата изнесува:

6.5.4. Ознаки на униформа за резервниот состав
на Полицијата
Член 67
Бројот на парчиња и враќањето на пооделните дополнителни делови што припаѓаат покрај униформата
за резервниот состав на Полицијата изнесува:
6.5.2. Делови што припаѓаат покрај униформата
за резервниот состав на Полицијата
Член 65
Бројот на парчиња и враќањето на пооделните делови што припаѓаат покрај униформата за резервниот
состав на Полицијата изнесува:

Распределбата на составните делови, деловите што
припаѓаат, дополнителните делови и ознаките на униформата на припадниците на резервениот состав на
Полицијата се врши со нивното ангажирање како припадници на резервниот состав на Полицијата, а се враќаат со престанување на нивното ангажирање.
Член 68
За полициските службеници кои се наоѓале на боледување, извршувале работи и работни задачи за чие извршување не носеле униформа или биле оддалечени од
работа најмалку една година, ваучер бодовите не им се
доделуваат за таа година.
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За отсуствата од работа од став 1 на овој член, од
страна на надлежната организациска единица за управување со човечки ресурси навремено се известува
надлежната организациска единица за логистички работи.
Член 69
Времето на траење за пооделни составни, дополнителни, делови што припаѓаат покрај униформата и
ознаките на униформата на Полицијата се продолжуваат:
- за онолку месеци за колку полицискиот службеник се наоѓал на боледување или бил оддалечен од работа од Министерството за внатрешни работи и
- за онолку месеци за колку што извршувал други
работи и работни задачи, а за чие извршување не носел
униформа.
За отсуствата од работа од став 1 на овој член од
страна на надлежната организациска единица за управување со човечки ресурси навремено се известува
надлежната организациска единица за логистички работи.
VII. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА
ОДРЕДБА
Член 70
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за носењето и
времето на траење на униформата на Полицијата
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
76/07 година).
Член 71
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 13.1.1-53225/1
30 август 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Митко Чавков, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
3835.
Врз основа на член 31 став (10) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,
120/16 и 163/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ВИДОТ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ
КОЛИЧИНИ ЗА ОТКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА НАРЕДНАТА ГОДИНА И ПОДАТОЦИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАН ОТКУП ЗА ПРЕТХОДНАТА
ГОДИНА И ПОДАТОЦИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАН ОТКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД ПРЕТХОДНИОТ МЕСЕЦ И ЗА ПЛАНИРАНИОТ ОТКУП
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА НАРЕДНИОТ МЕСЕЦ, НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ И
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА
ДОСТАВУВАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува видот на податоците за планираните количини за откуп на земјоделски
производи за наредната година и податоците за реализиран откуп за претходната година и податоците за реализиран откуп на земјоделски производи од претходниот месец и за планираниот откуп на земјоделски производи за наредниот месец, начинот на доставување и
формата и содржината на образецот за доставување.
Член 2
Податоците за планираните количини за откуп на
земјоделските производи за наредната година и за реализиран откуп на земјоделски производи за претходната година како и податоците за планираните количини
за откуп на земјоделските производи за наредниот месец и за реализираниот откуп на земјоделски производи од претходниот месец се доставуваат во пишана
и/или електронска форма.
Член 3
Образецот за планираните количини за откуп за наредната година и реализиран откуп од претходната година за жита и маслодајни семиња се изготвува на хартија во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на образецот од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 4
Образецот за планираните количини за откуп за наредната година и реализиран откуп од претходната година за жив добиток се изготвува на хартија во бела
боја во А4 формат.
Формата и содржината на образецот од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 5
Образецот за планираните количини за откуп за наредната година и реализиран откуп од претходната година за сурово млеко се изготвува на хартија во бела
боја во А4 формат.
Формата и содржината на образецот од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на
овој правилник.
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Член 6
Образецот за планираните количини за откуп за наредната година и реализиран откуп од претходната година за овошје и трпезно грозје се изготвува на хартија
во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на образецот од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 7
Образецот за планираните количини за откуп за наредната година и реализиран откуп од претходната година за зеленчук, компир и култивирани печурки се изготвува на хартија во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на образецот од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог 5 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 8
Образецот за планираните количини за откуп за наредната година и реализиран откуп од претходната година за винско грозје се изготвува на хартија во бела
боја во А4 формат.
Формата и содржината на образецот од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог 6 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 9
Образецот за планираните количини за откуп за наредната година и реализиран откуп од претходната година за мед се изготвува на хартија во бела боја во А4
формат.
Формата и содржината на образецот од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог 7 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 10
Образецот за планираните количини за откуп за наредниот месец и реализиран откуп од претходниот месец за жита и маслодајни семиња се изготвува на хартија во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на образецот од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог 8 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 11
Образецот за планираните количини за откуп за наредниот месец и реализиран откуп од претходниот месец за зеленчук, компир и култивирани печурки се изготвува на хартија во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на образецот од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог 9 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 12
Образецот за планираните количини за откуп за наредниот месец и реализиран откуп од претходниот месец за жив добиток се изготвува на хартија во бела боја
во А4 формат.
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Формата и содржината на образецот од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог 10 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 13
Образецот за планираните количини за откуп за наредниот месец и реализиран откуп од претходниот месец за сурово млеко се изготвува на хартија во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на образецот од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог 11 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 14
Образецот за планираните количини за откуп за наредниот месец и реализиран откуп од претходниот месец за мед се изготвува на хартија во бела боја во А4
формат.
Формата и содржината на образецот од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог 12 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 15
Образецот за планираните количини за откуп за наредниот месец и реализиран откуп од претходниот месец за овошје и трпезно грозје се изготвува на хартија
во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на образецот од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог 13 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 16
Образецот за планираните количини за откуп за наредниот месец и реализиран откуп од претходниот месец за винско грозје се изготвува на хартија во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на образецот од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог 14 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 17
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за видот на податоците за планираните количини за откуп на земјоделски
производи и за реализиран откуп за претходната година, начинот на доставување, формата и образецот за
доставување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/10, 40/13 и 52/14).
Член 18
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.02–5280/5
12 август 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА
3836.
Врз основа на член 52 став 12 и член 52-а став 5 од
Законот за научно-истражувачката дејност („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 46/08, 103/08,
24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16
и 53/16), министерот за образование и наука, дoнесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
НА СРЕДСТВА ЗА СТИПЕНДИИ ЗА АКАДЕМСКИ
СТУДИИ ОД ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ,
ПОСЛЕДИПЛОМСКИ СТУДИИ, ЕДНОКРАТНИ
СРЕДСТВА ЗА ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ И
ДОКТОРСКИ ТРУДОВИ, ТВОРЕЧКИ ДЕЈНОСТИ,
ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАУЧНИ СОБИРИ, УЧЕСТВО
НА ДОМАШНИ НАУЧНИ ИСТРАЖУВАЧИ НА
МЕЃУНАРОДНИ НАУЧНИ СОБИРИ И ОБЈАВЕН
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ТРУД
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат обрасците на
барањата за доделување на средства за стипендии за
академски студии од втор и трет циклус на студии, последипломски студии, еднократни средства за изработка на магистерски и докторски трудови, творечки дејности, организација на научни собири, учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни
собири и објавен научно-истражувачки труд.
Член 2
Образецот на Барањето за доделување на средства
за стипендии за академски студии од втор циклус во
странство за студенти примени на академски студии од
втор циклус на еден од првите сто рангирани универзитети на последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Џио Тонг
универзитет се печати на хартија со бела боја во А4
формат и е даден во Прилог број 1, кој е составен дел
на овој правилник.
Член 3
Образецот на Барањето за доделување на средства
за стипендии за академски студии од трет циклус во
странство за студенти примени на академски студии од
трет циклус на еден од првите сто рангирани универзитети на последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Џио Тонг
универзитет се печати на хартија со бела боја во А4
формат и е даден во Прилог број 2, кој е составен дел
на овој правилник.
Член 4
Образецот на Барањето за доделување на средства
за стипендии за академски студии од втор циклус во
странство од областа на филмската и музичката уметност на Академијата за филмска и ТВ уметност
(ФАМУ) во Прага, Република Чешка се печати на хартија со бела боја во А4 формат и е даден во Прилог
број 3, кој е составен дел на овој правилник.
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Член 5
Образецот на Барањето за доделување на средства
за стипендии за последипломски студии на ЈНУ Институт за филм, Филмска академија – Охрид се печати на
хартија со бела боја во А4 формат и е даден во Прилог
број 4, кој е составен дел на овој правилник.
Член 6
Образецот на Барањето за доделување на средства
за академски студии од втор циклус во странство за
студенти примени на академски студии на реномирани
универзитети од областите на ликовната уметност, кинематографија и филмска продукција, драмската уметност и музика се печати на хартија со бела боја во А4
формат и е даден во Прилог број 5, кој е составен дел
на овој правилник.
Член 7
Образецот на Барањето за еднократни средства за
изработка на магистерски и докторски тудови се печати на хартија со бела боја во А4 формат и е даден во
Прилог број 6, кој е составен дел на овој правилник.
Член 8
Образецот на Барањето за доделување на еднократи
финансиски средства наменети за творечки дејности се
печати на хартија со бела боја во А4 формат и е даден
во Прилог број 7, кој е составен дел на овој правилник.
Член 9
Образецот на Барањето за доделување на средства
за финансирање на организација на научен собир се печати на хартија со бела боја во А4 формат и е даден во
Прилог број 8, кој е составен дел на овој правилник.
Член 10
Образецот на Барањето за доделување на средства
за учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири се печати на хартија со бела
боја во А4 формат и е даден во Прилог број 9, кој е составен дел на овој правилник.
Член 11
Образецот на Барањето за доделување на еднократни финансиски средства за објавен научно-истажувачки труд се печати на хартија со бела боја во А4 формат
и е даден во Прилог број 10, кој е составен дел на овој
правилник.
Член 12
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 20-12011/1
31 август 2016 година
Скопје

Министер
за образование и наука,
Пиштар Лутфиу, с.р.
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3837.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 5.9.2016 година, донесe
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Лидија Мијаковска, судија на Апелациониот суд Битола поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 5.9.2016 година.
Бр. 02-1390/2016
5 септември 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
_________

3838.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 5.9.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Љубинка Ѓорѓиевска, судија на Основниот суд Скопје
1 Скопје поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 5.9.2016 година.
Бр. 02-1391/1
5 септември 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
_________

3839.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 5.9.2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Ѓорге Чурлинов, судија на Основниот суд Гевгелија
поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 5.9.2016 година.
Бр. 02-1392/2016
5 септември 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
_________

3840.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 5.9.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Kатерина Димитровска, судија на Основниот суд Кочани поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 5.9.2016 година.
Бр. 02-1393/1
5 септември 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
_________

3841.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 5.9.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Милан Николов, судија на Основниот суд Кавадарци
поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 5.9.2016 година.
Бр. 02-1394/1
5 септември 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
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3842.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 5.9.2016 година, донесе

3844.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

Член 1
Со ова решение се забранува увоз и транзит на живи животни, семе, јајца и ембриони од животни кои се
приемчиви на вирусот на син јазик заради заштита од
внесување на вирусот на син јазик во Република Македонија кои потекнуваат од Република Црна Гора.

Се констатира престанок на судиската функција на
Jован Неделковски, судија на Основниот суд Струмица
поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 5.9.2016 година.
Бр. 02-1395/2016
5 септември 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
3843.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИ
ЖИВОТНИ, СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ
НА СИН ЈАЗИК ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со ова решение се забранува увоз и транзит на живи животни, семе, јајца и ембриони од животни кои се
приемчиви на вирусот на син јазик заради заштита од
внесување на вирусот на син јазик во Република Македонија кои потекнуваат од Република Словенија.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.02–4514/1
1 септември 2016 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за храна и ветеринарство,
м-р Зоран Поповски, с.р.

РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИ
ЖИВОТНИ, СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ
НА СИН ЈАЗИК ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.02–4515/1
1 септември 2016 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за храна и ветеринарство,
м-р Зоран Поповски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО
3845.
Врз основa на член 44 ставoви (1) и (7) од Законот
за воздухопловството („Службен весник на Република
Македонија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12,
80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16 и 31/16), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ, НАЧИНОТ И ПРАВИЛАТА
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА НАТПРЕВАРИ
Член 1
Во Правилникот за посебните услови, начинот и
правилата за организирање на натпревари („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 161/13), по членот 19 се додава нов член 19-а кој гласи:
„Член 19-а
Координацијата со активностите поврзани со подготовката и организацијата на натпреварот која ја врши
раководителот на летање од член 19 став (1) точка 2 на
овој правилник опфаќа:
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- проверување на метеоролошката ситуација и ситуацијата на аеродромот, леталиштето или теренот пред
почетокот на летањето;
- одлучување за почетокот, прекинот или завршувањето на летањето;
- одржување на ред и дисциплина на аеродромот,
леталиштето или теренот;
- проверување на пилотот дали поседува соодветна
дозвола/овластување;
- преземање мерки во случај кога воздухопловот
или опремата е неисправна;
- преземање на мерки према лицето за кое ќе оцени
дека психички или физички не е способно да лета, е
под дејство на алкохол, дрога или психотропни супстанци, ги крши правилата на летање или на друг начин ја загрозува безбедноста на летањето и
- други работи поврзани со подготовка и организација на натпреварот.“
Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 10-1209/3
23 август 2016 година
Скопје

Агенција
за цивилно воздухопловство,
Горан Јандреоски, с.р.
________

3846.
Врз основa на член 47 став (1) од Законот за воздухопловството („Службен весник на Република Македонија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16 и 31/16), директорот
на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИ И НАЧИН НА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНИ МАНИФЕСТАЦИИ
Член 1
Во Правилникот за услови и начин на организирање на воздухопловни манифестации („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 87/12), во членот 30 точката 2 се менува и гласи:
„2. Име и презиме на раководителот на летање кој
ќе раководи и координира со летачките активности при
подготовка и реализација на воздухопловната манифестација и кој треба да ги исполнува условите од член 19
став (2) на Правилникот за посебните услови, начинот
и правилата за организирање на натпревари.“
Член 2
По членот 30 се додава нов член 30-а кој гласи:
„Член 30-а
Координацијата со активностите поврзани со подготовката и реализација на воздухопловната манифестација која ја врши раководителот на летање од член 30
точка 2 на овој правилник опфаќа:

- проверување на метеоролошката ситуација и ситуацијата на аеродромот, леталиштето или теренот пред
почетокот на летањето;
- одлучување за почетокот, прекинот или завршувањето на летањето;
- одржување на ред и дисциплина на аеродромот,
леталиштето или теренот;
- проверување на пилотот дали поседува соодветна
дозвола/овластување;
- преземање мерки во случај кога воздухопловот
или опремата е неисправна;
- преземање на мерки према лицето за кое ќе оцени
дека психички или физички не е способно да лета, е
под дејство на алкохол, дрога или психотропни супстанци, ги крши правилата на летање или на друг начин ја загрозува безбедноста на летањето и
- вршење на други работи поврзани со подготовка и
реализација на воздухопловната манифестација.“
Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 10-1209/4
23 август 2016 година
Скопје

Агенција за цивилно
воздухопловство,
Горан Јандреоски, с.р.

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3847.
Врз основа на член 11 став (4) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр.55/07, 86/08;
139/09 и 135/11), Претседателот на Нотарската комора
на Република Македонија на ден 5.9.2016 година, го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА
1. На именуваните нотари:
- Иљхам Исмани - нотар за подрачјето на основните
судови на градот Скопје,
- Вјолца Мехмеди - нотар за подрачјето на Основниот суд во Гостивар,
како ден за почеток за работа се определува 9 септември 2016 година.
2. Решението стапува во сила веднаш со неговото
донесување;
3. Решението да се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 02-1485/2
5 септември 2016 година
Скопје

Нотарска комора на РМ
Претседател,
Зорица Пулејкова, с.р.
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