
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Стр.
1. Одлука за испраќање на единица на 

Армијата на Република Македонија за 
учество во мировна операција на Ев-
ропската унија во Босна и Херцегови-
на ЕУФОР,  Алтеа................................. 2

2. Уредба за единствениот знак за при-
падност на Армијата на Република 
Македонија, униформата, ознаките на 
чиновите, ознаките на родовите и 
службите, ознаките на единиците ка-
ко и начинот и условите за нивното 
носење.................................................... 2

3. Програма за изменување на Програ-
мата за изградба и одржување на ста-
нови сопственост на Република Маке-
донија за 2007 година............................ 18

4. Правилник за бројот и распоредот на 
службените седишта на нотарите во 
Република Македонија.......................... 19

5. Решение за давање одобрение за про-
дажба на сопствени акции по пат на 
приватна понуда.................................... 20

 
 

 Стр.
6. Одлука за задолжително доставување 

на податоци за измерена произведена 
и предадена топлинска енергија за 
греење во дистрибутивната мрежа во 
постапката за одобрување и контрола 
на одобрената цена................................ 21

7. Решение за кoнверзија на податоците 
од катастар на земјиште во катастар 
на недвижности...................................... 21

 Исправка кон Упатството за доставу-
вање на податоци за прометот во вна-
трешниот и надворешниот клиринг 
(„Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 159/07)............................ 21

8. Одлука за распишување на јавен тен-
дер со претквалификација за избор  
на давател на универзална услуга........ 22

9. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за пропишување на тендер-
ска постапка со преткфалификација 
за избор на давател на универзална 
услуга...................................................... 24

 Огласен дел........................................... 1-24
 

 
 

Број 1           Год. LXIV Четврток, 3 јануари 2008   Цена на овој број е 120 денари

www.slvesnik.com.mk  contact@slvesnik.com.mk

С О Д Р Ж И Н А



Стр. 2 - Бр. 1 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 јануари 2008 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. 

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
42/2001, 5/2003 и 58/2006), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 3 јануари 2008 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО 
МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЕУФОР,  АЛТЕА 
 
1. За учество во мировната операција на Европската 

унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, Алтеа, во ре-
довна ротација се испраќа единица на Армијата на Ре-
публика Македонија (во натамошниот текст: Армија-
та), во состав од: 

- еден офицер за врска во Командата на ЕУФОР во 
Сараево: 

- четири офицери; 
- седум подофицери и  
- еден професионален војник. 
2. Единицата на Армијата од точката 1 на оваа од-

лука се испраќа за период од шест месеца, сметано од 
почетокот на јануари 2008 година. 

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместува-
ње, исхрана и гориво на учесниците во мировната опе-
рација од точката 1 на оваа одлука, ги обезбедува Ре-
публика Македонија. 

4. Подготовките и организацијата на учесниците во 
мировната операција, ќе ги изврши Министерството за 
одбрана. 

5. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација Владата на Република Македонија поднесува 
извештај пред Собранието на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”. 

   
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

         Бр. 07-17/1                               Претседател 
3 јануари 2008 година        на Собранието на Република 

      Скопје                                   Македонија, 
                                        Љубиша Георгиевски, с.р.  

___________ 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2. 

Врз основа на член 45 став 4 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 42/01, 
5/03 и 58/06), претседателот на Република Македонија,  
донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ ЗНАК ЗА ПРИПАДНОСТ НА 
АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,  УНИ-
ФОРМАТА, ОЗНАКИТЕ НА ЧИНОВИТЕ, ОЗНАКИ-
ТЕ НА РОДОВИТЕ И СЛУЖБИТЕ, ОЗНАКИТЕ НА 
ЕДИНИЦИТЕ КАКО И НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ  

ЗА НИВНОТО НОСЕЊЕ 
 

I.  ОПШТА ОДРЕДБА 
Член 1 

Со оваа уредба се пропишува единствениот знак за 
припадност на Армијата на Република Македонија (во 
натамошниот текст: Армијата), униформата, ознаките 
на чиновите, ознаките на родовите и службите, ознаки-
те на единиците, како и начинот и условите за нивното 
носење. 

II.  ЕДИНСТВЕН ЗНАК ЗА ПРИПАДНОСТ  
НА АРМИЈАТА 

 
Член 2 

Единствениот знак за припадност на Армијата, 
претставува стилизиран цвет на сончоглед, изработен 
од метал или везен на ткаенина. Цветот го претставува-
ат 12 листови со златножолта боја. Во средината е цр-
вено поле со кружен облик на кое е испишан натпис 
„АРМ”.  

Припадниците на Армијата, единствениот знак за 
припадност на Армијата на Република Македонија, го 
носат на плик- капа, капа, баретка и шапка.  

Единствениот знак за припадност за плик-капа и 
шапка се изработува во метал, а за баретка и капа со 
везење. Единствениот знак за припадност за баретка и 
шапка е со пречник од 40 мм, а за плик-капа и капа е 28 
мм. Единствениот знак за припадност, кај генералите 
на АРМ е обвиен со две ловорови гранчиња со златно-
жолта боја во полукруг и е изработен од метал. 

 
Член 3 

Единствениот знак за припадност на Армијата е да-
ден во Прилог број 1, кој е составен дел од оваа уредба. 

 
III.  УНИФОРМА 

 
Член 4 

При извршувањето на должностите припадниците 
на Армијата ги носат следните видови униформи:  

- борбена униформа, 
- службена униформа и 
- свечена униформа.  
Униформата на припадниците на Армијата се изра-

ботува во зимска и во летна изведба. 
Службената и свечената униформа се изработуваат 

во машка и женска изведба.  
Изгледот, бојата, кројот, суровинскиот состав и те-

жината на ткаенината, како и други технички каракте-
ристики за секоја униформа, се утврдуваат врз основа 
на стандардите пропишани од министерот за одбрана.  

Не се дозволува комбинирање на делови од различ-
ни униформи, како и делови од воена униформа со ци-
вилна и друга облека. 

 
а) Борбена униформа 

 
Член 5 

Борбената униформа ја носат војниците на добро-
волно служење на воениот рок, професионалните вој-
ници, питомците на Воената академија, лицата на 
стручно оспособување и усовршување во сите прили-
ки, а воените обврзници во резервниот состав на Арми-
јата додека се повикани да извршуваат права и должно-
сти од областа на одбраната. 

Воените старешини борбената униформа ја носат 
на обука, смотри,  вежби, во услови на зголемена бор-
бена готовност, мобилизација на Армијата, воена со-
стојба и во други услови согласно потребите на служ-
бата. 

Борбената униформа во работно време ја носат сите 
воени старешини во единици до ранг на полк-бригада. 

 
Член 6 

Борбената униформа се состои од: капа, ветровка, 
џемпер, кошула, панталони, чизми, ремен за пантало-
ни, колан, поткапа, ракавици, чорапи, подоблека, маи-
ца со кратки ракави, маица со долги ракави, долна об-
лека, одело со мембрана (гортекс), транспортна вреќа, 
ранец и шаторско крило (пончо). 
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Дополнителната опрема на борбената униформа се 
состои од: шлем, тактички елек, заштитен елек, за-
штитна маска, прибор за јадење и идентификациска 
плочка. 

 
Член 7 

Припадниците на специјалните единици и Воената 
полиција носат баретка. 

 
Член 8 

Капата се носи така што работ на обрабениот дел да 
лежи на најголемиот обем на главата. 

Баретката се носи накосена на десната страна, така 
што единствениот знак за припадност се наоѓа над ле-
вото око. 

Ветровката во принцип се носи во зимскиот период 
закопчана, а по потреба и во други прилики.  

Кошулата се носи како внатрешен и горен дел од 
униформата, над панталоните.  

Како горен дел од униформата, кошулата во лето се 
носи на два начина: 

- со спуштени и закопчани ракави или 
- со уредно подвиени ракави над лактот.  
Под кошулата задолжително се носи војничка маи-

ца. 
Коланот се носи при обука, вежби и смотри.  
Панталоните се носат со ногавиците вовлечени во 

чизмите. 
Со борбената униформа припадниците на Армијата 

носат војнички чизми. Врвките на војничките чизми се 
врзуваат вкрстено, а краевите мора да бидат вовлечени 
во чизмите. 

 
Член 9 

На предниот дел од капата или баретката е прицвр-
стен единствениот знак за припадност на Армијата. 

На горниот дел на левиот ракав на ветровката и ко-
шулата, на растојание од 55 до 65 мм од горниот раб на 
ракавот е вшиена ознаката на државното знаме.  

На горниот дел на десниот ракав на ветровката и 
кошулата, на растојание од 55 до 65 мм од горниот раб 
на ракавот е вшиена ознаката на  единицата во ранг на 
полк-бригада и повисоко.  

На горниот дел на двата ракави од ветровката и ко-
шулата за лицето на должност аѓутант, на растојание 
од 20 до 30 мм од горниот раб на ракавот е вшиена оз-
наката за аѓутант.  

Ознаката за прв и главен подофицер се носи на лева-
та и на десната јака на ветровката односно  кошулата. 

На левиот горен џеб на предната страна на ветро-
вката и кошулата се носи натпис “А Р М”. 

На десниот горен џеб на предната страна на ветро-
вката и кошулата е вшиена ознаката за презиме. 

Ознаката на чинот се носи на средина на предната 
страна на ветровката и кошулата во висина на горниот 
раб на џебовите.  

Воените лица кои имаат задолжено само борбена 
униформа, во свечени прилики ги носат и следните оз-
наки: 

- добиените ордени и одликувања се носат над ле-
виот горен џеб, според редоследот на важноста од лево 
кон десно гледано спрема носителот и  

- ознаката за завршена највисока школа или курс се 
носи на средина на десниот џеб. 

 
б) Службена униформа 

 
Член 10 

Службената униформа е наменета за воените старе-
шини и питомците на Воената академија. 

Службената униформа воените старешини, ја носат 
при доаѓање и враќање од работа, на работно место, на 
службени состаноци, на воени свечености, во денови 
на државни и воени празници, при давање воени поче-
сти, на погреби, на полагање на венци на споменици и 
гробови и во други прилики по наредба.  

Службената униформа питомците на Воената ака-
демија, ја носат на воени свечености и во други прили-
ки по наредба.  

 
Член 11 

Службената униформа се состои од: плик- капа, 
палто, панталони или здолниште, службена кошула со 
долги и со кратки ракави, маица со кратки ракави, ман-
тил, јакна, џемпер, шал, кожени црни ракавици, врато-
врска, штипка за вратоврска, чевли, колан за пантало-
ни, чорапи, а за жените и  чанта. 

 
Член 12 

Плик- капата се носи така што работ на обрабениот 
дел на капата да лежи на најголемиот обем на главата. 

Палтото се носи закопчано, со кошула и вратовр-
ска. 

Џемперот се носи како горен дел од зимската уни-
форма, при извршување на секојдневната работа. Под 
џемперот се носи кошула, со вратоврска. 

Мантилот и јакната се носат надвор од работните 
простории, по потреба и во зависност од временските 
услови. 

Кошулата се носи како внатрешен и горен дел на 
службената униформа, во зависност од временските ус-
лови, вовлечена во панталони-здолниште. Како внатре-
шен дел, кошулата се носи под палтото, со вратоврска. 
Како горен дел од униформата,  кошулата со долги ра-
кави се носи со вратоврска. Кошулата со кратки ракави 
се носи без вратоврска,  со  откопчано горно копче, а 
под неа се носи маица, видлива помеѓу јаките на кошу-
лата. 

Панталоните се носат така што, долниот дел од ре-
менот е на коската на колкот, а  ногавиците до врвот на 
горниот дел на стапалото на чевлите.  

Здолништето се носи така што, горниот дел на 
струкот да биде над колковите, а должината да не е по-
кратка од 2 сантиметри над колената, ниту подолга од 
2 сантиметри  под  колената. 

Припадниците на Армијата и тоа, аѓутантот на пре-
тседателот на Републиката, воените аташеа и воените 
музичари на палтото носат триплетен гајтан во златна 
боја. Аѓутантот на претседателот на Републиката, гај-
танот го носи на десната нарамка и закопчан на второ-
то копче од горната страна, додека воените аташеа и 
воените музичари го носат на левата нарамка. 

 
Член 13 

На предниот дел од левата страна на плик-капата е 
прицврстен единствениот знак за припадност на Арми-
јата. 

На горниот дел на левиот ракав на палтото и кошу-
лата, на растојание од 55 до 65 мм од горниот раб на 
ракавот е вшиена ознаката на  државното знаме. 

На горниот дел на десниот ракав на палтото и ко-
шулата, на растојание од 25 до 35 мм од горниот раб на 
ракавот во форма на штит е вшиен симболот на АРМ,  
обрабен со златножолта боја, со димензии 65х90, на ос-
нова со боја на палтото. 

Ознаката на родот или службата се носи на левата и 
на десната јака на палтото, односно на јаките на кошу-
лата како горен дел на униформата. 

Ознаката на чинот,  генералите и офицерите ја но-
сат на нарамениците на мантилот, палтото, јакната, ко-
шулата и џемперот. 
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Ознаката на чинот, подофицерите ја носат на надла-
ктицата, на двата ракави од мантилот, палтото, јакната, 
кошулата со долги ракави и џемперот на 30 мм под озна-
ката на државното знаме односно под ознаката на АРМ, 
а на кошулата со кратки ракави на нарамениците.  

На горниот дел на двата ракави од мантилот, палто-
то, јакната, кошулата и џемперот,  за лицата на долж-
ност аѓутант, над ознаката на  АРМ односно ознаката 
на државното знаме е вшиена ознаката за  аѓутант. 

На нарамениците од мантилот, палтото, јакната, ко-
шулата со долги ракави и џемперот, на службената 
униформа за подофицерите се носи плочката со натпис 
„АРМ”.  

Над десниот горен џеб на предната страна на палто-
то и кошулата се носи плочка со презиме.  

На десниот горен џеб на предната страна на палто-
то и кошулата, над плочка со презиме се носи значка за 
учество во меѓународни мисии по избор на воениот 
старешина.   

На средината на десниот горен џеб на палтото и ко-
шулата, се носи ознаката на  единицата во ранг на 
полк-бригада и повисоко.  

На средината на левиот џеб на палтотот, се носи 
значка за завршена највисока воена школа.  

Над левиот горен џеб на палтотот, се носат добие-
ните ордени и одликувања, според редоследот на важ-
носта од лево кон десно гледано спрема носителот. 

На левиот горен џеб на палтото, над ордените и од-
ликувањата се носи ознака за воени вештини.  

 
в) Свечена униформа 

 
Член 14 

Свечената униформа е наменета за воените старе-
шини и припадниците на единицата за почести на Ар-
мијата.  

- свечена униформа на воените старешини 
 

Член 15 
Воените старешини свечената униформа ја носат:  

на свечени  приеми, при дочек и испраќање на високи 
воени и државни раководители, во денови на државни 
празници и воени свечености, при погреб на високи во-
ени и државни раководители и во други случаи по на-
редба.  

 
Член  16 

Свечената униформа на воените старешини се со-
стои од: шапка, палто, панталони или здолниште, ко-
шула со долги и со кратки ракави, манжетни за кошу-
ла, мантил, бели ракавици, вратоврска, штипка за вра-
товрска, чевли, ремен за панталони, чорапи, а за жени-
те и  чанта. 

 Свечената униформа од став 1 на овој член е наме-
нета за офицери од чин потполковник до чин генерал, 
воени претставници во странство, подофицери на 
должност аѓутант, главниот подофицер во команда на 
полк-бригада и повисоко и припадниците на воениот 
оркестар.  

Свечената униформа за воените старешини заклуч-
но со чин мајор, е службената воена униформа со све-
чена кошула со долги и кратки ракави, вратоврска и 
шапка.  

 
Член 17 

На предниот дел од шапката, над штитникот за сон-
це е прицврстен единствениот знак за припадност на 
Армијата. 

Другите делови од свечената униформа, се носат 
исто како и деловите од службената униформа, на на-
чин пропишан во членот 12 од оваа Уредба.  

Аѓутантот на претседателот на Републиката, воени-
те аташеа и воените музичари на палтото на свечната 
униформа носат триплетен гајтан во златна боја, на на-
чин пропишан во членот 12 од оваа Уредба.  

 
Член 18 

Пропишаните ознаки на свечената униформа се по-
ставени на истите места и на исто растојание, како што 
е утврдено во членот 13 од оваа Уредба.  

- свечена униформа на единицата за почести на Ар-
мијата 

 
Член 19 

Припадниците на единицата за почести на Армија-
та, свечената униформа ја носат при давање на почести 
на домашни и странски високи државни и странски во-
ени раководители и на други свечености.  
 

Член 20 
Свечената униформа на припадниците единицата за 

почести на Армијата се состои од: капа (зимска и лет-
на), палто, панталони, пелерина (зимска и летна), ко-
шула, чизми, марама, ракавици, колан со тока, ремен за 
панталони, џемпер и чорапи.   

 
Член 21 

На предниот дел на капата е прицврстен единстве-
ниот знак за припадност на Армијата.  

На горниот дел на левиот ракав од палтото, на рас-
тојание од  55 до 65 мм од горниот раб на ракавот е 
вшиена ознаката на државното знаме.  

На горниот дел на десниот ракав на палтото, на рас-
тојание од 25 до 35 мм од горниот раб на ракавот во 
форма на штит е вшиен симболот на АРМ,  обрабен со 
златножолта боја, со димензии 65х90, на основа со боја 
на палтото. 

На аглите од јаката е вшиен амблем во форма на 
ромб на ткаенина во црвена и црна боја и е извезен со 
жолт конец. 

На двете рамена од палтото има по една еполета на 
која се зашиени две парчиња од чоја во форма на пра-
воаголник широки од 20 до 30 мм, а долги од 40 до 50 
мм, во црвена и црна боја меѓусебно одделени со лента 
во златножолта боја широка 50 мм. 

На десната страна на палтото се носат два плетени 
гајтани во бордо боја.  

 
IV.  ОЗНАКИ НА ЧИНОВИТЕ 

 
Член 22 

Припадниците на Армијата на униформата носат 
ознаки на чиновите. 

 
а) Ознаки на чиновите на службената и свечената 

униформа 
 

Член 23 
Ознаките на чиновите за подофицерите се состојат 

од звезди од осум крака со пречник од 18 мм извезени 
од конец во златножолта боја, везена права лента ши-
рока 10 мм, а долга 70 мм, везена лента во форма на 
рамностран триаголник без основа широка 10 мм со 
страни од по 40 мм. Еполетата на која се носи ознаката 
за чинот е со димензии вертикално од основата до вр-
вот 90 мм и хоризонтално 70 мм, е во боја согласно 
пропишаните стандарди за боите на униформите. 

Ознаките на чиновите за подофицерите на кошула-
та со кратки ракави е со димензии пропишани во чле-
нот  26 од оваа Уредба. 
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Ознаките на чиновите за офицери од потпоручник 
до капетан се состојат од звезди од осум крака со преч-
ник од 22 мм изработени од метал во златножолта боја 
и еполетата е обрабена со лента широка 3 мм, извезена 
со конец во златножолта боја. 

Ознаките на чиновите за офицери од мајор до пол-
ковник се состојат од ѕвезди опишани во ставот 2 на 
овој член и плетеница извезена од срмен конец во злат-
ножолта боја на права лента на жолта основа, широка 
15 мм и долга 50 мм.  

Ознаките на чиновите за генерали се состојат од 
ѕвезди од осум крака со пречник од 22 мм изработени 
со везење, везени ленти во полукруг широки 7 мм, а 
долги 50 мм, гранчиња од тутунови лисја извезени од 
срмен конец во златножолта боја и везена лента од ср-
мен конец во златножолта боја широка 3 мм со која се 
обрабува еполетата.  

 
Член 24 

Припадниците на Армијата ги имаат следните озна-
ки на чинови кои ги носат на службената и свечената 
униформа: 

1. Ознаката на чинот водник е со една права лента 
оддалечена од долниот раб на еполетата 10 мм и една 
изведба во форма на рамностран триаголник без осно-
ва, оддалечен 25 мм странично од долниот раб на епо-
летата, а спојот од триаголникот е оддалечен 47 мм од 
долниот раб на еполетата. 

2. Ознаката на чинот постар водник е со една права 
лента оддалечена од долниот раб на еполетата 10 мм и 
две изведби во форма на рамностран триаголник без 
основи, од кои првата е оддалечена 25 мм, а другата 35 
мм  странично од долниот раб на еполетата,  а спојот 
од триаголникот на втората изведба е оддалечен 57 мм 
од долниот раб на еполетата. 

3. Ознаката на чинот постар водник И класа е со ед-
на права лента оддалечена од долниот раб на еполетата 
10 мм и три изведби во форма на рамностран триагол-
ник без основи, од кои првата е оддалечена 25 мм, вто-
рата 35 мм и третата 45 мм странично од долниот раб 
на еполетата, а спојот од триаголникот на третата из-
ведба е оддалечен 67 мм од долниот раб на еполетата. 

4. Ознаката на чинот заставник е со две прави ленти 
со меѓусебно растојание од 4 мм, од кои првата е одда-
лечена од долниот раб на еполетата 10 мм и една из-
ведба во форма на рамностран триаголник без основа 
оддалечена 35 мм странично од долниот раб на еполе-
тата, а спојот од триаголникот е оддалечен 57 мм од 
долниот раб на еполетата.   

5. Ознаката на чинот заставник И класа е со две 
прави ленти со меѓусебно растојание од 4 мм, од кои 
првата е оддалечена 10 мм од долниот раб на еполетата 
и две изведби во форма на рамностран триаголник без 
основи, од кои првата е оддалечена 35 мм, а втората 45 
мм странично од долниот раб на еполетата, а спојот од 
триаголникот од втората изведба е оддалечен 67 мм од 
долниот раб на еполетата.  

6. Ознаката на чинот потпоручник е со една звезда 
поставена во средина на еполетата, чиј центар е одда-
лечен 25 мм од надворешниот раб на еполетата.  

7. Ознаката на чинот поручник е со две звезди, вер-
тикално поставени во средина на еполетата. Центарот 
на првата звезда е оддалечен 25 мм од надворешниот 
раб на еполетата. Втората звезда е вертикално поставе-
на на меѓусебно растојание на краците 4 мм.  

8. Ознаката на чинот капетан е со три  ѕвезди. Цен-
тарот на првата звезда е оддалечен 25 мм од надвореш-
ниот раб на еполетата. Останатите две звезди се верти-
кално поставени на меѓусебно растојание на краците 
од 4 мм.  

9. Ознаката на чинот мајор е со плетеница извезена 
од срмен конец во златножолта боја на права лента на 
жолта основа широка 15 мм, оддалечена 5 мм од работ 

на еполетата и една ѕвезда поставена во средина на по-
лето на еполетата чиј центар е оддалечен 16 мм од сре-
дината на плетената лента.  

10. Ознаката на чинот потполковник е со плетеница 
извезена од срмен конец во златножолта боја на права 
лента широка 15 мм на жолта основа, оддалечена 5 мм 
од работ на еполетата и две звезди во златножолта боја. 
Првата звезда е поставена во средина на полето чиј 
центар е оддалечен 16 мм од средината на плетената 
лента, а втората е вертикално поставена на меѓусебно 
растојание на краците од 4 мм.  

11. Ознаката на чинот полковник е со плетеница из-
везена од срмен конец во златножолта боја на права 
лента широка 15 мм на жолта основа, оддалечена 5 мм 
од работ на еполетата и три звезди во златножолта бо-
ја.  Првата звезда е поставена во средина на полето чиј 
центар е оддалечен 16 мм од средината на плетената 
лента, а втората и третата се вертикално поставени на 
меѓусебно растојание на краците од 4 мм.  

12. Ознаката на чинот бригаден генерал е со гран-
чиња од тутунови лисја во полукруг, извезени на епо-
летата со срмен конец  во златножолта боја, една звез-
да во златножолта боја извезена во средината на полето 
на еполетата оддалечена 50 мм од работ на еполетата и 
лента извезена од срмен конец во златножолта боја ши-
рока 3 мм со која е обрабена еполетата. 

13. Ознаката на чинот генерал-мајор е со гранчиња 
од тутунови лисја во полукруг, извезени на еполетата 
со срмен конец во златножолта боја, две звезди во злат-
ножолта боја извезени во средината на полето на епо-
летата на меѓусебно растојание од 25 мм од кои првата 
звезда е оддалечена 50 мм од работ на еполетата и лен-
та извезена од срмен конец во златножолта боја широ-
ка 3 мм со која е обрабена еполетата. 

14. Ознаката на чинот генерал-потполковник е со 
гранчиња од тутунови лисја во полукруг, извезени на 
еполетата со срмен конец  во златножолта боја, три 
звезди во златножолта боја извезени во полето на епо-
летата на меѓусебно растојание од 25 мм од кои првата 
звезда е оддалечена 50 мм од работ на еполетата и лен-
та извезена од срмен конец во златножолта боја широ-
ка 3 мм со која е обрабена еполетата. 

15. Ознаката на чинот генерал е со гранчиња од ту-
тунови лисја во полукруг, извезени на еполетата со ср-
мен конец  во златножолта боја, четири  звезди во злат-
ножолта боја извезени во полето на еполетата, од кои 
три звезди имаат форма на рамностран триаголник  на 
меѓусебно растојание од 25 мм од кои првите две звез-
ди се хоризонтално поставени во полето на еполетата 
оддалечени 50 мм од работ на еполетата, третата звезда 
е на средина на еполетата, а четвртата звезда е поставе-
на во продолжение на третата звезда и од неа е оддале-
чена 25 мм.  

 
б) Ознаки на чиновите на борбената униформа 
 

Член 25 
Ознаките на чиновите на припадниците на Армија-

та на борбената униформа, се носат извезени на еполе-
та. Еполетата е во форма на правоаголник со должина 
85 мм и ширина 50 мм, со боја согласно пропишаните 
стандарди за боите на униформата. 

  
Член 26 

Припадниците на Армијата ги имаат следните озна-
ки на чинови што ги носат на борбената униформа: 

1. Ознаката на чинот разводник е со една права лен-
та со ширина 6 мм, а должина 50 мм, која е оддалечена 
од долниот раб 8 мм и една изведба во форма на рам-
ностран триаголник без основа оддалечена 25 мм стра-
нично од долниот раб на еполетата, а спојот од триа-
голникот е оддалечен 47 мм од долниот раб на еполета-
та, изработени во црвена боја.  
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2. Ознаката на чинот дестар е со една права лента 
со ширина 6 мм, а должина 50 мм, која е оддалечена од 
долниот раб 8 мм и две изведби во форма на рамно-
стран триаголник без основи, од кои  првата е оддале-
чена 25 мм, а втората е оддалечена 35 мм странично од 
долниот раб на еполетата, а спојот од триаголникот на 
втората изведба е оддалечен 57 мм од долниот раб на 
еполетата, изработени во црвена боја.  

3. Ознаката на чинот помлад водник е со една права 
лента со ширина  6 мм, а должина 50 мм, која е оддале-
чена од долниот раб 8 мм и три изведби во форма на 
рамностран триаголник без основи, од кои првата е од-
далечена 25 мм, втората 35 мм и третата 45 мм стра-
нично од долниот раб на еполетата, а спојот од триа-
голникот на третата изведба е оддалечен 65 мм од дол-
ниот раб на еполетата, изработени во црвена боја.  

4. Ознаката на чинот водник е со една права лента 
со ширина 6 мм, а должина 50 мм, која е оддалечена од 
долниот раб на еполетата 9 мм и една изведба во форма 
на рамностран триаголник без основа оддалечена 25 
мм странично од долниот раб на еполетата, а спојот од 
триаголникот е оддалечен 50 мм од долниот раб на 
еполетата, изработени во златножолта боја. 

5. Ознаката на чинот постар водник е со една права 
лента со ширина 6 мм, а должина 50 мм, која е оддале-
чена од долниот раб на еполетата 9 мм и две изведби 
во форма на рамностран триаголник без основи, од кои 
првата е оддалечена 25 мм, а втората 35 мм странично 
од долниот раб на еполетата,  а спојот од триаголникот 
на втората изведба е оддалечен 60 мм од долниот раб 
на еполетата, изработени во златножолта боја. 

6. Ознаката на чинот постар водник И класа е со ед-
на права лента со ширина 6 мм, а должина 50 мм, која е 
оддалечена од долниот раб на еполетата 9 мм и три из-
ведби во форма на рамностран триаголник без основи, 
од кои првата е оддалечена 25 мм, втората 35 мм и тре-
тата 45 мм странично од долниот раб на еполетата, а 
спојот од триаголникот на третата изведба е оддалечен 
70 мм од долниот раб на еполетата, изработени во злат-
ножолта боја. 

7. Ознаката на чинот заставник се две прави ленти 
со ширина 6 мм, а должина 50 мм, со меѓусебно расто-
јание од 4 мм, од кои првата е оддалечена од долниот 
раб на еполетата 9 мм и една изведба во форма на рам-
ностран триаголник без основа оддалечена од страните 
35 мм странично од долниот раб на еполетата, а спојот 
од триаголникот е оддалечен 60 мм од долниот раб на 
еполетата. 

8. Ознаката на чинот заставник И класа е со две 
прави ленти со ширина  6 мм, а должина 50 мм со ме-
ѓусебно растојание од 4 мм, од кои првата е оддалечена 
9 мм од долниот раб на еполетата и две изведби во 
форма на рамностран триаголник без основи, од кои 
првата е оддалечена 40 мм, а втората 50 мм странично 
од долниот раб на еполетата, а спојот од триаголникот 
од втората изведба е оддалечен 75 мм од долниот раб 
на еполетата. 

9. Ознаката на чинот потпоручник е со една звезда 
во златножолта боја, со дијаметар 15 мм поставена во 
средина на еполетата, чиј центар е оддалечен 35 мм од 
долниот раб на еполетата.  

10. Ознаката на чинот поручник е со две звезди во 
златножолта боја  вертикално поставени на меѓусебно 
растојание од 4 мм, од кои првата звезда  е оддалечена 
25,5 мм  од долниот раб на еполетата.  

11. Ознаката на чинот капетан е со три звезди во 
златножолта боја,  вертикално поставени на меѓусебно 
растојание од 4 мм, од кои првата звезда  е оддалечена 
16 мм од долниот раб на еполетата.  

12. Ознаката на чинот мајор е со плетеница извезе-
на во златножолта боја на права лента широка 15 мм на 
жолта основа, оддалечена 5 мм од долниот раб на епо-
летата и една звезда во златножолта боја поставена во 
полето на еполетата чиј центар е оддалечен 11,5 мм од 
долниот раб на еполетата.   

13. Ознаката на чинот потполковник е со плетеница 
извезена во златножолта боја на права лента широка 15 
мм на жолта основа, оддалечена 5 мм од долниот раб 
на еполетата и две звезди вертикално поставени на ме-
ѓусебно растојание од 4 мм. Првата ѕвезда е поставена 
во средина на полето чиј центар е оддалечен 11,5 мм од 
средината на плетената лента, а втората е вертикално 
поставена на меѓусебно растојание на краците од 4 мм,   
изработени во златножолта боја. 

14. Ознаката на чинот полковник е со плетеница из-
везена во златно- жолта боја на права лента широка 15 
мм на жолта основа, оддалечена 5 мм од долниот раб 
на еполетата и три звезди вертикално поставени на ме-
ѓусебно растојание од 4 мм, изработени во златножолта 
боја од кои центарот на првата звезда е оддалечен 11,5 
мм од средината на плетената лента.   

15. Ознаката на чинот бригаден генерал е со гран-
чиња од тутунови лисја во полукруг, извезени на епо-
летата со срмен конец во златножолта боја, една звезда 
во златножолта боја извезена во средината на полето 
на еполетата оддалечена 40 мм од долниот раб на епо-
летата и лента извезена од срмен конец во златножолта 
боја широка 3 мм, со која е обрабена еполетата. 

16. Ознаката на чинот генерал-мајор е со гранчиња 
од тутунови лисја во полукруг, извезени на еполетата 
со срмен конец  во златножолта боја, две звезди во 
златножолта боја извезени во средината на полето на 
еполетата на меѓусебно растојание од 2 мм од кои пр-
вата звезда е оддалечена 40 мм од работ на еполетата и 
лента извезена од срмен конец во златножолта боја ши-
рока 3 мм, со која е обрабена еполетата. 

17. Ознаката на чинот генерал-потполковник е со 
гранчиња од тутунови лисја во полукруг, извезени на 
еполетата со срмен конец  во златножолта боја, три 
звезди во златножолта боја извезени во полето на епо-
летата на меѓусебно растојание од 2 мм од кои првата 
звезда е оддалечена 40 мм од работ на еполетата и лен-
та извезена од срмен конец во златно жолта боја широ-
ка 3 мм, со која е обрабена еполетата. 

18. Ознаката на чинот генерал е со гранчиња од ту-
тунови лисја во полукруг, извезени на еполетата со ср-
мен конец  во златножолта боја, четири  звезди со злат-
ножолта боја извезени во полето на еполетата, од кои 
три звезди имаат форма на рамностран триаголник  на 
меѓусебно растојание од 2 мм од кои првите две звезда 
се хоризонтално поставени во полето на еполетата од-
далечени 40 мм од работ на еполетата, третата звезда е 
на средина на еполетата, а четвртата звезда е продол-
жение од третата звезда и лента извезена од срмен ко-
нец во златножолта боја широка 3 мм, со која е обрабе-
на еполетата.  

 
Член 27 

Ознаките на чиновите се дадени во Прилог број 2, 
кој е составен дел на оваа Уредба. 

 
в) Ознака за аѓутант, прв и главен подофицер 
 

Член 28 
Ознаката за аѓутант е во форма на лента изработена 

од ткаенина во боја на униформата со димензии 90 х18 
мм, во чија средина се извезени  звезди од осум крака 
со пречник од 15 мм на краците.  

Бројот на звездите на ознаката е соодветен на бро-
јот на звездите на чинот на генералот  кој го придружу-
ва аѓутантот.  
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Член 29 
Ознаката на прв и главен подофицер во Армијата, 

изработена од метал во златножолта боја се носи на 
службената и свечената униформа, на подлога во фор-
ма на ромб со димензии 40 х 30 мм изработена од ткае-
нина со бојата на палтото и обрабена со жолта боја со 
ширина 2 мм. 

Ознаката на прв и главен подофицер во Армијата 
на борбената униформа  е изработена од пластика во 
црна боја. 

Ознаката прв и главен подофицер во Армијата, на 
службената и свечената униформа се носи на јаките од 
горните делови на место предвидено за ознаката за ро-
дот-службата. 

 
Член 30 

Подофицерите во Армијата, поставени на должност 
прв и главен подофицер на униформите ги носат след-
ните ознаки: 

1. Ознаката на подофицер, поставен на должност 
прв подофицер во чета е минијатурна изведба на чинот 
постар водник И класа, со една звезда поставена во 
средината помеѓу правата лента и првата изведба од  
рамностраниот триаголник. 

2. Ознаката на подофицер, поставен на должност 
прв подофицер во баталјон е минијатурна изведба на 
чинот заставник, со една звезда поставена во средината 
помеѓу правите ленти и изведбата. 

3. Ознаката на подофицер, поставен на должност 
главен подофицер во полк-бригада е минијатурна из-
ведба на чинот заставник И класа, со една звезда поста-
вена во средината помеѓу правите ленти и првата из-
ведба. 

4. Ознаката на подофицер, поставен на должност 
главен подофицер во повисока команда од полк-брига-
да е минијатурна изведба на чинот заставник И класа, 
со две звезди во средината помеѓу правите ленти и пр-
вата изведба, поставени паралелно на основата. 

5. Ознаката на подофицер, поставен на должност 
главен подофицер во АРМ е минијатурна изведба на 
чинот заставник И класа, со три ѕвезди симетрично по-
ставени помеѓу правите ленти и првата изведба во фор-
ма на рамностран триаголник. 

 
Член 31 

Ознаката на аѓутант, прв и главен подофицер,  се 
дадени во Прилог број 5, кој е составен дел од оваа 
уредба. 

 
г) Други ознаки 

 
Член 32 

На униформата се носат и ознака за презимето и оз-
нака на Република Македонија. 

 
Член 33 

Ознаката за презиме за службената и свечената уни-
форма е изработена од метална позлатена плочка со ис-
пишани црни печатни кирилски  букви. Плочката е со 
димензии 80х15мм, со висина на буквите од 7 мм. 

Ознаката за презиме за борбената униформа е изра-
ботена на зелено-маслинеста ткаенина, извезена со цр-
ни букви на кирилско писмо,  со висина на буквите од 
15 мм. 

За мисии надвор од земјата буквите на ознаката за 
презимето се со печатни букви на латинско писмо. 

 
Член 34 

На горните делови од униформата, припадниците 
на Армијата носат ознака на Република Македонија- 
државно знаме во правоаголен облик со димензии 70 х 
35 мм, извезено на ткаенина и обрабено со конец во цр-
вена боја со ширина од 3 мм.  

V.  ОЗНАКИ НА РОДОВИТЕ И СЛУЖБИТЕ 
 

Член 35 
Ознаките на родовите и службите се изработени од 

метал во златножолта боја и се носат на подлога во 
форма на ромб со димензии 40 х 30 мм изработена од 
ткаенина со бојата на палтото, која е обрабена со жолта 
боја со ширина 2 мм.  

Припадниците на Армијата ознаката на родот или 
службата ја носат на палтата на службената и свечена-
та униформа. 

 
Член 36 

Ознаките на родовите на Армијата се: 
1. за родот пешадија, две вкрстени пушки; 
2. за родот артилерија, две вкрстени топовски це-

вки; 
3.  за родот оклопно- механизирани единици, силуе-

та на тенк гледан однапред; 
4. за родот артилериско- ракетни единици за про-

тиввоздушна одбрана,, ракетен систем;  
5. за родот врски, две вкрстени молњи; 
6. за родот инженерија, две кули-набљудувачници 

поврзани со мост; 
7.за родот атомско-биолошко-хемиска одбрана, два 

вкрстени лабараториски сада;  
8. за родот авијација, меч со врвот свртен нагоре, а 

на средината на мечот се претставени крилја;  
9. за родот воздушно набљудување и јавување, ра-

дарска антена и 
10. за родот електронско извидување и против еле-

ктронски дејства, глобус врз кој се вкрстуваат молња и 
меч со врвот нагоре. 

 
Член 37 

Ознаките на службите на Армијата се:  
1. за техничка служба на копнена војска, два полу-

кружни запченици во чија внатрешност се прикажани 
алати и компас; 

2. за интендантска служба, клуч во чија средина е 
претставена пчела, а над рачката на клучот се наоѓа 
оџак; 

3. за воздухопловно - техничка служба, запченик во 
чија средина е поставен меч со врвот нагоре, а на сре-
дината на мечот се претставени  крилја; 

4. за правна служба, меч со врвот нагоре на чиј врв 
е поставена терезија; 

5. за сообраќајна служба, тркало со светложолта бо-
ја во чие средиште се поставени крила со единствената 
ознака на  АРМ во средина, а под нив сидро во жолта 
боја;  

6. за финансиска служба, две вкрстени пера поста-
вени на хартија; 

7. за градежна служба, контура од куќа во чија вна-
трешност стилски се претставени тунел, тетраедар и 
шестар; 

8. за санитетска служба е претставена со палка со 
две вкрстени  змии со главите нагоре и чинија помеѓу 
нив;  

9. за ветеринарна служба, палка со две вкрстени  
змии со главите нагоре и чинија помеѓу нив, а под гла-
вите е испишана кириличната буквата В; 

10. за музичка служба, виолински клуч;  
11. за информатичка служба, глобус во чија среди-

на се прикажани нумеричките броеви 1 и 0 и 
12. за безбедност и разузнавање, знамето на Репуб-

лика Македонија, во чија средина е претставена ге-
графска карта на Републиката и глава на сокол. 
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Член 38 
Генералите на АРМ наместо ознака на родот и 

службата, носат ознака од стилизирани тутунови лисја 
во златножолта боја со цвет во бела боја, на кои се по-
ставени афионови плодови во златна боја, изработени 
со везење.  

Подлогата за свечената униформа е изработена од 
ткаенина во сина боја, а за службената униформа е 
изработена од ткаенина во црвена боја, во форма на 
ромб со димензии 65х30 мм, обрабен со жолт конец со 
ширина 2 мм.  

 
Член 39 

Ознаките на родовите и службите, се дадени во 
Прилог број 3, кој е составен дел оваа уредба.  

 
VI. ОЗНАКИ НА ЕДИНИЦИТЕ НА АРМИЈАТА 

  
Член 40 

Ознаките на командите и единиците на Армијата 
се: 

1. Ознаката  на Генералштабот на АРМ е во фор-
ма на круг, обрабен со златножолта боја, на основа во 
темно-окер боја,  во која е внесен штит со црвена боја, 
на кој има две вкрстени пушки и меч, а во средината на 
штитот стои единствениот знак за припадност на Ар-
мијата, кој е опкружен со стилизирани дабови лисја 
споени со лента во златножолта боја, на која е испишан 
натпис “ГЕНЕРАЛШТАБ”.  

 
2. Ознаки во Здружената оперативна команда 
 
2.1. Ознаката на Здружената оперативна команда е 

во форма на круг обрабен со жолта боја,  поделена во 
два круга. Првиот круг е на темносина основа, на кој е 
испишан натпис “ЗДРУЖЕНА ОПЕРАТИВНА КО-
МАНДА”, а во долниот дел симетрично се поставени 
девет ѕвезди со пет крака. Во вториот круг во основата 
на горната половина е државното знаме, додека долни-
от дел е на светлозелена основа. Во средина е претста-
вен тенк, на врвот од топовската цевка на тенкот е при-
кажан меч со сечилото нагоре, под тенкот се прикажа-
ни топовска цевка и пушка, од средината на тенкот се 
прикажани две крила. 

 
2.2. Ознаки во 1 мпбр 
2.2.1. Ознаката на 1 механизирана пешадиска бри-

гада е во форма на штит обрабена со црна боја, на зеле-
на основа, каде е претставена скорпија во црна боја, а 
над неа во лента со светла окер боја  со црни букви е 
испишано логото на единицата “ЧЕСТ И СИЛА”. 

2.2.1.1. Ознаката на штабната чета е во форма на 
штит обрабен и преполовена со црна боја, на зелена ос-
нова. Во левиот дел се наоѓа скорпија во црна боја, а во 
десниот контури на товарен камион во жолта боја. 

2.2.1.2. Ознаката на четата на воена полиција е во 
форма на штит обрабен и преполовена со црна боја, на 
зелена основа. Во левиот дел се наоѓа скорпија во црна 
боја, а во десниот ознаката на баталјонот на Воената 
полиција. 

2.2.1.3. Ознаката на извидувачката чета е во форма 
на штит обрабен  и преполовена со црна боја, на зелена 
основа. Во левиот дел се наоѓа скорпија во црна боја, а 
во десниот контура на оклопен транспортер и двоглед 
во жолта боја.  

2.2.1.4. Ознаката на четата за врски е во форма на 
штит обрабен  и преполовена со црна боја, на зелена 
основа. Во левиот дел се наоѓа скорпија во црна боја, а 
во десниот ознаката на Баталјонот за врски.  

2.2.1.5. Ознаката на инжинериската чета е во форма 
на штит обрабен  и преполовена со црна боја, на зелена 
основа. Во левиот дел се наоѓа скорпија во црна боја, а 
во десниот се претставени две стражарски кули поврза-
ни со мост во жолта боја. 

2.2.2. Ознаката на механизираниот пешадиски ба-
талјон е во форма на штит  обрабен  и преполовена со 
црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа 
скорпија во црна боја, а во десниот оклопен транспор-
тер во жолта боја, на кого е испишан редниот број на 
баталјонот.   

2.2.2.1. Ознаката на командната чета е во форма на 
штит обрабен  и преполовена со црна боја, на зелена 
основа. Во левиот дел се наоѓа оклопен транспортер во 
црна боја на кого е испишан редниот број на баталјо-
нот, а во десниот оклопен транспортер и две вкрстени 
пушки со жолта боја.  

2.2.2.2. Ознаката на механизираната пешадиска че-
та е во форма на штит обрабен  и преполовена со црна 
боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа оклопен 
транспортер во црна боја на кого е испишан редниот 
број на баталјонот, а во десниот две вкрстени пушки со 
жолта боја.  

2.2.2.3. Ознаката на минофрлачката батерија во со-
став на механизираниот пешадиски баталјон е во фор-
ма на штит обрабен  и преполовена во црна боја, на зе-
лена основа. Во левиот дел се наоѓа оклопен транспор-
тер во црна боја на кого е испишан редниот број на ба-
талјонот на кој припаѓа, а во десниот дел силуета на 
минофрлач во жолта боја.  

2.2.3. Ознаката на артилерискиот баталјон е во фор-
ма на штит обрабен  и преполовена со црна боја, на зе-
лена основа. Во левиот дел се наоѓа скорпија во црна 
боја, а во десниот се наоѓа  две вкрстени топовски це-
вки во жолта боја.  

2.2.3.1. Ознаките на артилериските батериите во со-
став артилерискиот баталјон е во форма на штит обра-
бен  и преполовена во црна боја, на зелена основа. Во 
левиот дел се се наоѓаат  две вкрстени топовски цевки 
во црна боја, а во десниот дел силуета на хаубица во 
жолта боја.  

2.2.3.2. Ознаките на батеријата за повеќе цевни ра-
кетни фрлачи е во форма на штит обрабен  и преполо-
вена во црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се се 
наоѓаат  две вкрстени топовски цевки во црна боја, а во 
десниот дел силуета на повеќе цевен ракетен фрлач во 
жолта боја.  

 
2.3. Ознаки во 2 мпбр 
2.3.1. Ознаката на 2 механизирана пешадиска бри-

гада е во форма на штит обрабен со црна боја, на тем-
нозелена основа, а во средина на ознаката е претставе-
на глава од леопард во портокалова и црна боја, а над 
неа во лента со жолта боја со црни букви е испишано 
логото на единицата “СИЛА ЗА МИР”.  

2.3.1.1. Ознаката на штабната чета е во форма на 
штит обрабен  и преполовена со црна боја, на зелена 
основа. Во левиот дел се наоѓа глава од леопард во 
портокалова и црна боја, а во десниот контура на това-
рен камион во жолта боја.  

2.3.1.2. Ознаката на четата на воена полиција е во 
форма на штит обрабен и преполовена со црна боја, на 
зелена основа. Во левиот дел се наоѓа глава од леопард 
во портокалова и црна боја, а во десниот ознаката на 
Баталјонот на Воената полиција. 

2.3.1.3. Ознаката на извидувачката чета е во форма 
на штит обрабен и преполовена со црна боја, на зелена 
основа. Во левиот дел се наоѓа глава од леопард во 
портокалова и црна боја, а во десниот контура на окло-
пен транспортер и двоглед во жолта боја.  
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2.3.1.4. Ознаката на четата за врски е во форма на 
штит обрабен  и преполовена со црна боја, на зелена 
основа. Во левиот дел се наоѓа глава од леопард во 
портокалова и црна боја, а во десниот ознаката на Ба-
талјонот за врски.  

2.3.1.5. Ознаката на инжинериската чета е во форма 
на штит обрабен  и преполовен со црна боја, на зелена 
основа. Во левиот дел се наоѓа глава од леопард во 
портокалова и црна боја, а во десниот се претставени 
две стражарски кули поврзани со мост во жолта боја. 

2.3.2. Ознаката на механизираниот пешадиски ба-
талјон е во форма на штит  обрабен  и преполовена со 
црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа гла-
ва од леопард во портокалова и црна боја, а во десниот 
оклопен транспортер во жолта боја, на кого е испишан 
редниот број на баталјонот.   

2.3.2.1. Ознаката на командната чета е во форма на 
штит обрабен  и преполовена со црна боја, на зелена 
основа. Во левиот дел се наоѓа оклопен транспортер во 
црна боја на кого е испишан редниот број на баталјо-
нот, а во десниот оклопен транспортер и две вкрстени 
пушки со жолта боја.  

2.3.2.2. Ознаката на механизираната пешадиска че-
та е во форма на штит обрабен  и преполовена со црна 
боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа оклопен 
транспортер во црна боја на кого е испишан редниот 
број на баталјонот, а во десниот две вкрстени пушки со 
жолта боја.  

2.3.2.3. Ознаката на минофрлачката батерија во со-
став на механизираниот пешадиски баталјон е во фор-
ма на штит обрабен  и преполовена во црна боја, на зе-
лена основа. Во левиот дел се наоѓа оклопен транспор-
тер во црна боја на кого е испишан редниот број на ба-
талјонот на кој припаѓа, а во десниот дел силуета на 
минофрлач во жолта боја.  

2.3.3. Ознаката на артилерискиот баталјон е во фор-
ма на штит обрабен  и преполовена со црна боја, на зе-
лена основа. Во левиот дел се наоѓа глава од леопард 
во портокалова и црна боја, а во десниот се наоѓаат  
две вкрстени топовски цевки во жолта боја.  

2.3.3.1.  Ознаките на артилериските батериите во 
состав артилерискиот баталјон е во форма на штит 
обрабен  и преполовена во црна боја, на зелена основа. 
Во левиот дел се се наоѓаат  две вкрстени топовски це-
вки во црна боја, а во десниот дел силуета на хаубица 
во жолта боја.  

2.3.3.2. Ознаките на батеријата за повеќе цевни ра-
кетни фрлачи е во форма на штит обрабен  и преполо-
вена во црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се се 
наоѓаат  две вкрстени топовски цевки во црна боја, а во 
десниот дел силуета на повеќе цевен ракетен фрлач во 
жолта боја.  

  
2.4. Ознаки во Воздухопловната извидувачка на-

падна група 
2.4.1. Ознаката на Воздухопловната извидувачка на-

падна група е во форма на штит обрабен со жолта боја, 
од работ по должина на целата ознака се протега лента 
во темносина боја, на која рамномерно се претставени 
18 ѕвезди во жолта боја. Во внатрешноста на ознаката на 
светлосина основа, во средината е прикажан меч со се-
чивото нагоре на кој се поставени крила, над нив на лен-
та во сина боја, обрабена со црна боја на која со жолта 
боја е испишано логото “ПО ПАТОТ НА ЗВЕЗДИТЕ”. 

2.4.2. Ознаката на борбен хеликоптерски сквадрон е 
во форма на штит обрабен во темносина боја, на која 
рамномерно се претставени 29 звезди во жолта боја. Во 
внатрешноста на ознаката во горниот дел е прикажан 
хеликоптер во дејство, а во долниот дел на внатреш-
ност е прикажан нишан со темносина позадина, а во 
позадина е на црвена основа е претставено изгревање 
на сонцето со три жолти зрака кои се шират према гор-
ниот дел и завршуваат до работ на лентата.  

2.4.3. Ознаката на транспортен хеликоптерски сква-
дрон е во форма на штит  обрабен во темносина боја. 
Во внатрешноста на ознаката во облик на помал штит 
во а небесно боја,подлога се претставени 2 коњи со 
крила свртени еден према друг. Во долниот дел е прет-
ставена земјината топка, а во горниот дел е претставе-
на Република Македонија во облик на знамето над која 
рамномерно се распоредени 5 звезди во жолта боја.  

2.4.4. Ознаката на сквадрон за обука и тренажа е во 
форма на штит обрабен со лента во темносина боја на 
која рамномерно се претставени 29 звезди во жолта бо-
ја. Во внатрешноста на ознаката е претставен авион во 
лет во црна боја, а во позадина на црвена основа е 
претставено изгревање на сонцето со три жолти зрака 
кои се шират према горниот дел и завршуваат до работ 
на лентата.  

2.4.5. Ознаката на сквадрон за транспорт и ВИП е 
во форма на штит обрабен со лента во темносина боја 
на која рамномерно се претставени 18 ѕвезди во жолта 
боја. Во средината на внатрешноста на ознаката е при-
кажан авион во лет свртен нагоре, а во позадина на цр-
вена основа е претставено изгревање на сонцето со 8 
кракови кои завршуваат до внатрешниот раб на ознака-
та, во делниот дел е преставен планински врв во сина и 
бела боја.  

2.4.6. Ознаката на сквадрон за воздухопловно тех-
ничко обезбедување е во форма  на штит обрабен со 
лента во жолта боја. Во внатрешноста на ознаката се 
претставени два круга во сина боја. Во помалиот круг 
рамномерно поделен во три дела на црвена, зелена и 
жолта основа се преставени авион, резервен дел и ави-
онска бомба. Од левата и десната страна на кругот се 
претставени крила. 

2.4.7. Ознаката на флајт за специјална намена е во 
облик на штит е обрабена со црна боја. Во средината 
на внатрешноста на ознаката на светлосина подлога е 
представен орел со раширени крила и отворен падо-
бран, а во нозете го држи единствениот знак за припад-
ност.  

 
2.5. Ознаки во оклопниот баталјон 
2.5.1. Ознаката на оклопниот баталјон е во форма 

на штит обрабен со жолта боја, на зелена основа, во 
средината е претставен оклопен коњаник-витез кој со 
копјето прободува змеј во црна и сива боја, а под нив  
претставено тенк во профил во сива боја, а над коња-
никот на лента во жолта боја, обрабена со црна боја и 
со иста боја е испишано логото на единицата “МОЌТА 
Е СО НАС”. 

2.5.1.1. Ознаката на тенковската чета во состав на 
оклопниот баталјонот е во форма на штит обрабен  и 
преполовена со жолта боја, на зелена основа. Во левиот 
дел се наоѓа оклопен коњаник-витез кој со копјето про-
бодува змеј во црна и сива боја, а во десниот преставен 
е тенк во профил во жолта боја. 

 
2.6. Ознаки во Самоодниот хаубички артилери-

ски баталјон 
2.6.1. Ознаката за Самоодниот хаубички артилери-

ски баталјон е во форма на штит обрабен со црна боја, 
на зелена основа, во средината е претставен змеј свртен 
кон левата страна, а над него се прикажани вкрстени 
цевка од топ и ракета во жолта боја, а над нив на лента 
во жолта боја, обрабена со црна боја и со истата боја е 
испишано логото на  единицата “СИЛЕН И ВЕШТ”.
 2.6.2. Ознаката за Командната батерија е во форма 
на штит обрабен и преполовена со црна боја, на зелена 
основа. Во левиот дел е претставен црн змеј свртен кон 
левата страна, а над него се прикажани вкрстени цевка 
од топ и ракета во златно жолта боја, а во десниот дел 
со црна боја се претставени се два концентрични кру-
гови со стрелка во средината. 
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2.6.3. Ознаката за Самоодна хаубичка артилериски 
батерија е во форма на штит обрабен и преполовена со 
црна боја, на зелена основа. Во левиот дел е претставен 
црн змеј свртен кон левата страна, а над него се прика-
жани вкрстени цевка од топ и ракета во златно жолта 
боја, а во десниот дел со црна боја е претставено само-
одно артилериско орудие на кое е испишан редниот 
број на батеријата. 

2.6.4. Ознаката за Артилериската е во форма на 
штит обрабен и преполовена со црна боја, на зелена ос-
нова. Во левиот дел е претставен црн змеј свртен кон 
левата страна, а над него се прикажани вкрстени цевка 
од топ и ракета во златно жолта боја, а во десниот дел 
со црна боја е претставена силуета на повеќе цевен ра-
кетен фрлач. 

 
2.7. Ознаки во баталјонот за противвоздушна од-

брана 
2.7.1. Ознаката на Баталјонот за противвоздушна 

одбрана е во форма на штит обрабен со жолта боја, на 
светлосина основа во средината се преставени вкрсте-
ни ракета и цевка од топ свртени нагоре, во чии горен 
дел се наоѓа радарска антена зад која се издадени кобра 
во став за борба. Зад наведените симболи на основата 
се прествени патеки на две ракети кои се протегаат од 
десниот долен дел кон левиот горен дел, а над нив во 
лента со светлосина боја, која е обрабена со темносина 
боја, со црна боја е испишано логото на единицата 
“ЧИСТО НЕБО”.  

2.7.2. Ознаката на командната батерија е во форма 
на штит обрабен и преполовена со жолта боја, на свет-
лосина основа. Во левиот дел се претставени вкрстени 
ракета и цевка од топ свртени нагоре, во чии горен дел 
се наоѓа радарска антена зад која се издадени кобра во 
став за борба, зад наведените симболи на основата се 
прествени патеки на две ракети, во десниот дел со црна 
боја е претставена радарска мрежа преку која се прекр-
стуваат знаците за врски. 

2.7.3. Ознаката на батерија ПВО е во форма на 
штит обрабен и преполовена со жолта боја, на светло-
сина основа. Во левиот дел се претставени вкрстени ра-
кета и цевка од топ свртени нагоре, во чии горен дел се 
наоѓа радарска антена зад која се издадени кобра во 
став за борба зад наведените симболи на основата се 
прествени патеки на две ракети, во десниот дел се пре-
ставени две вкрстени ракети на кои во средината е ис-
пишан редниот број на батеријата. 

 
2.8. Ознаки во баталјонот на Воената полиција 
2.8.1. Ознаката на баталјонот на Воената полиција е 

во форма на штит обрабен со светложолта  боја, на си-
ва основа, во средината е претставен штит во кафена 
основа, во чија внатрешност има прикажано сонце со 
зраци во светложолта боја, а во позадинта на штитот се 
претставени два вкрстени меча, обрабени во црна боја, 
со сечивата надолу. На врвот на штитот со црни букви 
е испишан натпис ВОЕНА ПОЛИЦИЈА. Над штитот на 
лента во светложолта боја, обрабена со црна боја и со 
иста боја е испишано логот на единицата “СЕКОГАШ 
ПОДГОТВЕНИ”. 

2.8.1.1. Ознаката на четата на баталјонот на Воената 
полиција, е во форма на штит обрабен и преполовена 
со жолта боја, на сива основа. Во левиот дел е претста-
вен штит во кафена основа, во чија внатрешност има 
прикажано сонце со зраци во светложолта боја, а во по-
задинта на штитот се претставени два вкрстени меча, 
обрабени во црна боја, со сечивата надолу. На врвот на 
штитот со црни букви е испишан натпис ВОЕНА ПО-
ЛИЦИЈА, во десниот дел се претставени вкрстени ме-
чови во жолта боја свртен со сечивото нагоре, помеѓу 
сечивата е испишан редниот број на четата. 

2.9. Ознаки во баталјонот за врски 
2.9.1. Ознаката на Баталјонот за врски е во форма 

на штит обрабен со жолта боја, на црвена основа, во 
средината е претставен меч со сечивото нагоре, зад 
горната половина на мечот се претставени две вкрсте-
ни знаменца во жолта и црвена боја. Во долниот дел се 
прикажани два дабови лисја по чија средина е прика-
жана по една молња со црвена боја. Над сечивото од 
мечот на лента во светложолта боја, обрабена со црна 
боја и со иста боја е испишано логото на единицата 
“ИНФОРМАЦИЈАТА Е МОЌ”. 

2.9.1.1. Ознаката на четата во состав на баталјонот 
за врски е во форма на штит обрабен и преполовена  со 
жолта боја, на црвена основа. Во левиот дел  се прет-
ставени меч со сечивото нагоре, зад горната половина 
на мечот се претставени две вкрстени знаменца во жол-
та и црвена боја, во долниот дел се прикажани два да-
бови лисја по чија средина е прикажана по една молња 
со црвена боја, во десниот дел е претставена ознаката 
за родот врски при што над него е испишан редниот 
број на четата. 

2.10. Ознаката на четата за атомско-биолошко-хе-
миска одбрана е во форма на штит обрабена со жолта 
боја, на црвена основа, во средината се претставени два 
вкрстени лабораториски сада со жолта боја, под нив во 
жолта боја се преставени знаци за радиоолошко, био-
лошко и хемиско оружје, а над сите нив на лента во 
жолта боја, обрабена со црна боја и со иста боја е испи-
шано логото на единицата “ОТКРИЈ И ОТСТРАНИ”. 

 
3. Ознаки во Полкот за специјални операции 
 
3.1. Ознаката на Полкот за специјални операции е 

во форма на штит  обрабен со жолта боја, на црвена ос-
нова, во чија средина е претставен отворен падобран 
чие платно е во жолта боја, кој надолу завршува во 
форма на триаголник со сина боја, во чија средина се 
вкрстени стрела, меч и молња во златножолта боја, а 
над неа во лента со црвена боја, која е обрабена со жол-
та боја и со иста боја е испишано логото на единицата 
“ПОВЕЌЕ ОД МОЖНО”.  

3.1.1. Ознаката на штабната чета во Полкот за спе-
цијални операции е во форма на штит обрабен и препо-
ловена  со жолта боја, на црвена основа. Во левиот дел 
се претставени отворен падобран чие платно е во жол-
та боја, кој надолу завршува во форма на триаголник со 
сина боја, во чија средина се вкрстени стрела, меч и 
молња во златножолта боја, во десниот дел во жолта 
боја е претставено командно возило. 

3.1.2. Ознаката на четата за логистичка подршка на 
Полкот за специјални операции е во форма на штит 
обрабен и преполовена  со жолта боја, на црвена осно-
ва. Во левиот дел се претставени отворен падобран чие 
платно е во жолта боја, кој надолу завршува во форма 
на триаголник со сина боја, во чија средина се вкрсте-
ни стрела, меч и молња во златножолта боја, во десни-
от дел во жолта боја е претставен камион. 

 
3.2. Ознаки во Баталјонот за специјални намени 
3.2.1. Ознаката на Баталјонот за специјални намени 

е во форма на штит  обрабен со жолта боја, на црвена 
основа, во средината е претставена глава на волк во си-
ва и црна боја, а зад главата на волкот се  вкрстени 
стрела, меч и крила во златножолта боја и отворен па-
добран чие платно е во жолта боја, кој надолу завршу-
ва во форма на триаголник со сина боја, а над нив во 
лента со црвена боја, која е обрабена со жолта боја и со 
иста боја е испишано логото на единицата “СЕКОГАШ 
И СЕКАДЕ ПРВИ”.  

3.2.1.2. Ознаката на четата во Баталјонот за специ-
јални намени е во форма на штит обрабен и преполове-
на  со жолта боја, на црвена основа. Во левиот дел се 
претставени глава на волк во сива и црна боја, а зад 
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главата на волкот се  вкрстени стрела, меч и крила во 
златножолта боја и отворен падобран чие платно е во 
жолта боја, кој надолу завршува во форма на триагол-
ник со сина боја, во десниот дел во жолта боја се прет-
ставени две вкрстени стрели, и над нив е испишан ред-
ниот број на четата. 

 
3.3. Ознаки во Ренџерскиот баталјон 
3.3.1. Ознаката на Ренџерскиот баталјон е во форма 

на штит обрабен со жолта боја, на црвена основа, во 
средината е претставен меч со златножолта боја свртен 
нагоре, преку мечот се вкрстени две стрели со врвовите 
нагоре, а зад нив се наоѓа отворен падобран чие платно 
е во жолта боја кој надолу завршува во форма на триа-
голник со сина боја, а над нив во лента со жолта боја, 
која е обрабена со црна боја и со иста боја е испишано 
логото на единицата “ЧЕКОР ПОНАПРЕД”, а во под-
ножјето е испишан назив “РЕНЏЕР”.  

3.3.1.1. Ознаката на командната чета во Ренџерскиот 
баталјон е во форма на штит обрабен и преполовена  со 
жолта боја, на црвена основа. Во левиот дел се претста-
вени меч со златножолта боја свртен нагоре, преку ме-
чот се вкрстени две стрели со врвовите нагоре, а зад нив 
се наоѓа отворен падобран чие платно е во жолта боја 
кој надолу завршува во форма на триаголник со сина бо-
ја, а во подножјето е испишан назив “РЕНЏЕР”. Во дес-
ниот дел во жолта боја е претставено командно возило. 

3.3.1.2. Ознаката на четата во Ренџерскиот баталјон 
е во форма на штит обрабен и преполовена  со жолта 
боја, на црвена основа. Во левиот дел се претставени 
меч со златножолта боја свртен нагоре, преку мечот се 
вкрстени две стрели со врвовите нагоре, а зад нив се 
наоѓа отворен падобран чие платно е во жолта боја кој 
надолу завршува во форма на триаголник со сина боја, 
а во подножјето е испишан назив “РЕНЏЕР”. Во десни-
от дел во жолта боја се претставени две вкрстени пу-
шки, и над нив е испишан редниот број на четата. 

 
4. Ознаки во Командата за обука 

 
4.1.  Ознаката на Командата за обука е во форма на 

круг обрабен со жолта боја,  поделена во два круга. Пр-
виот круг е на темносина основа, на кој со жолта боја 
во горниот дел полукружно е испишан натпис “КО-
МАНДА ЗА ОБУКА”, а во долниот дел се извезени 
рамномерно седум ѕвезди. Вториот круг е со зелена ос-
нова, во кој се наоѓа штит на кој е отсликано државно-
то знаме, од десната страна на штитот се наоѓа отворе-
на книга, исто така на штитот се вкрстуваат факел и 
меч, чија рачка лежи на отворената книга. 

4.1.1. Ознаката на Центарот за индивидуална обука е 
во форма на штит обрабен со црна боја на зелена основа, 
на средината е претставена единствениот знак за при-
падност, а во позадината се претставенини вкрстени ме-
чеви во жолта и црвена боја, исправен факел во кафена,  
црвена и бела боја и антички столб во бела боја. 

4.1.2. Ознаката на Кампот за обука на вода е во 
форма на штит обрабен со црна боја, на сина основа, на 
средината е преставен круг обрабен со темносина боја 
на сина основа. Во средината е претставено сидро во 
црна боја, а над него има отворена книга. 

4.1.3. Ознаката на Кампот за обука во зимски усло-
ви е во форма на штит обрабен со црна боја, на зелена 
основа, на средината се претставени вкрстен  меч во 
жолта и црвена боја и скии во бела и сива, а во позади-
ната е претставен факел во кафена, црвена и бела боја, 
во чија основа се наоѓа единствениот знак за припад-
ност. Во позадината на овие ознаки се наоѓаат три пла-
нински врва во бела и сива боја.  

4.1.4. Ознаката на Армискиот полигон Криволак е 
во форма на штит обрабен со црна боја, на зелена осно-
ва, на средината се претставени вкрстено меч  во жолта 
и црвена боја и факел во кафена, црвена и бела боја, а 

во позадината се претставени контурите на армискиот 
полигон во окер боја. Над вкрстениот меч и факел е 
претставен единствениот знак за припадност.  

4.1.5. Ознаката на Центарот за одгледување и дре-
сура на службени кучиња е во форма на штит обрабен 
со црна боја, на зелена основа, во средината е преста-
вен профил на куче шарпланинец, а во позадина се 
претставени вкрстени меч во жолта и црвена боја и фа-
кел во кафена, црвена и бела боја. 

 
5. Ознаки во Командата за логистичка подршка 

 
5.1. Ознаката на Командата за логистичка поддр-

шка, е во форма на круг обрабен со темнозелена боја, 
поделена во два круга. Првиот круг е на зелено- масли-
неста основа, на кој со жолта боја во горниот дел полу-
кружно е испишан натпис “КОМАНДА ЗА ЛОГИ-
СТИЧКА ПОДДРШКА”, а во долниот дел се извезени 
рамномерно седум ѕвезди. Вториот круг е со црвена ос-
нова, во која симболично се претставени пет зраци во 
жолта боја, чии центар се наоѓа на долниот дел на кру-
гот кој претставува тркало на кое е поставен меч. 

 
5.2. Ознаки во Логистичкиот баталјон  
5.2.1. Ознаката на Логистичкиот баталјон е во фор-

ма на штит обрабен со жолта боја, на сина основа, во 
средината е претставен венец, во чија средина е прет-
ставен меч чиј ракофат претставува стилизирани та-
ктички симболи на елементите на логистиката, а на се-
чивото има сонце и сончеви зраци во чија средина има 
бела кружна основа, на која е напишан редниот број на 
баталјонот. Над нив на лента во светлосина боја, обра-
бена со темносина, и со жолти букви е испишано лого-
то на единицата “ЗНАЕЊЕ И ТРУД”. 

5.2.1.1. Ознаката на логистичката чета е во форма на 
штит обрабен и преполовена  со жолта боја, на сина ос-
нова. Во левиот дел е претставен меч во жолта боја чиј 
ракохват претставува стилизирани тактички симболи на 
елементите на логистиката, а на сечивото има сонце и 
сончеви зраци, во чија средина има бела кружна основа, 
на која е испишан редниот број на баталјонот каде при-
паѓа четата. Во десниот дел, се наоѓа комбинација од 
симболи кои претставуваат интерпретација на запченик, 
жито во жолта боја и  пушка, куршум змија и во црна 
боја, која е обвиена околу мензура во сива боја.   

5.2.1.2. Ознаката на Техничкиот ремонтен центар е 
во форма на штит обрабен и преполовена  со жолта боја, 
на сина основа. Во левиот дел е претставен меч во жолта 
боја чиј ракофат претставува стилизирани тактички сим-
боли на елементите на логистиката, а на сечивото има 
сонце и сончеви зраци, во чија средина има бела кружна 
основа на која е испишан редниот број на баталјонот ка-
де припаѓа четата. Во десниот дел се наоѓа интерпрета-
ција на запченик и француски клуч во црна боја.  

5.2.1.3. Ознаката на чета за транспорт е во форма на 
штит обрабен и преполовена  со жолта боја, на сина ос-
нова. Во левиот дел е претставен меч во жолта боја чиј 
ракофат претставува стилизирани тактички симболи на 
елементите на логистиката, а на сечивото има сонце и 
сончеви зраци, во чија средина има бела кружна основа 
на која е испишан редниот број на баталјонот каде при-
паѓа четата.  Во десниот дел, се наоѓа интерпретација 
на тркало во жолта и црна боја.   

5.2.1.4. Ознаката на чета за снабдување е во форма 
на штит обрабен и преполовена  со жолта боја, на сина 
основа. Во левиот дел е претставен меч во жолта боја 
чиј ракофат претставува стилизирани тактички симбо-
ли на елементите на логистиката, а на сечивото има 
сонце и сончеви зраци, во чија средина има бела круж-
на основа на која е испишан редниот број на баталјонот 
каде припаѓа четата. Во десниот дел,  се наоѓа комби-
нација од симболи кои претставуваат интерпретација 
на жито во жолта боја и  пушка, куршум змија и во цр-
на боја, која е обвиена околу мензура во сива боја.   
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5.3. Ознаки во инженерискиот баталјон  
5.3.1. Ознаката на инженерискиот баталјон е во 

форма на штит обрабен со жолта боја, на темноцрвена 
основа, во средината се претставени две стражарски 
кули поврзани со мост во сива боја во чија позадина е 
претставен ѕид од тврдина во црна боја, под тврдината 
има тркалото во сива боја, над кого се вкрстени инжи-
нериски алатки, во црна боја. Над двете кули на лента 
во окер боја, обрабена со црна боја со црни букви е ис-
пишано логото на единицата “СЕКОГАШ НАПРЕД”. 

5.3.1.1. Ознаката на четата за уредување и подгото-
вка на територијата и логистичка подршка е во форма 
на штит обрабен и преполовена  со жолта боја, на тем-
ноцрвена основа. Во левиот дел се претставени две 
стражарски кули поврзани со мост во сива боја во чија 
позадина е претставен ѕид од тврдина во црна боја, во 
десниот дел е претставена контура од инженериска ма-
шина - гасеничар во црна боја, во чија позадина се нао-
ѓа картата на Република Македонија во сива боја обра-
бена со жолта боја.  

5.3.1.2. Ознаката на инжинериската резервна чета е во 
форма на штит обрабен и преполовена  со жолта боја, на 
темноцрвена основа. Во левиот дел се претставени две 
стражарски кули поврзани со мост во сива боја во чија по-
задина е претставен ѕид од тврдина во црна боја, во дес-
ниот дел е претставена контура од инженериска машина - 
гасеничар во црна боја, над која е испишана буквата “Р”.  

 
5.4.  Ознаки во  Баталјонот за почести и опслу-

жување 
5.4.1. Ознаката на Баталјонот за почести и опслужу-

вање е во форма на штит обрабен со црвена боја, на 
жолта основа, во средината со црвена боја е претставен 
гардист во профил.  Околу него се наоѓа ловоров венец 
во црвена боја, а над него на лената со црвена боја 
обрабена со црна боја, со жолти букви е испишано ло-
гото на единицата “ГОРДОСТ И ЧЕСТ”. 

5.4.1.1. Ознаката на гардиска чета е во форма на 
штит обрабен и преполовена  со црвена боја, на жолта 
основа. Во левиот дел е  претставен гардист во профил 
во црвена боја, а околу него се наоѓа ловоров венец во 
црвена боја. Во десниот дел во црвена боја е претста-
вен гардиски строј.   

5.4.1.2. Ознаката на чета за опслужување е во фор-
ма на штит обрабен и преполовена  со црвена боја, на 
жолта основа. Во левиот дел е  претставен гардист во 
профил во црвена боја, а околу него се наоѓа ловоров 
венец во црвена боја. Во десниот дел во црвена боја е 
претставен клуч во профил.   

5.4.1.3. Ознаката на воен оркестар е во форма на 
штит обрабен и преполовена  со црвена боја, на жолта 
основа. Во левиот дел е  претставен гардист во профил 
во црвена боја, а околу него се наоѓа ловоров венец во 
црвена боја. Во десниот дел во црвена боја е претставе-
на туба во профил.   

 
6. Ознаката на Оперативениот центар за воздуш-

но набљудување е во форма на штит обрабен со тем-
носина боја, на светлосина основа во средината е пре-
ставена два круга, првиот круг е со темносина боја  на 
кој се ставени 14 звезди во жолта боја, а вториот круг е 
со светлосина боја во кој се преставени  радарска анте-
на зад која се наоѓаат широко отворени крилја во жол-
та боја наслонети на авион свртен нагоре, а над нив во 
лента со темносина боја, која е обрабена со црна боја и 
со жолта боја е испишано логото на единицата “НЕБО-
ТО СЕКОГАШ НА ДЛАНКА”.  

 
7. Ознаки на Центарот за електронско извидување 

 
7.1. Ознаката на Центарот за електронско извидува-

ње е во форма на штит обрабен со црна боја, на светло-
сина основа, во која е внесен штит со црна боја, во гор-

ниот дел на штитот се претставени очи на був, во сре-
дина на штитот во форма на елипса со црвена подлога 
се претставени во жолта боја две вкрстени патеки на 
електрони во движење , а над нив се вкрстени меч со 
сечивото нагоре и молња. Над штитот има лента во си-
на боја,  обрабена со црна боја, и со црна боја е испи-
шано логото на единицата “СЕКОГАШ БУДНИ”.  

7.1.1. Ознаката на командна чета е во форма на 
штит обрабен со црна боја, на светлосина основа, во 
средина на штитот е преставен меч со сечивото нагоре 
во жолта и црвена боја, од левата страна на мечот во 
жолта боја е преставена молња, а од десната страна со 
жолтата боја антена. Во позадина во црна боја се прет-
ставени две вкрстени патеки на електрони во движење. 

7.1.2. Ознаката на чета за електронско извидување е 
во форма на штит обрабен со црна боја, на светлосина ос-
нова, во средина на штитот е преставен меч со сечивото 
нагоре во жолта и црвена боја, од левата и десната страна 
на мечот во жолта боја се преставени молњи, а во позади-
на во црна боја е претставена радарска мрежа и бранови. 

7.1.3. Ознаката на чета за директна разузнавачка по-
дршка е во форма на штит обрабен со црна боја, на свет-
лосина основа, во средина на штитот е преставен меч со 
сечивото нагоре во жолта и црвена боја, од левата стра-
на на мечот во жолта боја е преставена молња, а на дес-
ната страна  во црна боја се претставени две вкрстени 
патеки на електрони во движење. Во позадина во црвена 
боја е преставен глобус поделен на четири дела. 

 
8. Ознаки на командите-единиците на службената  

и свечената униформа  
Член 41 

Ознаката на командата-единицата на Армијата за 
службената и свечената униформа е изработена во фор-
ма на беџ.  

Беџот е во форма на штит со висина  50 мм, ширина 
45 мм и дебелина 2 мм. Беџот е изработен од легура на 
цинк со лиење и површински е заштитен со слој на ба-
кар, никел и 24 каратна позлата. 

Во средината на штитот е излиена ознаката на ко-
мандата-единицата, обоено со епоксидни смоли. 

Беџот е фиксиран на црна кожена подлога во форма 
на штит со висина 60 мм и ширина 55 мм, на кој на 
горната страна е продолжен јазик со должина од 35 мм, 
кој е засечен на средината. 

 
9.  Ознаки на командите-единиците на борбената 

униформа  
Член 42 

Ознаките на командите се во кружна форма со дија-
метар од 80 мм.  

Ознаките на единиците се во облик на штит, со ди-
мензии 70х80 мм.  

Ознаките на командите-единиците на Армијата се 
изработени со везење на ткаенина во бои согласно  
стандардот за бојата на борбената униформата. 

Ознаката на командата-единицата на Армијата на 
која и припаѓаат, припадниците на Армијата ги носат 
на горните делови на униформата. 

 
Член 43 

Ознаките на командите-единиците, се дадени во 
Прилог број 4, кој е составен дел од оваа уредба. 

 
10. Ознаки на припадниците на Армијата упатени 
во мировни мисии и хуманитарни операции надвор 

од територијата на Републиката  
Член 44 

Припадниците на АРМ, кои се упатуваат во миров-
ни мисии и хуманитарни операции надвор од територи-
јата на Републиката, наместо ознаката на командите-
единиците, на униформата ја носат ознаката на мисија-
та во која се упатени, утврдена од страна на организа-
цијата која ја предводи мисијата. 
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X.  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 45 
Со денот на влегување во сила на оваа Уредба, пре-

стануваат да важат Уредбата за ознаките на припадни-
ците на Армијата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр.71/92), Уредбата 
за чиновите и ознаките на чиновите на припадниците 
на Армијата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.13/00) и Уредбата за 
видот на униформата на припадниците на Армијата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија”  бр.21/00).  

 
Член 46 

До пропишување на стандардите од член 4 став 3 
од оваа Уредба, припадниците на Армијата ќе ја носат 
униформата утврдена во Уредбата за видот на унифор-
мата на припадниците на Армијата на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија”  
бр.21/00), но не подолго од две години од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 47 

Ознаките кои припадниците на Армијата ги носат 
на униформата, согласно одредбите на  Уредбата за оз-
наките на припадниците на Армијата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија”  
бр.71/92) и Уредбата за чиновите и ознаките на чино-
вите на припадниците на Армијата на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија” 
бр.13/00), да се заменат во рок од 6 месеци од денот на 
влегување во сила на оваа уредба.  

 
Член 48 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
      Бр. 07-2                                  Претседател 

3 јануари 2008 година          на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3. 

Врз основа на член 28 од Законот за домување  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 
48/00, 39/03, 96/04, 120/05 и 13/07) Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 16.10.2007 го-
дина, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАД-
БА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНОВИ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2007 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за изградба и одржување на ста-

нови сопственост на Република Македонија за 2007 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2007) во дел I. Физички показатели, називот на точ-
ката 1.4. се менува и гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Објекти во кои се планира изградба на социјални 
станови“ 

Став 1 се менува и гласи: 
  „Со оваа програма, се планира изградба на објекти 

со социјални станови и тоа 21 објект со 1.045 стана со 
вкупна површина од 42.824,28 м2, деловен простор со 
површина од 1.918,54 м2, гаражи со површина од 
648,00 м2 и 991 подрум со површина од 5.742,41 м2.“ 

2. Прилогот бр. 4 се менува и е составен дел на оваа 
програма. 

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр. 19-6284/1              Заменик на претседателот  

16 октомври 2007 година   на Владата на Република  
            Скопје                                      Македонија, 

                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
4. 

Врз основа на член 8 став 2 и став 4 од Законот за 
нотаријатот („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 55/07), министерот за правда  донесе 

   
П Р А В И Л Н И К 

ЗА БРОЈОТ И РАСПОРЕДОТ НА СЛУЖБЕНИТЕ 
СЕДИШТА  НА НОТАРИТЕ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува бројот и распоредот 

на службените седишта на нотарите во Република Ма-
кедонија. 

 
Член 2 

1. Бројот на нотарите на подрачјето на секој основен 
суд се определува во зависност од бројот на жителите на 
тоа подрачје, според последниот службен попис и тоа 
најмалку по еден нотар на секои 20.000 жители. 

2. За подрачје на основен суд каде е седиштето на 
апелациониот суд се именува уште по еден нотар. 

3. За подрачјето на основните судови со проширена 
надлежност и судовите кои решаваат трговски спорови 
согласно Законот за судовите се именува уште по еден 
нотар. 

Како критериум при определување на бројот на 
нотарите се зема: 

- бројот на жителите според последниот службен 
попис на населението; 

-  седиштето на апелациониот суд; 
- бројот на регистрирани правни субјекти на по-

драчјето на канцеларијата на Централниот регистар на 
Република Македонија; 

- надлежност за водењето на судскиот регистар;  
- бројот на регистрираните правни лица на подрач-

јето на еден основен суд. 
 

Член 3 
Службеното седиште на нотарот, се определува за 

подрачјето  на основниот суд за кој е именуван нотарот. 
Службеното седиште на нотарите во градот Скопје 

е градот Скопје. 
 

Член 4 
Распоредот на службените седишта на нотарите на 

Република Македонија, е даден во Прилог број 1, кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за критериумите за 
бројот и распоредот на службените седишта на нотари-
те во Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 52/97, 111/00, 30/01 и 37/01). 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

  
    Бр. 08-7169/1 

17 декември 2007 година            Министер за правда, 
       Скопје                       Михајло Маневски, с.р. 
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Прилог бр. 1 
 

РАСПОРЕД 
НА СЛУЖБЕНИТЕ СЕДИШТА НА НОТАРИТЕ  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Основен суд Берово (Општина Берово и Пехчево) 
- Број на службени  седишта 3 ..............место Берово 
2. Основен суд Битола (Општина Битола, Могила, 

Новаци, Бистрица и Демир Хисар со судско одделение 
во Демир Хисар) 

- Број на службени седишта 14 ............ место Битола 
3. Основен суд Виница (Општина Виница ) 
- Број на службени седишта 2 ............. место Виница 
4. Основен суд Гевгелија (Општина Гевгелија, Бог-

данци, Дојран и Валандово со  судско одделение во Ва-
ландово ) 

- Број на службени седишта 6 ......... место Гевгелија 
5. Основен суд Гостивар (Општина Гостивар, Врап-

чиште, Маврово и Ростуша)   
- Број на службени седишта 12 ........ место Гостивар 
6. Основен суд Дебар (Општина Дебар и Жупа) 
- Број на службени седишта 3 ............... место Дебар 
7. Основен суд Делчево (Општина Делчево и Маке-

донска Каменица) 
- Број на службени седишта 2 ........... место Делчево 
8. Основен суд Кавадарци (Општина Кавадарци и 

Росоман) 
- Број на службени седишта 6 ....... место Кавадарци 
9. Основен суд Кичево (Општина Кичево, Вране-

штица, Другово, Зајас, Осломеј, Пласница  и Македон-
ски Брод со судско одделение во Македонски Брод)    

- Број на службени седишта 6 ............. место Кичево 
10. Основен суд Кочани (Општина Кочани, Зрнов-

ци, Чешиново-Облешево)  
- Број на службени седишта 5 ............. место Кочани 
11. Основен суд Кратово (Општина Кратово) 
- Број на службени седишта 1 ........... место Кратово 
12. Основен суд Крива Паланка (Општина Крива 

Паланка и Ранковце),   
- Број на службени седишта 2......место Крива Паланка 
13. Основен суд Куманово (Општина Куманово, 

Липково и Старо Нагоричане)   
- Број на службени седишта 14 ....... место Куманово 
14. Основен суд Крушево (Општина Крушево ) 
- Број на службени седишта 1 .......... место Крушево 
15. Основен суд Неготино (Општина Неготино и 

Демир Капија) 
- Број на службени седишта 2 ......... место Неготино 
16. Основен суд Охрид (Општина Охрид и Дебарца) 
- Број на службени седишта 8 .............. место Охрид 
17. Основен суд Прилеп (Општина Прилеп, Долне-

ни и Кривогаштани ) 
- Број на службени седишта 9 ............. место Прилеп 
18. Основен суд Радовиш (Општина Радовиш и 

Конче) 
- Број на службени седишта 2 .......... место Радовиш 
19. Основен суд Ресен (Општина Ресен) 
- Број на службени седишта 3 ............... место Ресен 

20.  Основен суд Свети Николе (Општина Свети 
Николе и Лозово)    

- Број на службени седишта 3........место Свети Николе 
21. Основни судови на град Скопје (Општина Цен-

тар, Карпош, Ѓорче Петров, Сарај, Кисела Вода, Аеро-
дром, Бутел, Гази Баба, Чаир, Шуто Оризари, Чучер 
Сандево, Сопиште, Студеничани, Зелениково, Петро-
вец, Илинден и Арачиново) 

- Број на службени седишта 67 .............место Скопје 
22. Основен суд Струга (Општина Струга и  Вевчани)    
- Број на службени седишта 7 .............. место Струга 
23. Основен суд Струмица (Општина Струмица, Ва-

силево, Босилово и  Ново Село)   
- Број на службени седишта 10 ........место Струмица 
24. Основен суд Тетово (Општина Тетово, Богови-

ње, Брвеница, Желино, Јегуновце и Теарце)   
- Број на службени седишта 14 ............ место Тетово 
25. Основен суд Велес (Општина Велес, Градско и 

Чашка)   
- Број на службени седишта 8 ................ место Велес 
26. Основен суд Штип (Општина Штип, Карбинци 

и Пробиштип, со судско одделение во  Пробиштип)   
- Број на службени седишта 9 .............. место Штип. 

_____________ 
 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

5. 
Врз основа на член 9, 25 и 27 од Законот за хартии 

од вредност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на ден 24.12.2007 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 
СОПСТВЕНИ АКЦИИ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА 

ПОНУДА 
 
1. На Универзална инвестициона банка АД Скопје 

се дава одобрение за продажба на сопствени акции по 
пат на приватна понуда и тоа 1.580 обични акции во 
вкупна продажна вредност од 4.740.000 денари соглас-
но Одлуката бр. 02-35/6 од 15.08.2007 година за про-
дажба на сопствени акции по пат на приватна понуда 
донесена на ден 15.08.2007 година од Собранието на 
акционери на Универзална инвестициона банка АД 
Скопје. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-35/6 од 
15.08.2007 година за продажба на сопствени акции по 
пат на приватна понуда. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен веднаш, но не подоц-
на од три работни дена, по истекот на рокот за реализа-
ција на приватната понуда, да ги пријави за упис во де-
позитарот на хартии од вредност промените на сопс-
твеноста на акциите настанати како резултат на реали-
зацијата на приватната понуда на сопствени акции. 
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4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решние е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на промените во акционерската 
книга која се води во депозитарот за хартии од вред-
ност до Комисијата за хартии од вредност да достави 
доказ дека е извршен упис на промените. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
   Бр. 07-3306/8           Комисија за хартии од вредност 

24 декември 2007 година               Претседател, 
              Скопје             Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
6. 

Врз основа на член 19 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/06 
и 36/07), а во врска со член 14 од Правилникот за на-
чин и услови за регулирање на цени за топлинска енер-
гија за греење („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/06), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија на седницата одржана на 
31.12.2007 година ја донесе следната  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДА-
ТОЦИ ЗА ИЗМЕРЕНА ПРОИЗВЕДЕНА И ПРЕДА-
ДЕНА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ ВО 
ДИСТРИБУТИВНАТА МРЕЖА ВО ПОСТАПКАТА 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ОДОБРЕНАТА  

ЦЕНА 
 
1. Претпријатието кое врши дејност производство 

на топлинска енергија за греење на тарифни потрошу-
вачи се должни кон барањето за одобрување и контро-
ла на одобрената цена да достават податоци од мерења-
та со мерните уреди за произведена и предадена коли-
чина на топлинска енергија во дистрибутивната мрежа 
за секој месец од периодот за кој се врши контролата 
на цена. 

2. Како податок за произведена и предадена коли-
чина на топлинска енергија за греење во дистрибутив-
ната мрежа ќе се смета податок добиен од извршени 
мерења со мерен уред кој поседува сертификат за вери-
фикација издаден во согласност со Законот за метроло-
гија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
55/02). 

3. Доколку претпријатието кое врши дејност произ-
водство на топлинска енергија за греење на тарифни 
потрошувачи не постапи согласно точките 1 и 2 од 
оваа Одлука, барањето ќе се смета како некомплетно 
согласно член 17 од Правилникот за начин и услови за 
регулирање на цени за топлинска енергија за греење 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/06). 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

  
   Бр. 02-2119/1 

31 декември 2007 година                   Претседател, 
       Скопје                              Славе Ивановски, с.р. 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
7. 

Врз основа на член 81-ѓ, став 3 и 4 од Законот за 
премер, катастар и запишување на правата на недвиж-
ностите (“Службен весник на РМ“ бр. 27/86, 17/91, 
84/05, 109/05 и 70/06), директорот на Државниот завод 
за геодетски работи, донесува  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КOНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
1. Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Говрлево и Грачани, чие одржување е во нед-
вижност на Сектор за катастар на недвижност Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

3. Со влегувањето во сила на ова решение преста-
нува да се применува катастарот на земјиште за ката-
старските општини наведени во точка 1. 

 
 Бр. 15-14499/1                                     

26 декември 2007 година                      Директор, 
             Скопје                          Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 
Во Упатството за доставување на податоци за про-

метот во внатрешниот и надворешниот клиринг објаве-
но во („Службен весник на РМ“ бр. 159/07), на страна 
63 направена е техничка грешка, во таа насока ја обја-
вуваме следната исправка 
 

ИСПРАВКА 
КОН УПАТСТВОТО ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДА-
ТОЦИ ЗА ПРОМЕТОТ ВО ВНАТРЕШНИОТ И НАД-

ВОРЕШНИОТ КЛИРИНГ („Службен весник  
на  Република Македонија“ број 159/07) 

 
1. Во Упатството за доставување на податоци за 

прометот во внатрешниот и надворешниот клиринг 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
159/07), во Прилог 2 (Инструкции за употреба на апли-
кацијата за внесување на податоци за прометот во вна-
трешниот и надворешниот клиринг по електронски 
пат), во точка 2.ВНЕСУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ, во 
потточка 2.1.2. Начин број 2: внесување на податоците 
со upload на датотека, после текстот:  

“Податоците во датотеката треба да бидат во след-
ниот формат:” се брише целиот текст до ставот кој за-
почнува со зборот “Напомена:”, на местото од избри-
шаниот текст треба да стои следната табела: 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ 

8. 
Врз основа на член 14 точка а), а во врска со член 

35 став 2 од Законот за електронските комуникации 
(˝Службен весник на Република Македонија˝ бр. 
13/2005, 14/2007 и 55/2007) и Правилникот за пропи-
шување на тендерска постапка со претквалификација 
за избор на давател на универзална услуга донесен од 
Комисијата како орган на Агенцијата за електронски 
комуникации, број 11-60/10 од 21.12.2006 година и 
број 11-190/2 од 27.12.2007 година, Комисијата, како 
орган на Агенцијата за електронски комуникации на 
состанокот одржан на ден 27.12.2007 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР СО ПРЕ-
ТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА  ИЗБОР  НА ДАВАТЕЛ НА 

УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА 
 

Член 1 
Се распишува јавен тендер со претквалификација за 

избор на давател на универзална услуга. 
 

Член 2 
Предмет на јавниот тендер со претквалификација е 

избор на еден давател  на универзална услуга што оп-
фаќа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- поврзување на крајниот корисник со јавната теле-

фонска мрежа, на негово барање со овозможување при-
стап до јавните телефонски услуги на определена гео-
графска локација, овозможувајќи му појдовни и дој-
довни повици во локалниот, националниот и меѓуна-
родниот телефонски сообраќај, комуникации преку фа-
ксимил и пренос на податоци со брзина од минимум 
2400 бит/с; 

- обезбедување достапност на податоците од единс-
твениот телефонски именик и од службата за информа-
ции за евиденција на сите телефонски претплатници во 
Република Македонија, во согласност со член 34 од За-
конот за електронските комуникации; 

- обезбедување на јавни телефонски говорници од 
кои е возможно без надомест да се бираат броевите на 
службите за итни повици, за да се задоволат потребите 
на крајните корисници од аспект на географска опфате-
ност со задоволителен број на јавни телефонски говор-
ници, со можност за пристап на корисниците со посеб-
ни потреби и со соодветен квалитет на услугата и 

- обезбедување на услови за еднаков пристап и упо-
треба на јавните телефонски услуги од страна на крај-
ните корисници со посебни потреби, вклучувајќи и 
пристап до броевите на службите за итни повици, до-
стапност на податоците од телефонскиот именик за си-
те претплатници во Република Македонија, како и на 
другите крајни корисници. 
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Член 3 
Право на учество на јавниот тендер со преттквали-

фикација за избор на давател на универзална услуга има-
ат сите домашни и странски правни лица кои поседуваат 
или употребуваат јавни електронски комуникациски 
мрежи и обезбедуваат јавни електронски комуникаци-
ски услуги и кои ќе поднесат барање за учество во по-
стапката за избор на давател на универзална услуга. 

  
Член 4 

Јавниот тендер со претквалификација се спроведува 
во две фази и тоа: 

Во правата фаза (претквалификација): 
- јавно се објавува повикот до сите заинтересирани 

страни да достават барање за учество во постапката за 
избор на давател на универзална услуга, 

- се утврдува нивната економско-финасиска и тех-
ничка способност и 

- се избираат способните кандидати кои ќе учеству-
ваат во втората фаза за избор на давател на универзал-
на услуга. 

Во втора фаза: 
- се доставува писмена покана, без јавно објавува-

ње, до сите избрани способни заинтересирани страни-
кандидати, во првата фаза, да достават понуда за избор 
на давател на универзална услуга. 

 
Член 5 

(1) Во првата фаза (преткфалификација) се одлучу-
ва за способноста на заинтересираните страни врз ос-
нова на доставено барање за учество во постапката за 
избор на давател на универзална услуга и потребната 
документација, за економско-финансиската и технич-
ката способност. 

(2) Заинтересираните страни за учество во постап-
ката за избор на давател на универзална услуга со бара-
њето за учество ги доставуваат следните придружни 
документи: 

- Барање за учество, во постапка за избор на дава-
тел на униврзална услуга, во прва фаза (претквалифи-
кација): Назив на заинтересираната страна, адреса, ов-
ластено лице, телефон и факс, 

- Документ за регистрирана дејност од Централен 
регистер на Република Македонија, односно за стран-
ско правно лице тековен извадок од трговскиот реги-
стер, издаден од надлежен орган, 

- Доказ за бонитет издаден од Централен регистар 
на Република Македонија, односно за странско правно 
лице ревизорски извештај, кој треба да биде позитивен 
и да биде издаден од странска реномирана институција 
регистрирана за вршење на ревизија и кој треба да со-
држи податоци за вкупното економско работење на 
странското заинтересирано лице, 

- Потврда од Управа за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, или соодве-
тен орган на матичната држава на заинтересираното 
лице за платени даноци, придонеси и други давачки, 

- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 
ликвидација, издаден од соодветен орган на матичната 
држава на заинтересираното лице, 

- Уверение дека со правосилна судска пресуда не 
му е изречена прекршочна санкција-забрана за вршење 
на дејност, издадено од соодветен орган на матичната 
држава на заинтересираното лице, 

- Документ за техничко технолошки бонитет кој 
треба да ги содржи податоци за (Стручен кадар-број, 
квалификации и искуство; расположлива опрема и дру-
ги капацитети потребни за реализација на обврската; 
менаџерска способност итн.). 

(3) Барањето на заинтересираните страни со придруж-
ната документација треба да се достават во еден оригина-
лен примерок или фотокопија заверена кај понудувачот, 
во писмена форма, на македонски јазик,  потпишани и за-
верени од одговорното лице на понудувачот, и истите не 
треба да бидат постари од 6 (шест) месеци. 

(4) Барањето на заинтересираните страни со при-
дружната документација треба да се достави во затво-
рен коверт Предната страна на ковертот на горниот лев 
агол треба да носи ознака ˝НЕ ОТВОРАЈ˝ и бројот на 
јавниот повик. На ковертот не треба да стојат ознаки со 
кои може да се идентификува подносителот.  

(5) Заинтересираните страни ги доставуваат своите 
барања со придружната документација на адреса: 
Агенција за електронски комуникации Скопје ул. ,,Ди-
митрија Чуповски,, бб Скопје или во архивата на Аген-
цијата за електронски комуникации (секој работен ден 
од 08.30 до 16.30 часот), се до денот на отварање и 
разгледување на барањата. 

(6) Отворањето на барањата поднесени од заинтереси-
раните страни за учество во постапката за избор на дава-
тел на универзална услуга,  нема да биде јавно и ќе се из-
врши во просториите на Агенцијата за електронски кому-
никации на ден 18.02.2008 година во 11:00 часот. 

(7) Барањето на заинтересираните страни со при-
дружната документација, кои нема да бидат  доставени 
во рокот определен во став 6 од овој член на оваа одлу-
ка, нема да се разгледуваат.  

(8) Барањето за учество со придружната документа-
ција кои нема да бидат изработени според барањата со-
држани во јавниот повик, кои ќе се оценат како лажни 
или неточни, нема да се разгледуваат и истите ќе се 
сметаат за ,,некомплетни,, односно ќе се исклучат од 
постапката за што заинтересираната страна писмено ќе 
се извести со образложение. 

 
Член 6 

(1) Директорот на Агенцијата донесува Одлука за 
економско-финансиските и технички способни заинте-
ресирани страни, врз основа на Извештај подготвен од 
Комисијата за спроведување на јавен тендер за избор 
на давател на универзална услуга.   

(2) Одлуката од став (1)на овој член треба да се до-
несе во рок од 30 (триесет) дена од денот на отварање-
то на доставените барања од страна на заинтересирани-
те страни. 

(3) Доколку се оцени дека за донесување на одлука-
та е потребен подолг период од рокот утврден во став 
(2) на овој член, тогаш во рок од 30 (триесет)  дена од 
денот на доставување на барањата за учество, ќе се из-
вестат сите заинтересирани страни за причините за 
продолжување на рокот. 

(4) Агенцијата во рок од 10 (десет) дена од денот на 
донесување на одлуката е должна да ги извести сите 
заинтересирани страни кои доставиле барање за учес-
тво во постапката за избор на давател на универзална 
услуга, со образложение за донесената одлука. 

(5) Незадоволните заинтересирани страни имаат 
право на жалба во рок од 15 (петнаесет) дена од прие-
мот на известувањето до Комисијата како орган на 
Агенцијата за електронски комуникации.   

 
Член 7 

(1) На сите квалификувани заинтересирани страни-
кандидати за избор на давател на универзална услуга 
им се доставува писмена покана за поднесување на по-
нуда за учество во постапката за избор на давател на 
универзална услуга. 

(2) Писмената покана за поднесување на понуда 
треба да содржи: 

- адреса на подносителот на понудата (кандидат за 
избор на давател на универзална услуга); 

- повикување на бројот на објавениот јавен повик; 
- предмет на јавниот повик; 
- содржина на понудата; 
- критериуми за избор и нивно бодирање; 
- краен рок за поднесување на понуди; 
- време и место за подигнување и условите за пла-

ќање на тендерската документација; 



Стр. 24 - Бр. 1 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 јануари 2008 
 

- место, ден и час на одржување на јавното отвара-
ње на понудите. 

(3) Потребната придружна документација ќе биде 
поблиску специфицирана во тендерската документација. 

(4) Критериуми за избор на давател на универзална 
услуга се: 

- подготвеноста на давателот на услугата да  
обезбеди универзална услуга во пределена  
област за период дефиниран во тендерската 
 документација;                                               70 бода 
 
- висина на потребни средства за обезбедување 
на услугата и соодветниот нето трошок за тоа  
обезбедување, и соодветниот износ за надомест  
од фондот за универзална услуга што го бара  
операторот за да ја спроведе приманата на  
универзалната услуга.                                     30 бода 
 
(5) Кандидатите за избор на давател на универзална 

услуга можат  да ја добијат тендерската документација 
по уплата на износ од 100 евра во денарска против-
вредност по средниот курс на Народна банка на Репуб-
лика Македонија на една од сметките на Агенцијата за 
електронски комуникации во Тутунска банка-Скопје 
или во Комерцијална банка-Скопје, а времето, местото 
и условите за плаќање за подигање на тендерската до-
кументација ќе бидат определено во писмената покана 
за доставување на понуди. 

(4) Рокот за доставување на понудите од страна на 
кандидатите за избор на давател на универзална услуга 
е 45 (четириесет и пет) дена од денот на испраќање на 
писмената покана.  

(5) Денот на Јавното отварање на понудите ќе биде 
определен во писмената покана за доставување на по-
нуди.  

(6) Претставниците на понудувачите-кандидати за 
избор на давател на универзална услуга, кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите, треба да и 
предадат на Комисијата за спроведување на јавниот 
тендер писмено овластување од понудувачот за учес-
тво на јавното отворање. 

(7) Одлуката за избор на давател на универзална ус-
луга ја донесува директорот на Агенцијата врз основа 
на изготвен Извештај од страна на Комисијата за спро-
ведување на постапката за избор на давател на универ-
зална услуга, во рок од 10 (десет) дена од денот на 
отварање на понудите. 

(8) Веднаш по извршениот избор на давател на уни-
верзална услуга, во писмена форма се известува секој 
кандидат за причините за неизбор како и за избраниот 
давател на универзална услуга. 

(9) Незадоволните кандидати за избор на давател на 
заинтересирани страни имаат право на жалба во рок од 
15 (петнаесет) дена од приемот на известувањето до 
Комисијата како орган на Агенцијата за електронски 
комуникации.  

(10) По завршување на тендерската постапка, дире-
кторот на Агенцијата склучува Договор со давателот 
на универзалната услуга, а по претходно добиена сог-
ласност од Министерот надлежен за електронски кому-
никации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(12) Договорот што се склучува со давателот на 
универзалната  се склучува за период од 5 години, за 
цела територија на Република Македонија, согласно 
утврдената тендерска документација. 

 
Член 8 

(1) Постапката за избор на давател на универзална 
услуга ќе ја спроведе Комисија за спроведување на ја-
вен тендер за избор на давател на универзална услуга, 
составена од 5 (пет) члена, која ќе биде формирана со 
посебна Одлука донесена од страна на Комисијата како 
орган на Агенцијата. 

(2) Заинтересираните страни можат да добијат до-
полнителни информации исклучиво во писмена форма 
или преку електронска пошта, во Агенцијата за еле-
ктронски комуникации. 

(3) Сите прашања и одговори во врска со јавниот 
тендер, ќе бидат објавувани анонимно на веб страната 
на Агенцијата за електронски комуникации, со адреса 
www.aec.mk. 

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
   Бр. 11-191/1            Агенција за електронски комуникации 

27 декември 2007 година   Претседател на Комисијата, 
     Скопје                         Софче Јовановска, с.р. 

__________ 
9. 

Врз основа на член 14 точка а), а во врска со член 
35 став (5) од Законот за електронските комуникации 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
13/2005, 14/2007 и 55/2007), Комисијата како орган на 
Агенцијата за електронски комуникации на состанокот 
одржан на ден 27.12.2007 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРО-
ПИШУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКА ПОСТАПКА СО 
ПРЕТКФАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ДАВАТЕЛ 

НА УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА 
 

Член 1 
Во Правилникот за пропишување на тендерска по-

стапка со преткфалификација за избор на давател на 
универзална услуга (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 135/2006), во член 6 став (4) запирката 
се заменува со точка, а зборовите до крајот на речени-
цата се бришат.  

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македонија”. 

По влегувањето во сила овој правилник ќе биде об-
јавен и на веб страната на Агенцијата за електронски 
комуникации. 

 
    Бр. 11-190/2           Агенција за електронски комуникации 

27 декември 2007 година   Претседател на Комисијата, 
       Скопје                       Софче Јовановска, с.р. 
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