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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

3874. 
Врз основа на член 128 став 1 алинеја 4 од Законот 

за полиција („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16 
и 120/16), министерот за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОСТАВОТ, КВАЛИТЕТОТ И КРОЈОТ НА 
УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА  

НА ПОЛИЦИЈАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува составот, квалите-

тот и кројот на униформата  и ознаките на униформата 
на Полицијата. 

 
Член 2 

Составот на униформата и ознаките на униформата 
на Полицијата е дефиниран преку техничките каракте-
ристики на основниот и дополнителниот материјал од 
кој се изработуваат составните делови, деловите што 
припаѓаат, дополнителните делови и ознаките на уни-
формата на Полицијата. 

Квалитетот е дефиниран преку начинот на изработ-
ка  на составните делови, деловите што припаѓаат, до-
полнителните делови и ознаките на униформата на По-
лицијата и квалитетот на дополнителниот материјал.  

Кројот е дефиниран преку описниот дел, скицата и  
табелите на мерки за изработката на составните де-
лови, деловите што припаѓаат, дополнителните делови 
и ознаките на униформата на Полицијата.  

 
I. ОСНОВНА УНИФОРМА 

 
1. РАБОТНА УНИФОРМА 
 
1.1. Работна униформа на полициски службеници 

(мажи) 
 
1.1.1. Составни делови на работна униформа на  по-

лициски службеници (мажи) 
 

Член 3 
Составните делови на работната униформа за поли-

циски службеници (мажи), виндјакна со влошка, крат-
ка виндјакна, панталони (зимски и летни), сако, капа 
“БК“ (зимска и летна), шапка (зимска и летна), кошула 
со долги ракави, кошула со кратки ракави, маица со 
кратки ракави со јака, вратоврска (во  јазол со ластик и 
мануелно врзување), џемпер со рол јака, дводелен ком-
плет за дожд (виндјакна и панталони), чевли со поте-
нок ѓон, чевли со подебел ѓон, полувисоки чевли и ви-
соки специјални чизми го имаат следниот состав, ква-
литет и крој: 

 
1. Виндјакната со влошка  
 
1.1. Технички карактеристики на ткаенина за 

виндјакна со влошка   
Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена виндјакната со влошка се наведени во Табе-
лата бр. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Крој на виндјакна со влошка 
 
 Виндјакната со влошка го има следниот крој: истата е 

со должина до половина на бутовите, има рамен крој, а на 
грбот и градите има седло. Виндјакната е изработена од 
трослоен материјал. Горниот слој е изработен од ткаенина 
со мешавина од 60% полиестери 40% полууретан, долни-
от слој е полиестерска подлога, а помеѓу нив е вшиена 
мембрана. Во пределот на појасот има канал со врвка со 
ПВЦ регулатори и ПВЦ осигурачи. Виндјакната се закоп-
чува со лиен патент широк 0,8 см. со два лизгачи. Патен-
тот е покриен со две ленти со широчина од 7,5 до 8 см. 
кои меѓусебно се закопчуваат со 6 водоотпорни копчиња 
на притискање во темно сина боја и затворени создаваат 
канал за истекување на вода. Долната и горната лента на 
патентот, како и сите поклопци на џебовите се обложени 
со полиестерско полнење. Двете ленти од внатрешната 
страна се заштитени со посебен термопластен ламинат 
(материјал кој спречува впивање на вода од надвор кон 
внатре), а по целата должина на лентите има заштитна 
трака со широчина од 1 сантиметар изработена од истиот 
материјал од кој е изработена и виндјакната. На предниот 
горен дел од виндјакната на левата и десната страна, има 
по еден нашиен џеб со странични фалти кои се покриени 
со поклопци и се затвораат со копче на притискање. Под 
левиот граден поклопец има посебен џеб за радио станица 
кој се затвара со замка и копче. Поклопецот има отвор за 
антената од радио станицата кој се затвара со чичак. Над 
левиот горен џеб има „чичка “ лента (велкро лента) на ко-
ја се поставува еполета со ознака на звањето. На долниот 
дел на виндјакната под врвката на појасот од левата и дес-
ната страна има отвор за два „торба“ џебови со поклопци 
и со страничен влез кој се затвара со копче или “чичка” 
лента. Од внатрешната страна на ракавите нашиена е тра-
ка со широчина од 2 см. во сребрена боја која при завит-
кување на ракавите служи за означување. Ракавите се за-
јакнати со специјален материјал кој спречува задржување 
на вода. Во јаката има спакувана капуљача од водонепро-
пустлив материјал. Во капуљачата има врвка со ПВЦ ре-
гулатори. Јаката се затвара со 3 чичак ленти. На странич-
ните шавови на виндјакната, во долниот дел има отвор со 
должина од 30 сантиметри кој се затвара со патент широк 
0,6 сантиметри со два лизгачи, а служи за пристап до 
оружјето. Отворите и патентот се заштитени со непро-
пустлив трослоен ламинат со широчина од 6,5 до 7 см. 
Сите шевови на виндјакната се изработени на начин што 
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овозможува издржување на поголеми напори и истите се 
термо варени. На десниот ракав на растојание од 12 сан-
тиметри од горниот раб на ракавот вшиена е „чичка“ лен-
та на која се поставува соодветен натпис. На левиот ракав 
на растојание од 10 сантиметри од горниот раб на ракавот 
вшиена е „чичка“ лента на која се поставува соодветен 
амблем. Преку задниот дел од виндјакната, во горниот 
дел од грбот, со флуросцентен конец во бела боја навезе-
но е “ПОЛИЦИЈА”. Виндјакната има влошка која е при-
качена со патент 0,6 см. истата може да се вади, а на рака-
вите има рендер ластик кој е прицврстен со копче.  

                           
1.3 Мерки за виндјакна со влошка  
 
 Мерките за виндјакна со влошка се наведени во Та-

белата бр. 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Легенда на големински броеви: EK = екстра кратка, EL 

= екстра долга, K = кратка, N = нормална и L = долга.  
 
1.4 Скица и фотографија за виндјакна со влошка 
 
Виндјакната со влошка се изработува според скица која 

е дадена во Прилог бр. 1, а изгледот на виндјакната со 
влошка е прикажан на фотографијата која е дадена во При-
лог бр.2, кои се составен дел на овој правилник. 

 
1.5 Технички карактеристики на ткаенина за 

влошка од која e изработeна влошката 
 
Техничките карактеристики на ткаенината за влош-

ка се наведени во Табелата бр. 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 Крој на влошка 
 
 Влошката го има следниот крој: истата долу има два 

нашиени џеба на кои горната и долната ивица е уоквире-
на со еласт лента која напред и долу на ивицата е вмет-
ната. Отворот е на хеб со мал триаголник на горниот дел 
и истиот цврсто се штепа за да хебот подобро се држи. Ја-
ката е стоечка. Во шавот на вратниот отвор надворешно е 
нашиена гајка за закачалка, која лежи рамно и истовреме-

но служи за прикачување и на надворешната јакна. Влош-
ката внатрешно и надворешно се изработува независно 
една од друга страна. Додатоците за шавот на вратниот 
отвор се шијат заедно. На горниот дел на рамениците и 
под ракавот двата слоја од материјалот со парче штоф се 
спојуваат на рамената и под ракавите. Надворешните иви-
ци како и подвивот на ракавите најмалку на 6-7 милимет-
ри заедно се шијат и се уоквируваат со еластична ајнфас 
лента. Ивиците при сечењето мора да бидат колку што е 
можно подлабоко зафатени од ајнфасот за да  шафот од 
ромбовидниот штеп не би можел да се отвори. При поста-
вувањето лентата на краевите се превиткува едно врз дру-
го за да не се реси. Етикетата на производителот се наши-
ва на 4 сантиметри внатрешно на задниот дел од вратниот 
отвор, етикетата на големинскиот број на средишниот дел 
од вратниот отвор и етикетата за суровинскиот состав на 
материјалот се нашива на страничниот шав на 15 санти-
метри од подвивот. 

 
1.7 Мерки за  влошка  
 
 Мерките за влошка се наведени во Табелата бр. 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 Скица и фотографија за влошка    
 
 Влошката се изработува според скица која е дадена 

во Прилог бр.3, а изгледот на влошката е прикажан на 
фотографијата која е дадена во Прилог бр. 4, кои се 
составен дел на овој правилник. 

 
2. Кратка виндјакна 
 
2.1 Технички карактеристики на ткаенина  за 

кратка виндјакна 
 
Техничките карактеристики на ткаенината од која е из-

работена кратката виндјакна се наведени во Табелата бр. 5.  
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2.2 Крој на кратка виндјакна  
 
 Кратката виндјакна го има следниот крој: истата е со 

наставен колан странично со ластик кој се закопчува со 
копче за под дрикер од 15 милиметри, има ревер јака и 
сокриен патент на предната страна. Предниот дел е изра-
ботен со прави платки. На предната страна во горниот 
дел во работ на платките има два џеба со преклоп кои се 
закопчуваат со дрикери  од 13 милиметри кои двапати се 
штепувани. Отворот на џебовите е штепуван 2 милимет-
ри со 1,5 сантиметри широка лајсна. Капакот на џебот го 
покрива целиот отвор и е широк 14,5 сантиметри, висок 
6 сантиметри на средина и 4,5 сантиметри на странични-
те делови. Горните џебови се широки 14 сантиметри, 
длабоки 21 сантиметар и истите се изработуваат од  де-
бела постава за џеб. Под капакот на горниот лев џеб има 
долго јазиче со дрикер во ширина од 3 сантиметри и 
должина од 18 сантиметри кое се гледа под капакот на 
џебот 3 сантиметри. Под капакот на  десниот горен џеб 
има кратко јазиче со копче со ширина од 3 сантиметри и 
должина од 5,5 сантиметри кое не се гледа од капакот. 
На предниот долен дел има два коси џеба со лајсна и со 
патент  кои се широки 15 сантиметри и ширина на отвор 
од 1,2 сантиметри. Долните џебови се длабоки 17 санти-
метри и истите се изработуваат од тенка постава за џеб. 
Сокриениот патент на предната страна е покриен со лај-
сна која на околу во ширина од 2 милиметри е штепо-
вана. Јаката се изработува во два дела и тоа горна и дол-
на јака со столче. Работ за наставување на столчето на 
горната јака се штепува разделено. Работ на долната јака 
кон долу се положува и штепува. Јаката е со ширина на 
задната страна од 4,5 сантиметри од накршувањето или 
околу 6,0 сантиметри од наставакот на столчето, на 
предната страна е со ширина од 6,0 сантиметри, а аголот 
на реверот е 3 сантиметри. Штепувањето на јаката се 
врши со машина двеигловка. При штепувањето се ко-
ристат специјални игли “SAN 6”/HM а убодите горе и 
долу имаат иста оптика и постојано треба да се контро-
лираат за да нема испуштени убоди. Задниот дел од вин-
дјакната е со шпицести платки и со раб на средината. На 
левата и десната задна платка кои се со деллив раб има 
по една  штепувана фалта. Ракавите се со по два раба, 
шлиц и манжетни за истите. Ракавите се дводелни и ис-
тите во долниот предел на отворот аглесто се углаву-
ваат. При изработката не е дозволена ширина за набира-
ње на куглата и логото на ракавот. Манжетната на гор-
ниот дел од ракавот е со две фалти, а на долниот дел со 
една фалта. Манжетната се лепи со штанцана лента, а 
горниот преклоп е шпицест. Ракавот се закопчува со две 
копчиња за под дрикер кои служат и за регулирање на 
манжетната. Растојанието помеѓу копчињата е 2,5 санти-
метри од средина до средина на дрикерите. На двете ра-
мена на кратката виндјакна има еполети кои  од страна 
на ракавите се рамни, а од другата страна се во форма на 
агол и се закопчуваат со копче со големина од од 15 мм 
во темно сина боја. Во внатрешниот дел кратката вин-
дјакна од левата и десната страна има по еден внатре-
шен џеб. Десниот внатрешен џеб е со ширина од 12 сан-
тиметри и длабочина од 18 сантиметри, а левиот внатре-
шен џеб е со ширина од 10,5 сантиметри и длабочина од 
14 сантиметри. Џебовите се затвараат со патент кон сре-
дишниот дел од виндјакната. Истите се изработуваат со 
дупли паспул, наоколу се штепувани, а краевите се пун-
ктираат на ринглица. Џебовината се крои од тенка по-
става за џеб. На десниот ракав на растојание од 12 см. од 
горниот раб на ракавот вшиена е „чичка“- лента на која 
се поставува соодветен натпис. На левиот ракав на 
растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот вшиена е 
„чичка“-лента на која се поставува соодветен амблем. 
Преку задниот дел од кратката виндјакна, во горниот 
дел од грбот, со флуросцентен конец во бела боја навезе-
но е “ПОЛИЦИЈА”. Внатрешниот дел од виндјакната е 
опшиен со постава која на задниот средишен дел е со 
фалта.  

2.3 Мерки за кратка виндјакна 
 
 Мерките за кратката виндјакна се наведени во Та-

белата бр. 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Скица и фотографија за кратка виндјакна 
 
Кратката виндјакна се изработува според скица која 

е дадена во Прилог бр. 5, а изгледот на кратката вин-
дјакна е прикажан на фотографијата која е дадена во 
Прилог бр.6, кои се составен дел на овој правилник. 

 
3. Панталони (зимски и летни) 
 
3.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

панталони зимски 
 
Техничките карактеристики на ткаенината од која 

се изработени панталоните зимски се наведени во Та-
белата бр. 7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Технички карактеристики на ткаенина  за 

панталони летни 
 
Техничките карактеристики на ткаенината од која 

се изработени панталоните летни се наведени во Табе-
лата бр. 8.  
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3.3 Крој на панталони (зимски и летни) 
 
 Панталоните (зимски и летни) и го имаат слениот 

крој: на предната страна имаат по една фалта и коси 
странични џебови со штеп од 5 мм и ринглица за поја-
чување на краевите на џебовите. Кесите за џебовите се 
од памучен материјал. Панталоните се закопчуваат со 
метална копца, три копчиња на шлиц и едно на закоп-
чак со големина од 15 мм. Коланот  е со седум гајки за 
протнување на ремен, а од внатрешна страна е со по-
јасница. На задната десна страна имаат џеб со правоа-
голна патна и закопчак со еден отвор за копче од 15 
мм. Во страничните надворешни шавови е вметната па-
мучна жолта трака од 3 мм, а подвивот на панталоните 
е опшиен со памучна крзавица. Ногавиците од предна-
та страна се обложени со постава до висина на коле-
ното. Панталоните се шијат со рамни шавови без ис-
пуштени убоди. Густина на убодот е 4-5 на 10 мм за 
шиење, а за украсен штеп 3-4 на 10 мм. Конецот за ши-
ење е 100% полиестер со НМ-80/3. Сите внатрешни 
шавови се изработени со овер со конец 100% полиес-
тер со НМ-80/2. Почетниот и завршниот штеп се зац-
врстува со машински повратен штеп, а отворот на сите 
џебови и шлицот со ринглица од 10 мм. Гајките се исто 
така зајакнати на коланот со ринглица. Во внатрешни-
от дел на панталоните, на задната страна на појасница-
та се нашива големински број на панталоните, етикета 
состав со знаци за одржување и етикета на производи-
телот. После нашивањето на сите делови, панталоните 
се пречистуваат од конци и се пеглаат со накршување 
на предна и задна ногавица.  

 
3.4 Мерки за панталони (зимски и летни)   
 
  
 
 
 
 
 
3.5  Скица и фотографија за панталони (зимски 

и летни) 
 
Панталоните (зимски и летни) се изработуваат спо-

ред скицата која е дадена во Прилог бр. 7, а изгледот на 
панталоните (зимски и летни) се прикажани на фотог-
рафијата која е дадена во Прилог бр.8, кои се составен 
дел на овој правилник. 

 
4. Сако 
 
4.1 Технички карактеристики на ткаенина за сако  
 
 Техничките карактеристики на ткаенината за сако-

то од која е изработено сакото се уредени во точка 3.1. 
од овој член и се наведени во Табела бр. 7.  

 
4.2 Крој на сако 
 
Сакото го има следниот крој: истото е со каро фа-

зон, едноредно, со еден шлиц на грбот, се закопчува со 
четири метални златно-жолти копчиња од 20 мм. На 
предницата има по еден нашивен граден џеб со фалта и 

патна со илик за метално златно-жолто копче од 15 мм. 
Во долниот дел на предницата има по еден нашивен 
џеб со  фалта и патна со илик за метално златно-жолто 
копче од 15 мм. На двете рамена на сакото има по една 
еполета која од едната страна е углавена во ракавот, а 
другата страна е во форма на агол и се закопчува со ме-
тално златно-жолто копче од 15 мм. Сакото е поставе-
но и од двете страни има по еден дупло паспулиран 
џеб, со паспули од основен материјал. На десниот ра-
кав на 12 см од највисоката точка се нашива чичак лен-
та за соодветен натпис. На левиот ракав на 10 см од 
највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен 
амблем. Сакото се шие со рамни шавови без испуште-
ни убоди. Густина на убодот е 4-5 на 10 мм за шиење, а 
за украсен штеп 3-4 на 10 мм. Конецот за шиење е 
100% полиестер со НМ-80/3. Во внатрешниот страни-
чен дел на сакото се нашива етикета за состав со знаци 
за одржување а во вратниот дел големински број и ети-
кета на производителот. После нашивање на сите де-
лови, сакото се пречистува од конци и се пегла.  

 
4.3 Мерки за сако  
 
 Мерките за сакото се наведени во Табелата бр. 10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Скица и фотографија за сако 
 
Сакото се изработува според скица која е дадена во 

Прилог бр. 9, а изгледот на сакото е прикажан на фо-
тографијата која е дадена во Прилог бр.10, кои се сос-
тавен дел на овој правилник. 

 
5. Капа “БК“ (зимска и летна) 
 
5.1 Технички карактеристики на ткаенина за ка-

па „БК“ (зимска) 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината за Капа-

та „БК“ (зимска) се уредени во точка 3.1. од овој член и 
се наведени во Табела бр. 7. 

 
5.2 Технички карактеристики на ткаенина за ка-

па „БК“ (летна) 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината за Капа-

та „БК“ (летна) од која е изработена Капата „БК“ 
(летна) се уредени во точка 3.2  од овој член и се наве-
дени во Табела бр. 8. 

 
5.3 Крој на капа “БК“ (зимска и летна) 
 
Капата ''БК'' (зимска и летна) го има следниот крој: 

истата е составена од шест дела во форма на триагол-
ник кои на врвот се споени со округло плоснато копче 
обложено од истaта ткаенина од која е изработена ка-
пата. Деловите од кои е составена капата меѓусебно се 
споени со штепови со широчина од 1 см. и образуваат 
сферичен облик. Штепот кој ги поврзува двата задни 
дела завршува со полукружен отвор, на кој се наоѓа чи-
чак лента за подесување на големината на капата. На 
долниот дел од двата предни дела, под агол од 120 сте-
пени нашиен е сферичен сонцебран. Истиот е израбо-
тен од некршлив материјал погоден за виткање и е об-
ложен од материјалот од кој е изработена капата. На 
крајниот дел од надворешната страна од сонцебранот 
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по целата должина, во сферична форма проштепувани 
се шест линии на меѓусебно растојание од 0,7 см. На 
надворешниот раб по целата должина на сонцебранот е 
вшиена украсна лента со дебелина 0,3 см. изработена 
во златно-жолта боја. На средината на предниот дел од 
капата, во висина од 1 см. над сонцебранот нашиен е 
соодветен амблем. Предниот дел од внатрешната стра-
на на капата е обложен со постава во темно сина боја. 
Капата е со висината од 12 см. На летната капа во гор-
ната третина на сите шест дела има по еден кружен от-
вор со дијаметар од 0,3 см. опшиен со конец во темно 
сина боја. 

 
5.4 Мерки за капа „БК“ зимска  и  летна   
 
 Мерките за капата „БК“ зимска  и  летна  се наведе-

ни во Табелата бр. 11.  
 
 
 
 
 
 
Капата „БК“ зимска и летна дополнително се при-

лагодува према големината на главата со нашиената 
чичак лента на задниот дел. 

 
5.5 Скица и фотографија за капа „БК“ зимска  и  

летна   
 
Капата „БК“ зимска  и  летна  се изработуваат спо-

ред скицата која е дадена во Прилог бр. 11, а изгледот 
на капата „БК“ зимска  и  летна  се прикажани на фо-
тографијата која е дадена во Прилог бр.12 кои се соста-
вен дел на овој правилник. 

 
6. Шапка (зимска и летна) 
 
Шапката (зимска и летна) се изработува во две ва-

ријанти и тоа: шапка (зимска и летна) во основна вари-
јанта и шапка (зимска и летна) за генералниот и глав-
ниот полициски советник. 

 
6.1 Технички карактеристики на материјал за 

шапка  зимска  
 
 Техничките карактеристики на ткаенината за шап-

ката (зимска)  од која е изработена шапката (зимска)  се 
уредени во точка 3.1. од овој член и се наведени во Та-
бела бр. 7. 

 
6.2 Технички карактеристики на материјал за 

шапка  летна  
 
 Техничките карактеристики на ткаенината за шап-

ката (летна) од која е изработена шапката (летна) се 
уредени во точка 3.2. од овој член и се наведени во Та-
бела бр. 8. 

 
6.3 Крој на шапка (зимска и летна) 
 
Шапката (зимска и летна) го има следниот крој: ис-

тата се изработува во форма на круг. Сонцебранот е из-
работен од целуоид или сличен материјал во црна боја 
со висина од 6,5 сантиметри и ширина од 17 санти-
метри, со раб опшиен со кожа од 0,5 сантиметри. На 
сонцебранот на околу 0,5 сантиметри од надворешниот 
раб е сошиен буриташ во златно жолта боја, широк 0,6 
сантиметри. Подбрадникот на шапката е изработен од 

ластик со широчина од 1,5 сантиметри и е прицврстен 
за шапката од внатрешната страна, а на двете страни на 
краевите е прицврстен и на бортот со две копчиња од 
златно жолта боја со пречник од 1 сантиметар. На чел-
никот кој е широк 5 сантиметри и е во вид на колан се 
нашива пластика со иста димензија. На челникот има 
кожна лента со ширина од 1,5 сантиметар на која е на-
шиена украсна лента со широчина од 0,8  сантиметри 
изработена од срмен конец  во златно-жолата боја. На 
краевите кожната лента е прицврстена со две копчиња 
од златно жолта боја со пречник од 1 сантиметар на 
кои во сразмерна големина се отпечатени буквите РМ, 
пред кои се наоѓа по еден плоснат затворен круг со ист 
опис како и кожната лента. Однапред на средината на 
челникот во висина од 2 и 4 сантиметри од горниот дел 
на сонцебранот има два кружни отвора со дијаметар од 
0,2 сантиметри опшиени со конец во темно сина боја за 
прицврстување на металната ознака. На надворешната 
страна по ивицата на тепето нашиена е паспул лента во 
златно жолта боја со ширина од 0,2 сантиметри. Од 
внатрешната страна по ивицата на тепето во специјал-
но направен отвор се вметнува метална жица која ја 
држи шапката во округла форма. На дното на шапката 
има потница со широчина од 4 сантиметри.  

Шапката на генералниот полициски советник и на 
главниот полициски советник, освен карактеристиките 
наведени во став 1 на оваа точка, има и ловорови лис-
тови извезени на сонцебранот, а на челникот наместо 
украсната лента се нашива украсен срмен гајтан со ши-
рина од 1,5 сантиметри во златно жолта боја. 

 
6.4 Мерки за шапка (зимска и летна) во основна 

варијанта 
 
 Мерките за шапката (зимска и летна) во основна ва-

ријанта се наведени во Табелата бр. 12.  
 
 
 
 
 
6.5  Скица и фотографија на шапка (зимска и 

летна) во основна варијанта 
 
Шапката (зимска и летна) во основна варијанта се 

изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 
13, а изгледот на шапката (зимска и летна) во основна 
варијанта е прикажан на фотографијата која е дадена 
во Прилог бр.14, кои се составен дел на овој правил-
ник. 

 
6.6 Скица/ Фотографија на шапка на генерален 

и главен полициски советник 
 
Шапката (зимска и летна) на генералниот и главни-

от полициски советник се изработува според скица која 
е дадена во Прилог бр. 15, а изгледот на шапката (зим-
ска и летна) на генерален и главен полициски советник 
е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог 
бр.16, кои се составен дел на овој правилник. 

 
7. Кошула со долги ракави 
 
7.1 Технички карактеристики на ткаенина за ко-

шула со долги ракави 
 
Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена кошулата со долги ракави се наведени во 
Табелата бр. 13.  
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7.2 Крој на кошула со долги ракави 
 
Кошулата со долги ракави го има следниот крој: ле-

вата предница е со изработена вистинска (исцела) лајс-
на со претходно вградена тенка санфор лента. На лајс-
ната во соодветен размер се изработени вертикални 
илици (отвори за копче или рупици) од конец кој е во 
тон со бојата на ткаенината и конецот за шиење, кои се 
составен дел на закопчувањето на кошулата. Десната  
предница е со изработена предиплена и проштепана 
лајсна. На лајсната во сразмер со илиците од левата 
лајсна се нашиваат копчиња со дијаметар од 11 мм кои 
се во боја на ткаенината и се нашиени со конец кој е 
ист како бојата на конецот за шиење на кошулата и из-
работката на илиците. Предвидено е резервно копче 
кое се нашива на внатрешната страна во долниот дел 
на лајсната на дефинирана позиција. Џебовите на двете 
предници кои се поставуваат на дефинирана позиција 
од точка на рамо и ивица на лајсна со засечени долни 
ивици во облик на трапез и средишна "О" фалта. Џебот 
е со димензии 160 х 140 мм. На горната страна на сре-
дина кај порубот на џебот има копче од 11 мм во боја 
на ткаенината кое служи за закопчување на капачето 
кое се наоѓа над џебот на предвидено растојание и е со 
иста засечена трапезна форма во долниот дел како и 
џебот. На капачето се нашива вертикален илик со ко-
нец кој е во боја со ткаенината. Надворешниот дел на 
капачето е зајакнат со санфор. Задната страна – грбот 
на кошулата е изработен со составување на три дела: 
грбен дел, надворешна платка и внатрешна платка. Ра-
кавите во долниот дел се со шлиц на кој се нашива 
шпиц лајсна со дефинирани димензии. За секој од рака-
вите се изработуваат манжети кои се со заоблена фор-
ма и точно дефинирани димензии. Манжетите се зајак-
нати со еден слој санфор. На едната страна има нашиен 
илик со конец во боја на ткаенината на дефинирано 
растојание од ивицата на манжетата, а на другата стра-
на има две копчиња во боја како ткаенината со димен-
зии од 11 мм нашиени со конец кој е во боја на ткаени-
ната. Јаката е со шпицеви во КЕНТ форма која се изра-
ботува од два дела и тоа: јака со дефинирани димензии 
на средина и на шпицеви која е зајакната со два слоја 
на санфор и е вграден самолеплив фиксиран фишбан и 
подјака со заоблени краеви која е со точно дефинирани 
димензии на средина. На едниот крај на точно дефини-
рано растојание се изработува илик со конец во боја на 
ткаенината и на другата страна се нашива копче со ди-
мензии од 11 мм кое е во боја на ткаенината и е нашие-
но со конец во боја на ткаенината. Растојанието од сре-
дина на иликот до копчето треба да биде во сооднос на 
величината на кошулата. Кај веќе припремената и мон-
тирана јака на кошулата се дефинирани позициите: от-
вор на јака и растојание од шпиц до шпиц. Шпицестите 
нараменици – еполети се со дефинирана форма, сре-
дишна должина, странична должина и ширина кои се 
во складност со еполетите со ознаки на звањето коиш-
то дополнително се навлекуваат на нарамениците. На 

крајот кај шпицот се нашива илик со конец во боја на 
ткаенината, а на делот од рамото се нашива копче со 
конец во боја на ткаенината кое е со димензија од 11 
мм во боја на ткаенината. При изработка на нарамени-
ците внатрешно се вградува еден слој на санфор. Епо-
летите се со димензии 140 х 120 х 40 мм. Порубот на 
долниот дел на кошулата е заоблен со дупол превој и 
единечен штеп. Конецот за шиење е со состав 100% по-
лиестер со дебелина 120 и боја точно дефинирана спо-
ред бојата на ткаенината. Копчињата се со големина од 
11 мм и дефинирана боја во боја на ткаенината.  Кон-
струкција на составни шавови се дефинирани и тоа: ра-
мото е чисто сошиено со единечен штеп, ракавна из-
вивка составена на ендларица, страните составени на 
ендларица,  грб со дупла платка без фалти и без штеп. 
На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се на-
шива чичак лента за соодветен натпис. На левиот ракав 
на 10 см од највисоката точка се нашива чичак лента за 
соодветен амблем. Етикетата за  големинските броеви е 
нашиена во подјаката на средината на вратната из-
вивка, а етикетата со симболите за оддржување е на-
шиена на левата страна на дефинирана  позиција. 
Аџустажата се врши на граден картон со употреба на 
градна хартија, шпенки, пластичен регулатор, пласти-
чен лептир и кесе со дефинирани димензии. Готовите 
кошули се пакуваат во кутии со дефинирана димензија. 

 
 
7.3 Мерки за кошула со долги ракави  
 
 Мерките за кошулата а со долги ракави се наведени 

во Табелата бр. 14.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4 Скица и фотографија за кошула со долги ра-

кави 
 
Кошулата со долги ракави се изработува според 

скица која е дадена во Прилог бр. 17, а изгледот на ко-
шулата со долги ракави е прикажан на фотографијата 
која е дадена во Прилог бр.18, кои се составен дел на 
овој правилник. 

     
8. Кошула со кратки ракави 
 
8.1 Технички карактеристики на ткаенина за ко-

шула со кратки ракави 
 
Техничките карактеристики на ткаенината за кошу-

лата со кратки ракави се од која е изработена кошулата 
со кратки ракави се уредени во потточка 7.1 од овој 
член и се наведени во Табела бр. 13. 

 
8.2 Крој на кошула со кратки ракави 
 
Кошулата со кратки ракави го има следниот 

крој: левата предница е со изработена вистинска 
(исцела) лајсна со претходно вградена тенка санфор 
лента. На лајсната во соодветен размер се изработе-
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ни вертикални илици (отвори за копче или рупици) 
од конец кои се во тон со бојата на ткаенината и 
конецот за шиење, кои се составен дел на закопчу-
вањето на кошулата. Десната предница е со израбо-
тена предиплена и проштепана лајсна. На лајсната 
во сразмер со илиците од левата лајсна се нашиваат 
копчиња со дијаметар од 11 мм кои се во боја на 
ткаенината и се нашиени со конец кој е ист како 
бојата на конецот за шиење на кошулата и изработ-
ката на илиците. Предвидено е резервно копче кое 
се нашива на внатрешната страна во долниот дел на 
лајсната на дефинирана позиција. Џебовите на две-
те предници кои се поставуваат на дефинирана по-
зиција од точка на рамо и ивица на лајсна со засе-
чени долни ивици во облик на трапез и средишна 
„О“ фалта. Џебот е со димензии 160 х 140 мм.  На 
горната страна на средина кај порубот на џебот има 
копче од 11 мм во боја на ткаенината кое служи за 
закопчување на капачето кое се наоѓа над џебот на 
предвидено растојание и е со иста засечена трапез-
на форма во долниот дел како и џебот. На капачето 
се нашива вертикален илик со конец кој е во боја со 
ткаенината. Надворешниот дел на капачето е зајак-
нат со санфор. Задната страна – грбот на кошулата 
е изработен со составување на три дела: грбен дел, 
надворешна платка и внатрешна платка. Ракавите 
во долниот дел се со изработена вистинска (исцела) 
лајсна со претходно вградена тенка санфор лента. 
Јака со шпицеви во КЕНТ форма која се изработува 
од два дела, и тоа: јака со дефинирани димензии на 
средина и на шпицеви која е зајакната со два слоја 
на санфор и е вграден самолеплив фиксиран фиш-
бан и подјака со заоблени краеви која е со точно 
дефинирани димензии на средина. На едниот крај 
на точно дефинирано растојание се изработува 
илик со конец во боја на ткаенината и на другата 
страна се нашива копче со димензии од 11 мм кое е 
во боја на ткаенината и е нашиено со конец во боја 
на ткаенината. Растојанието од средина на иликот 
до копчето треба да биде во сооднос на големината 
на кошулата. Кај веќе припремената и монтирана 
јака на кошулата се дефинирани позициите: отвор 
на јака и растојание од шпиц до шпиц. Шпицестите 
нараменици – еполети се со дефинирана форма, 
средишна должина, странична должина и ширина и 
се во складност со еполетите со ознаките на зва-
њата. На крајот кај шпицот се нашива илик со ко-
нец во боја на ткаенината, а на делот од рамото се 
нашива копче со конец во боја на ткаенината кое е 
со димензија од 11 мм во боја на ткаенината. При 
изработка на нарамениците внатрешно се вградува 
еден слој на санфор. Еполетите се со димензии 140 
х 120 х 40 мм. Порубот на долниот дел на кошулата 
е заоблен со дупол превој и единечен штеп. Коне-
цот за шиење е со состав 100% полиестер со дебе-
лина 120 и боја точно дефинирана според бојата на 
ткаенината. Копчињата се со големина од 11 мм и 
дефинирана боја во боја на ткаенината. Контрукци-
јата на составните шавови е дефинирана и тоа: ра-
мото е чисто сошиено со единечен штеп, ракавната 
извивка е составена на ендларица, страните се сос-
тавени на ендларица и грбот е со дупла платка без 
фалти и без штеп. На десниот ракав на 12 см од нај-
високата точка се нашива чичак лента за соодветен 
натпис. На левиот ракав на 10 см од највисоката 
точка се нашива чичак лента за соодветен амблем. 
Етикетата за  големинските броеви е нашиена во 
подјаката на средината на вратната извивка, а ети-
кетата со симболите за оддржување е нашиена на 
левата страна на дефинирана  позиција. Аџустажата 
се врши на граден картон со употреба на градна 
хартија, шпенки, пластичен регулатор, пластичен 
лептир и кесе со дефинирани димензии. Готовите 
кошули се пакуваат во кутии со дефинирана димен-
зија. 

8.3 Мерки за кошула со кратки ракави 
 
 Мерките за кошулата со кратки ракави се наведени 

во Табелата бр. 15.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4 Скица и фотографија за кошула со кратки 

ракави 
 
Кошулата со кратки ракави се изработува според 

скица која е дадена во Прилог бр. 19, а изгледот на ко-
шулата со кратки ракави е прикажан на фотографијата 
која е дадена во Прилог бр.20, кои се составен дел на 
овој правилник. 

 
9. Маица со кратки ракави со јака 
 
9.1 Технички карактеристики на маица со крат-

ки ракави со јака 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена маицата со кратки ракави со јака се наведе-
ни во Табелата бр. 16.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 Крој на маица со кратки ракави со јака 
 
 Маицата со кратки ракави со јака го има следни-

от крој: на предната страна има горна и долна лајсна 
со точно дефинирана ширина и отвор на лајсна. На 
горната лајсна има 3 илици (рупици) во даден раз-
мер исплетени со конец во боја на материјалот, а на 
долната 3 копчиња во темно сина боја со димензии 
11 мм нашиени по ист размер како и илиците со ко-
нец во темно сина боја. На двете страни има џебови 
кои во долниот дел се со засечени краеви и имаат 
трапезен облик, а во горниот дел се подвиени и по-
рубени со единечен штеп со точно дефинирана ши-
рина на поруб. Џебот е со димензии 160 х 140 мм. 
На порубот на џебот има хоризонтален илик испле-
тен со конец во боја на материјалот, а на предницата 
во правец на иликот е нашиено копче во боја на ма-
теријалот со димензија од 11 мм. На внатрешниот 
дел на предницата на местото каде се нашива копче-
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то се врши појачување со подебел санфор. Грбот е 
исцел и на истиот е испечатено „ПОЛИЦИЈА“ во бе-
ла боја, а буквите се со димензии 10 x 14 сантиметри 
поставени на меѓусебно растојание од 1 сантиметар. 
Ракавите се со плетена рендер манжета во боја на ос-
новниот материјал со точно дефинирана димензија 
дадена во табела на мерки и точно дефиниран број 
на котелци на сантиметар дадени во табелата за тех-
ничките карактеристики на ткаенината. На десниот 
ракав на 12 см од највисоката точка се нашива чичак 
лента за соодветен натпис. На левиот ракав на 10 см 
од највисоката точка се нашива чичак лента за соод-
ветен амблем. Маицата со кратки ракави со јака е со 
плетена рендер јака во боја на основниот материјал 
со точно дефинирана димензија дадена во табела на 
мерки и точно дефиниран број на котелци на санти-
метар дадени во табелата за техничките карактерис-
тики на ткаенината. На внатрешната страна на соста-
вот со маицата е зајакната со паспул скроен од ос-
новниот материјал. Шпицестите нараменици - еполе-
ти кои се со дефинирана форма, средишна и стра-
нична должина и ширина се во согласност со еполе-
тите за ознаките на звања коишто дополнително се 
навлекуваат на нарамениците. На крајот кај шпицот 
се нашива илик со конец во боја на ткаенината, а на 
делот од рамото се нашива копче со конец во боја на 
копчето кое е со димензија од 11 мм во темно сина 
боја. При изработка на нарамениците внатрешно се 
вградува еден слој на санфор. Еполетите се со ди-
мензии 140 х 120 х 40 мм. Порубот на долниот дел 
на маицата е прав подвиен и проштепан на специјал-
на двоигловна машина. Конецот за шиење е со сос-
тав 100% полиестер со дебелина 120, добра еластич-
ност и боја точно дефинирана според бојата на ткае-
нината. Копчињата се со големина од 11 мм и дефи-
нирана темно сина боја. Шавовите на предницата и 
грбот се составени на ендларица и единечен штеп, 
ракавната извивка е составена на ендларица, страни-
те се составени на ендларица и лајсната на предни-
цата е чисто сошиена без видливи отворени шавови. 
Етикетата за големинските броеви е нашиена во ја-
ката на средина на вратната извивка, а етикетата со 
симболите за одржување  е сошиена во левата страна 
на дефинирана позиција. Аџустажата се врши на 
градна хартија и ќесе со дефинирани димензии. Го-
товите маици се пакуваат во кутии со дефинирана 
димензија. 

 
9.3 Мерки за маица со кратки ракави со јака  
 
 Мерките за маицата со кратки ракави со јака се на-

ведени во Табелата бр. 17.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4 Скица и фотографија за маица со кратки ра-

кави со јака 
 
Маицата со кратки ракави со јака се изработува 

според скица која е дадена во Прилог бр. 21, а изгледот 
на маицата со кратки ракави со јака е прикажан на фо-
тографијата која е дадена во Прилог бр. 22, кои се сос-
тавен дел на овој правилник. 

10. Вратоврска ( со мануелно врзување и во  ја-
зол со ластик) 

 
10.1 Технички карактеристики на вратоврска 

(со мануелно врзување и во  јазол со ластик) 
 
Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена вратоврската (со мануелно врзување и во 
јазол со ластик) се наведени во Табелата бр. 18.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2 Крој на вратоврска со мануелно врзување 
 
 Вратоврската со мануелно врзување го има следни-

от крој: истата е изработена од два дела од кој горниот 
надворешен дел од вратоврската е зајакнат со слој од 
санфор со средна дебелина, а на задната страна на вра-
товрската е нашиена гајка со дефинирана димензија и 
позиција. Пакувањето е со метална кламарица и про-
ѕирно ќесе со дефинирана димензија. Повеќе вратов-
рски се пакуваат во едно ќесе. Составувањето на вра-
товрската се врши на едноигловна машина со посебно 
помагало - апарат за составување и превртување.  

 
10.3 Мерки за вратоврска со мануелно врзување 
  
Мерките за вратоврската со мануелно врзување се 

наведени во Табелата бр. 19.  
 
   
 
 
 
10.4 Скица и фотографија за вратоврска со ма-

нелно врзување 
 
Вратоврската со мануелно врзување се изработува 

според скица која е дадена во Прилог бр. 23, а изгледот 
на вратоврската со мануелно врзување е прикажан на 
фотографијата која е дадена во Прилог бр.24, кои се 
составен дел на овој правилник. 

  
10.5 Крој на вратоврска во јазол со ластик  
 
 Вратоврската во јазол со ластик го има следниот 

крој: истата е изработена од четири дела. Горниот 
надворешен дел од вратоврската е зајакнат со слој од 
санфор со средна дебелина. Вратоврската е израбо-
тена со готов јазол од основен материјал кој е приц-
врстен за вратоврската и низ него е вметната лајсна 
од основен материјал на која е прицврстен ластикот. 
На ластикот има регулатор со шнола за дополнител-
но прилагодување на отворот. Пакувањето е во про-
ѕирно ќесе до дефинирана димензија. Повеќе вратов-
рски се пакуваат во едно ќесе. Составувањето на 
вратоврската се врши на едноигловна машина со по-
себно помагало - апарат за составување и преврту-
вање. 
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10.6 Мерки за вратоврска во јазол со ластик 
  
Мерките за вратоврската во јазол со ластик се наве-

дени во Табелата бр. 20.  
 
 
 
 
 
10.7 Скица и фотографија за вратоврска во јазол 

со ластик 
 
Вратоврската во јазол со ластик се изработува спо-

ред скица која е дадена во Прилог бр. 25, а изгледот на 
вратоврската во јазол со ластик е прикажан на фотогра-
фијата која е дадена во Прилог бр.26, кои се составен 
дел на овој правилник. 

 
11. Џемпер со рол јака 
 
11.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

џемпер со рол јака  
 
Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработен џемперот со рол јака се наведени во Табела-
та бр. 21.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2 Крој на џемпер со рол јака 
 
Џемперот со рол јака  го има следниот крој: исти-

от напред има стоечка рол јака која од внатрешната 
страна е обложена со ткаенина и отвор кој се закоп-
чува со патент со должина до висина на градите. Ра-
кавот е составен од едно парче. Во пределот на лак-
тот и рамото џемперот е зајакнат со ткаенина (65% 
полиестер + 35% памук), на долниот дел од џемпе-
рот и ракавите има рендер ластик во дупло подвив 
на блинтштих машина. На левата страна има џеб со 
поклопец што се закопчува со ''чичка''-лента, а на за-
јакнувањето над горниот раб од џебот е пришиен до-
даток. На двете рамена на џемперот има по една епо-
лета која од едната страна е углавена во ракавот, а 
другата страна е во форма на агол и се закопчува со 
темно сино копче од 15 мм. На десниот ракав на 
растојание од 12 см. од горниот раб на ракавот вши-
ена е „чичка“-лента на која се поставува соодветен 
натпис, а на левиот ракав на растојание од 10 см. од 
горниот раб на ракавот вшиена е „чичка“-лента на 
која се поставува соодветен амблемот.  

 
11.3 Мерки за џемпер со рол јака  
 
 Мерките за џемперот со рол јака се наведени во Та-

белата бр. 22.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.4 Скица и фотографија за џемпер со рол јака 
 
Џемперот со рол јака се изработува според скица 

која е дадена во Прилог бр. 27, а изгледот на џемперот 
со рол јак е прикажан на фотографијата која е дадена 
во Прилог бр. 28, кои се составен дел на овој правил-
ник. 

 
12. Дводелен комплет за дожд (виндјакна и пан-

талони) 
 
12.1 Технички карактеристики на материјал за 

дводелен комплет за дожд (виндјакна и панталони)  
  
Техничките карактеристики на материјалот од која 

е изработен дводелниот комплет за дожд се наведени 
во Табелата бр. 23.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.2 Крој на дводелен комплет за дожд (виндјак-

на и панталони)  
 
 Дводелниот комплет за дожд виндјакна и пантало-

ни го има следниот крој:  Виндјакната е изработена од 
трослоен материјал. Од внатрешниот дел има постава 
од материјал „Dintex“, капуљача и двоен капак на пред-
ниот дел. На десниот ракав на 12 см од највисоката 
точка се отпечатува соодветен натпис. На левиот ракав 
на 10 см од највисоката точка се отпечатува соодветен 
амблем. На предната страна во висина на градите на 
левиот дел сошиена е „чичка“-лента со димензии 10 x 5 
сантиметри. На предниот и задниот дел по кавадурата 
на ракавот има по два отвора, вкупно четири за провет-
рување. На долниот дел на ракавите има регулатори за 
ширината со лепенка. На долниот дел од јакната има 
врвка со затегнувач, а лактовите се зацврстени со нај-
лон. Преку задниот горен дел, во горниот дел од грбот, 
со флуросцентно соодветно распоредени бели букви 
отпечатено е “ПОЛИЦИЈА”. Панталоните се изработе-
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ни од трослоен материјал. Има внатрешна постава од 
материјал „Dintex“. На половината има врвки за регу-
лација на појасот со затегнувач. На предниот дел има 
патент и нитна, а на долниот дел рабовите се обло-
жени. Однапред има два отвори за џебови. На долниот 
дел има патенти на долните странични рабови на нога-
виците и регулатори со лепенки на долниот дел од но-
гавицата.  

 
12.3 Мерки за виндјакна 
 
 Мерките за виндјакната се наведени во Табелата бр. 

24.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.4 Мерки за панталони 
 
 Мерките за панталоните се наведени во Табелата 

бр. 25.  
 
 
 
 
 
 
 
12.5 Скица и фотографија на дводелен комплет 

за дожд (виндјакна и панталони) 
 
 Дводелниот комплет за дожд (виндјакна и панта-

лони) се изработува според скица која е дадена во При-
лог бр. 29, а изгледот на дводелниот комплет за дожд 
(виндјакна и панталони) е прикажан на фотографијата 
која е дадена во Прилог бр. 30, кои се составен дел на 
овој правилник. 

 
13. Чевли со потенок ѓон 
 
13.1 Технички карактеристики на материјал за 

чевли со потенок ѓон   
 
Техничките карактеристики на материјалот од кој 

се изработени чевлите со потенок ѓон се наведени во 
Табелата бр. 26.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.2 Крој на чевли со потенок ѓон   
 
Чевлите со потенок ѓон го имаат следниот крој: ли-

цето и поставата на истите е составено од три дела, а 
појачувањето е со цвицна, луб и капна. При изработка 
на горништето се користи еднокомпонентен лепак за 
спојување на деловите кои потоа се шијат. Шиењето се 
врши со црн конец N 40 за лицето и црн конец N 60 за 
поставата. Поставата на овие чевли е природна со што 

се спречува појава на бактерии и непријатен мирис. 
Овие чевли користат TR ѓон и при процесот на спојува-
ње на горништето со ѓонот се користат специјални 
средства со кои доаѓа до разградување на молекулата 
на ѓонот и двокомпонентниот лепак. Овој начин на ле-
пење на ѓонот со горништето прави врската да биде ја-
ка и нераскинлива. Чевлите се врзуваат со врвца која се 
протнува низ четири шнира со окца. 

 
13.3 Мерки за чевли со потенок ѓон 
 
 Мерките за чевлите со потенок ѓон се наведени во 

Табелата бр. 27.  
 
 
 
 
 
 
 
 
13.4 Скица и фотографија за чевли со потенок 

ѓон 
 
Чевлите со потенок ѓон се изработуваат според ски-

ца која е дадена во Прилог бр. 31, а изгледот на чевли-
те со потенок ѓон е прикажан на фотографијата која е 
дадена во Прилог бр. 32, кои се составен дел на овој 
правилник. 

 
14.  Чевли со подебел ѓон 
 
14.1 Технички карактеристики на материјал за 

чевли со подебел ѓон 
 
Техничките карактеристики на материјал од кој се 

изработени чевлите со подебел ѓон се наведени во Та-
белата бр. 28.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.2 Крој на чевли со подебел ѓон  
 
 Чевлите со подебел ѓон го имаат следниот крој: ли-

цето на истите е составено од пет дела, поставата е сос-
тавена од три дела, а појачувањето е со цвицна, луб и 
капна. При изработка на горништето се користи едно-
компонентен лепак за спојување на деловите кои потоа 
се шијат. Шиењето се врши со црн конец N 40 за лице-
то и црн конец N 60 за поставата. Поставата на овие 
чевли е природна со што се спречува појава на бакте-
рии и непријатен мирис. Во задниот дел има сунѓер со 
дебелина од 4 милиметри кој овозможува поголема 
удобност. Овие чевли користат TR ѓон со дебелина од 
2,5 сантиметри во делот на петата и при процесот на 
спојување на горништето со ѓонот се користат специ-
јални средства со кои доаѓа до разградување на моле-
кулата на ѓонот и двокомпонентниот лепак. Овој начин 
на лепење на ѓонот со горништето прави врската да би-
де јака и нераскинлива. Чевлите се врзуваат со врвца 
која се протнува низ четири шнира со окца. 
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14.3 Мерки за чевли со подебел ѓон 
 
 Мерките за чевли со подебел ѓон се наведени во Та-

белата бр. 29.  
 
 
 
 
 
 
 
14.4 Скица и фотографија за чевли со подебел 

ѓон 
 
Чевлите со подебел ѓон се изработуваат според ски-

ца која е дадена во Прилог бр. 33, а изгледот на чевли-
те со подебел ѓон е прикажан на фотографијата која е 
дадена во Прилог бр. 34, кои се составен дел на овој 
правилник. 

 
15 Полувисоки чевли  
 
15.1 Технички карактеристики на материјал за 

полувисоки чевли  
           
Техничките карактеристики на материјал од која се 

изработени полувисоките чевли се наведени во Табела-
та бр. 30.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.2 Крој на полувисоки чевли  
 
Полувисоките чевли  го имаат следниот крој: ли-

цето на истите е составено од шест дела, поставата е 
составена од три дела, а појачувањето е со цвицна, 
луб и капна. При изработка на горништето се корис-
ти еднокомпонентен лепак за спојување на деловите 
кои потоа се шијат. Шиењето се врши со црн конец 
N 20 и N 40 за лицето и црн конец N 60 за поставата. 
Поставата на овие чевли е природна со што се спре-
чува појава на бактерии и непријатен мирис. Во зад-
ниот дел има сунѓер со дебелина од 4 милиметри кој 
овозможува поголема удобност. Овие чевли корис-
тат TR ѓон со дебелина од 2,5 сантиметри во делот 
на петата и при процесот на спојување на горниште-
то со ѓонот се користат специјални средства со кои 
доаѓа до разградување на молекулата на ѓонот и дво-
компонентниот лепак. Овој начин на лепење на ѓо-
нот со горништето прави врската да биде јака и не-
раскинлива. Чевлите се врзуваат со врвца која се 
протнува низ пет шнира со окца. 

 
15.3 Скица за полувисоки чевли 
 
Мерки за полувисоки чевли  
 
 Мерките за полувисоките чевли се наведени во Та-

белата бр. 31.  

 
 
 
 
 
 
 
15.4 Скица и фотографија за полувисоки чевли 
 
Полувисоките чевли се изработуваат според скица 

која е дадена во Прилог бр. 35, а изгледот на полувисо-
ките чевли е прикажан на фотографијата која е дадена 
во Прилог бр. 36, кои се составен дел на овој правил-
ник. 

 
16 Високи специјални чизми 
 
16.1 Технички карактеристики на материјал за 

високи специјални чизми  
 
Техничките карактеристики на материјалот од која 

се изработени високите специјални чизми се наведени 
во Табелата бр. 32.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.2 Крој на високи специјални чизми    
 
 Високите специјални чизми го имаат следниот крој: 

лицето на истите е составено од осум дела, поставата е 
составена од пет дела, а појачувањето е со цвицна, луб 
и капна. За изработка на чизмите се користи специјал-
на хидрофобна напа со дебелина од 2,2 милиметри. 
Шиењето се врши со црн конец N 20 за лицето и црн 
конец N 60 за поставата. При изработка на предниот 
дел се користи синтетичка постава полиестер со специ-
јални карактеристики за овој вид на чизми, додека во 
останатиот дел се користи синтетичката постава (сун-
ѓер) со висока отпорност на абење, со својство да ап-
сорбира пот и да овозможува брзо сушење. За чизмите 
се користи појачување со цвицна (jersy 320), додека лу-
бот и капната се термопластични со специјални карак-
теристики за овој тип на чизми. Ѓонот е полиуретански 
со двојна густина, а при лепењето на истиот со гор-
ништето на чизмата се користат специјални средства за 
разградување на молекулите на ѓонот при што се овоз-
можува подобра и појака врска со двокомпонентниот 
лепак и горништето. Чизмите се врзуваат со систем за 
брзо врзување (хејк) со самозатегнувачки врзувалки и 
имаат четири окца во долнот дел и пет пара канџи рас-
поредени на предниот вертикален дел на чизмата. 

 
16.3 Мерки за високи специјални чизми  
 
 Мерките за високите специјални чизми се наведени 

во Табелата бр. 33.  
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16.4 Скица и фотографија за високи специјални 

чизми 
 
Високите специјални чизми се изработуваат според 

скица која е дадена во Прилог бр. 37, а изгледот на ви-
соките специјални чизми е прикажан на фотографијата 
која е дадена во Прилог бр.38, кои се составен дел на 
овој правилник. 

 
1.2 РАБОТНА УНИФОРМА НА ПОЛИЦИСКИ 

СЛУЖБЕНИЦИ (ЖЕНИ) 
 
1.2.1 Составни делови на работна униформа на  

полициски службеници (жени) 
 

Член 4 
Составните делови на работната униформа за поли-

циски службеници (жени), виндјакна со влошка, кратка 
виндјакна, панталони (зимски и летни), сако, здолниш-
те (зимско и летно), капа „ЕУ“, капа “БК“ (зимска и 
летна), кошула со долги ракави, кошула со кратки ра-
кави, маица со кратки ракави со јака, вратоврска (во  
јазол со ластик и мануелно врзување), џемпер со рол 
јака, дводелен комплет за дожд (виндјакна и панта-
лони), чевли со потенок ѓон, чевли со подебел ѓон, по-
лувисоки чевли и високи специјални чизми го имаат 
следниот состав, квалитет и крој: 

Составот, квалитетот и кројот на виндјакната со 
влошка, капата „БК“ (зимска и летна), џемперот со рол 
јака, дводелниот комплет за дожд (виндјакна и панта-
лони), полувисоките чевли и високите специјални чиз-
ми се уредени во член 3 точките 1, 5, 11, 12, 15 и 16 од 
овој правилник, а останатите составни делови од ра-
ботната униформа за полицајците (жени) го имаат 
следниот состав, квалитет и крој: 

1. Кратка виндјакна 
 Техничките карактеристики на ткаенината, кројот, 

скицата и фотографијата на кратката виндјакна се уре-
дени во член 3 потточки 2.1, 2.2, и 2.4 од од овој пра-
вилник. 

 
1.1. Мерки за кратка виндјакна  
  
 Мерките за кратката виндјакна се наведени во Та-

белата бр. 34.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Панталони (зимски и летни) 
 
2.1. Технички карактеристики на ткаенина  за 

панталони зимски 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината за панта-

лоните зимски од која се изработени панталоните зим-
ски се опишани во член 3 точка 3.1. од овој правилник 
и се наведени во Табела бр. 7. 

2.2.  Технички карактеристики на ткаенина за 
панталони летни 

 
 Техничките карактеристики на ткаенината за панта-

лоните летни се опишани во член 3 потточка 3.2. од 
овој правилник и се наведени во Табела бр. 8. 

 
2.3.  Крој на панталони (зимски и летни) 
 
Панталоните (зимски и летни) го имаат слениот 

крој: на предната страна имаат по две фалти и коси 
странични џебови со штеп од 5 мм и ринглица за поја-
чување на краевите на џебовите. Панталоните се закоп-
чуваат со копче големина 15 мм и патент со пластични 
запци. Коланот е со шест гајки за протнување на ре-
мен. Во страничните надворешни шавови е вметната 
памучна жолта трака од 2 мм. Ногавиците од предната 
страна се обложени со постава до висина на колено. 
Панталоните се шијат со рамни шавови без испуштени 
убоди. Густина на убодот е 4-5 на 10 мм за шиење, а за 
украсен штеп 3-4 на 10 мм. Конец за шиење е 100% по-
лиестер со НМ-80/3. Сите внатрешни шавови се изра-
ботени со овер со конец 100% полиестер со НМ-80/2. 
Почетниот и завршниот штеп се зацврстува со машин-
ски повратен штеп, а отворот на сите џебови и шлицот 
со ринглица од 10 мм. Гајките се исто така зајакнати на 
коланот со ринглица. Во внатрешниот дел на пантало-
ните, на задната страна на појасницата се нашива голе-
мински број на панталоните, етикета состав со знаци за 
одржување и етикета на производителот. После наши-
вање на сите делови, панталоните се пречистуваат од 
конци и се пеглаат со накршување на предна и задна 
ногавица.  

 
2.4. Мерки за панталони (зимски и летни) 
 
 Мерките за панталоните (зимски и летни) се наве-

дени во Табелата бр. 35.  
 
 
 
 
 
 
 
2.5. Скица и фотографија за панталони (зимски 

и летни) 
 
 Панталоните (зимски и летни) се изработуваат спо-

ред скица која е дадена во Прилог бр. 39, а изгледот на 
панталоните (зимски и летни) е прикажан на фотогра-
фијата која е дадена во Прилог бр. 40, кои се составен 
дел на овој правилник. 

 
3. Сако 
 
3.1. Технички карактеристики на ткаенина за 

сако 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината за сако-

то од која е изработено сакото се опишани во член 3 
точка 3.1. од овој правилник и се наведени во Табела 
бр. 7. 

 
3.2. Крој на сако 
 
Сакото го има следниот крој: истото е со шпиц фа-

зон, едноредно, без шлиц на грбот. Закопчувањето е со 
три метални златно-жолти копчиња од 20 мм. На пред-
ницата во долниот дел има по еден џеб во шав на пред-
ница со самзец. На двете рамена на сакото има по една 
еполета која од едната страна е углавена во ракавот, а 
другата страна која е во форма на агол се закопчува со 
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метално златно-жолто копче од 15 мм. На десниот ра-
кав на 12 см од највисоката точка се нашива чичак лен-
та за соодветен натпис. На левиот ракав на 10 см од 
највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен 
амблем. Ракавот е дводелен со шлиц и со  по две метал-
но златно-жолти копчиња  од 15 мм. Сакото се шие со 
рамни шавови без испуштени убоди. Густина на убо-
дот е 4-5 на 10 мм за шиење, а за украсен штеп 3-4 на 
10 мм. Конец за шиење е 100% полиестер со НМ-80/3. 
Почетниот и завршниот штеп се зацврстува со машин-
ски повратен штеп. Во внатрешниот страничен дел на 
сакото се нашива етикета за состав со знаци за одржу-
вање а во вратниот дел големински број и етикета на 
производителот. По нашивање на сите делови, сакото 
се пречистува од конци и се пегла.  

 
3.3. Мерки за сако  
 
 Мерките за сакото се наведени во Табелата бр. 36.  
 
   
 
 
 
 
 
 
3.4.  Скица и фотографија за сако 
 
Сакото се изработува според скица која е дадена во 

Прилог бр. 41, а изгледот на сакото е прикажан на фо-
тографијата која е дадена во Прилог бр. 42, кои се сос-
тавен дел на овој правилник. 

 
4. Здолниште (зимско и летно) 
 
4.1. Технички карактеристики на ткаенина  за 

здолниште (зимско) 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината за здол-

ништето зимско од која е изработено здолништето зим-
ско се опишани во член 3 потточка 3.1. од овој правил-
ник и се наведени во Табела бр. 7. 

 
4.2.  ехнички карактеристики на ткаенина  за 

здолниште (летно) 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината за здол-

ништето летно од која е изработено здолништето летно 
се опишани во член 3 потточка 3.2. од овој правилник 
и се наведени во Табела бр. 8. 

 
4.3.  Крој на здолниште (зимско и летно) 
 
Здолништето (зимско и летно) го има следниот 

крој: истото на предната страна има по два ушитока, а 
на задната страна по еден ушиток. На средина на зад-
ната страна има патент со дожина од 18 см, а се закоп-
чува со копче големина 15 мм. Во долниот дел на зад-
ната страна има шлиц со должина 20 см. Коланот  е со 
шест гајки за протнување на ремен. Здолништето е об-
ложено со постава. Дожината на здолништето е до сре-
дината на коленото. Здолништето се шие со рамни ша-
вови без испуштени убоди. Густина на убодот е 4-5 на 
10 мм за шиење, а за украсен штеп 3-4 на 10 мм. Коне-
цот за шиење е 100% полиестер со НМ-80/3. Сите внат-
решни шавови се изработени со овер со конец 100% 
полиестер со НМ-80/2. Почетниот и завршниот штеп се 
зацврстува со машински повратен штеп. Гајките се за-
јакнати на коланот со ринглица. Во внатрешниот дел, 
на задната десна страна во коланот се нашива големин-
ски број, етикета, состав со знаци за одржување и ети-
кета на производителот. После нашивањето на сите де-
лови, здолништето се пречистува од конци и се пегла.  

4.4. Мерки за здолниште (зимско и летно) 
 
 Мерките за здолништето (зимско и летно) се наве-

дени во Табелата бр. 37.  
 
 
 
 
 
 
4.5. Скица и фотографија за здолниште (зимско 

и летно) 
 
Здолништето (зимско и летно) се изработува според 

скица која е дадена во Прилог бр. 43, а изгледот на 
здолништето (зимско и летно) е прикажан на фотогра-
фијата која е дадена во Прилог бр. 44, кои се составен 
дел на овој правилник. 

 
5. Капа „ЕУ“ 
 
5.1. Технички карактеристики на ткаенина за 

капа „ЕУ“ 
 
Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена капата „ЕУ“ се наведени во Табелата бр. 38.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Крој на капа „ЕУ“      
 
 Капата „ЕУ“ го има следниот крој: истата е израбо-

тена во полусферична форма која завршува во заоблена 
стреа.  На левата и на десната страна има по два отвора 
за вентилација (метални окца). Над стреата на капата, 
околу сферичниот дел по целата должина на капата се 
нашива  украсна лента во темно сина боја, со широчи-
на од 4 см. На предниот дел, врз украсната лента има 
кожна лента со должина од 30 см. и широчина од 1,5 
см. на која е нашиена украсна лента со ширина од 0,7 
см. изработена од срмен конец во златно-жолата боја. 
На краевите истата е прицврстена со украсни копчиња 
во златно жолта  боја. На средината на предниот дел на 
капата во висина од 2 и 4 сантиметри од горниот дел на 
стреата има два кружни отвора со дијаметар од 0,2 сан-
тиметри опшиени со конец во темно сина боја за приц-
врстување на металната ознака. Од внатрешната 
страна, по целата должина на капата има потница, со 
широчина од 2,5 см. Подбрадникот на капата е израбо-
тен од ластик со кружен облик со дијаметар од 0,1 см. 
и должина од 30 см. кој е прицврстен од внатрешната 
страна.  

 
5.3. Мерки за  капа „ЕУ“ 
 
 Мерките за капата „ЕУ“ се наведени во Табелата 

бр. 39.  
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5.4. Скица и фотографија за капа „ЕУ“ 
 
 Капата „ЕУ“ се изработува според скица која е да-

дена во Прилог бр. 45, а изгледот на капата „ЕУ“ е при-
кажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 46, 
кои се составен дел на овој правилник. 

 
6. Кошула со долги ракави  
 
6.1. Технички карактеристики на кошула со дол-

ги ракави 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината за кошу-

лата со долги ракави од која е изработена кошулата со 
долги ракави се опишани во член 3 потточка 7.1 од 
овој правилник и се наведени во Табела бр. 13. 

 
6.2. Крој на кошула со долги ракави  
 
Кошулата со долги ракави го има следниот крој: 

десната предница е со изработена вистинска 
(исцела) лајсна со претходно вградена тенка санфор 
лента. На лајсната во соодветен размер се изработе-
ни вертикални илици (отвори за копче или рупици) 
од конец кој е во тон со бојата на ткаенината и коне-
цот за шиење, кои се составен дел на закопчувањето 
на кошулата. Левата предница е со изработена пре-
диплена и проштепана лајсна. На лајсната во сраз-
мер со илиците од левата лајсна се нашиваат копчи-
ња со дијаметар од 10 мм кои се во боја на ткаенина-
та и се нашиени со конец кој е ист како бојата на ко-
нецот за шиење на кошулата и изработката на или-
ците. Предвидено е резервно копче кое се нашива на 
внатрешната страна во долниот дел на лајсната на 
дефинирана позиција. Џебовите на двете предници 
кои се поставуваат на дефинирана позиција од точка 
на рамо и ивица на лајсна со засечени долни ивици 
во облик на трапез и средишна „О“ фалта. Џебот е со 
димензии 130 х 110 мм. На горната страна на среди-
ната кај порубот на џебот има копче од 10 мм во боја 
на ткаенината кое служи за закопчување на капачето 
кое се наоѓа над џебот на предвидено растојание и е 
со иста засечена трапезна форма во долниот дел како 
и џебот. На капачето се нашива вертикален илик со 
конец кој е во боја со ткаенината. Надворешниот дел 
на капачето е зајакнат со санфор. Задната страна - 
грбот на кошулата е изработен со составување на 
три дела: грбен дел, надворешна платка и внатрешна 
платка. Ракавите во долниот дел се со шлиц на кој се 
нашива шпиц лајсна со дефинирани димензии. За се-
кој од ракавите се изработуваат манжети кои се со 
заоблена форма и точно дефинирани димензии. Ман-
жетите се зајакнати со еден слој санфор. На едната 
страна има нашиен илик со конец во боја на ткаени-
ната на дефинирано растојание од ивицата на манже-
тата, а на другата страна има две копчиња во боја ка-
ко ткаенината со димензии од 10 мм нашиени со ко-
нец кој е во боја на ткаенината. Јаката со шпицеви 
во КЕНТ форма која се изработува од два дела, и 
тоа: јака со дефинирани димензии на средина и на 
шпицеви која е зајакната со два слоја на санфор и 
подјака со заоблени краеви која е со точно дефини-
рани димензии на средина. На едниот крај на точно 
дефинирано растојание се изработува илик со конец 
во боја на ткаенината и на другата страна се нашива 
копче со димензии од 10 мм кое е во боја на ткаени-
ната и нашиено со конец во боја на ткаенината. 
Растојанието од средина на иликот до копчето треба 
да биде во сооднос на големината на кошулата. Кај 
веќе припремената и монтирана јака на кошулата се 
дефинирани позициите: отвор на јака и растојание 
од шпиц до шпиц. Шпицестите нараменици - еполе-

ти кои се со дефинирана форма, средишна должина, 
странична должина и ширина се во складност со 
еполетите со ознаките на звањата коишто додатно се 
навлекуваат на нарамениците. На крајот кај шпицот 
се нашива илик со конец во боја на ткаенината, а на 
делот од рамото се нашива копче со конец во боја на 
ткаенината кое е со димензија од 10 мм во боја на 
ткаенината. При изработка на нарамениците внат-
решно се вградува еден слој на санфор. Еполетите се 
со димензии 110 х 90 х 40 мм. Порубот на долниот 
дел на кошулата е заоблен со дупол превој и едине-
чен штеп. Конецот за шиење е со состав 100% поли-
естер со дебелина 120 и боја точно дефинирана спо-
ред бојата на ткаенината. Копчињата се со големина 
од 10 мм и дефинирана боја во боја на ткаенината. 
Контрукцијата на составните шавови е дефинирана и 
тоа: рамото е чисто сошиено со штеп, ракавната из-
вивка е составена на ендларица, страните се составе-
ни на ендларица и грбот е со дупла платка без фалти 
и без штеп. На десниот ракав на 12 см од највисока-
та точка се нашива чичак лента за соодветен натпис. 
На левиот ракав на 10 см од највисоката точка се на-
шива чичак лента за соодветен амблем. Етикетата за 
големина е вметната во подјаката на средина на 
вратна извивка, а етикетата со симболи за одржува-
ње е сошиена во лева состав страна на дефинирана 
позиција. Аџустажата се врши на граден картон со 
употреба на градна хартија, шпенки, пластичен регу-
латор, пластичен лептир со дефинирани димензии. 
Готовите кошули се пакуваат во кутии со дефинира-
на димензија. 

 
6.3. Мерки за кошула со долги ракави 
 
 Мерките за кошулата со долги ракави се наведени 

во Табелата бр. 40.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4. Скица и фотографија за кошула со долги ра-

кави 
 
Кошулата со долги ракави се изработува според 

скица која е дадена во Прилог бр. 47, а изгледот на ко-
шула со долги ракави е прикажан на фотографијата ко-
ја е дадена во Прилог бр. 18 кои се составен дел на овој 
правилник. 

 
7. Кошула со кратки ракави 
 
7.1. Технички карактеристики на кошула со 

кратки ракави  
 
Техничките карактеристики на ткаенината за кошу-

лата со кратки ракави од која е изработена ткаенината 
за кошулата со кратки ракави се уредени во член 3 пот-
точка 7.1 од овој правилник и се наведени во Табела 
бр. 13. 
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7.2. Крој на кошула со кратки ракави  
 
Кошулата со кратки ракави го има следниот крој: 

десната предница е со изработена вистинска (исцела) 
лајсна со претходно вградена тенка санфор лента. На 
лајсната во соодветен размер се изработени вертикални 
илици (отвори за копче или рупици) од конец кои се во 
тон со бојата на ткаенината и конецот за шиење, кои се 
составен дел на закопчувањето на кошулата. Левата 
предница е со изработена предиплена и проштепана 
лајсна. На лајсната во сразмер со илиците од левата 
лајсна се нашиваат копчиња со дијаметар од 10 мм кои 
се во боја на ткаенината и се нашиени со конец кој е 
ист како бојата на конецот за шиење на кошулата и из-
работката на илиците. Предвидено е резервно копче 
кое се нашива на внатрешната страна во долниот дел 
на лајсната на дефинирана позиција. Џебовите на двете 
предници се поставуваат на дефинирана позиција од 
точка на рамо и ивица на лајсна со засечени долни иви-
ци во облик на трапез и средишна „О“ фалта. Џебот е 
со димензии 130 х 110 мм. На горната страна на среди-
ната кај порубот на џебот има копче од 10 мм во боја 
на ткаенината кое служи за закопчување на капачето 
кое се наоѓа над џебот на предвидено растојание и е со 
иста засечена трапезна форма во долниот дел како и 
џебот. На капачето се нашива вертикален илик со ко-
нец кој е во боја со ткаенината. Надворешниот дел на 
капачето е зајакнат со санфор. Задната страна - грбот 
на кошулата е изработен со составување на три дела: 
грбен дел, надворешна платка и внатрешна платка. Ра-
кавите во долниот дел се со изработена вистинска 
(исцела) лајсна со претходно вградена тенка санфор 
лента. Јаката со шпицеви во КЕНТ форма е изработена 
од два дела, и тоа: јака со дефинирани димензии на 
средина и на шпицеви која е зајакната со два слоја на 
санфор и подјака со заоблени краеви која е со точно де-
финирани димензии на средина. На едниот крај на точ-
но дефинирано растојание се изработува илик со конец 
во боја на ткаенината и на другата страна се нашива 
копче со димензии од 10 мм кое е во боја на ткаенината 
и е нашиено со конец во боја на ткаенината. Растојани-
ето од средина на иликот до копчето треба да биде во 
сооднос на величината на кошулата. Кај веќе припре-
мената и монтирана јака на кошулата се дефинирани 
позициите: отвор на јака и растојание од шпиц до 
шпиц. Шпицестите нараменици - еполети кои се со де-
финирана форма, средишна должина, странична дол-
жина и ширина кои се во складност со еполетите со оз-
наките на звањата коишто додатно се навлекуваат на 
нарамениците. На крајот кај шпицот се нашива илик со 
конец во боја на ткаенината, а на делот од рамото се 
нашива копче со конец во боја на ткаенината кое е со 
димензија од 10 мм во боја на ткаенината. При изра-
ботка на нарамениците внатрешно се вградува еден 
слој на санфор. Еполетите се со димензии 110 х 90 х 40 
мм. Порубот на долниот дел на кошулата е заоблен со 
дупол превој и единечен штеп. Конецот за шиење е со 
состав 100% полиестер со дебелина 120 и боја точно 
дефинирана според бојата на ткаенината. Копчињата се 
со големина од 10 мм и дефинирана боја во боја на тка-
енината. Контрукцијата на составните шавови е дефи-
нирана и тоа: рамото е чисто сошиено со единечен 
штеп, ракавната извивка е составена на ендларица, 
страните се составени на ендларица и грбот е со дупла 
платка без фалти и без штеп. На десниот ракав на 12 см 
од највисоката точка се нашива чичак лента за соодве-
тен натпис. На левиот ракав на 10 см од највисоката 
точка се нашива чичак лента за соодветен амблем. Ети-
кетата за големина е вметната во подјаката на средина 
на вратната извивка, а етикетата со симболи за одржу-
вање е сошиена во лева состав страна на дефинирана 
позиција. Аџустажата се врши на граден картон со 

употреба на градна хартија, шпенки, пластичен регула-
тор, пластичен лептир со дефинирани димензии. Гото-
вите кошули се пакуваат во кутии со дефинирана ди-
мензија. 

 
7.3. Мерки за кошула со кратки ракави 
 
 Мерките за кошулата со кратки ракави се наведени 

во Табелата бр. 41.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4. Скица и фотографија за кошула со кратки 

ракави 
 
Кошулата со кратки ракави се изработува според 

скица која е дадена во Прилог бр. 48, а изгледот на ко-
шулата со кратки ракави е прикажан на фотографијата 
која е дадена во Прилог бр. 20 кои се составен дел на 
овој правилник. 

 
8. Маица со кратки ракави со јака 
 
8.1. Технички карактеристики на ткаенина за 

маица со кратки ракави со јака 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината за маи-

цата со кратки ракави со јака од која е изработена маи-
цата со кратки ракави со јака се опишани во член 3 
точка 9.1. од овој правилник и се наведени во Табела 
бр. 16. 

 
8.2. Крој на маица со  кратки ракави со јака 
 
Маицата со кратки ракави со јака го има слениот 

крој: на предната страна има горна и долна лајсна со 
точно дефинирана ширина и отвор на лајсна. На горна-
та лајсна има 3 илици (рупици) во даден размер испле-
тени со конец во боја на материјалот, а на долната 3 
копчиња во темно сина боја со димензии 10 мм нашие-
ни по ист размер како и илиците со конец во темно си-
на боја. На двете страни има џебови кои во долниот 
дел се со засечени краеви и имаат трапезен облик, а во 
горниот дел се подвиени и порубени со единечен штеп 
со точно дефинирана ширина на поруб. Џебот е со ди-
мензии 160 х 140 мм. На порубот на џебот има хори-
зонтален илик исплетен со конец во боја на материја-
лот, а на предницата во правец на иликот е нашиено 
копче во боја на материјалот со димензија од 10 мм. На 
внатрешниот дел на предницата на местото каде се на-
шива копчето се врши појачување со подебел санфор. 
Грбот е исцел и на точно дефинирана позиција е испе-
чатено „ПОЛИЦИЈА“ во бела боја, а буквите се со ди-
мензии 10 x 14 сантиметри поставени на меѓусебно 
растојание од 1 сантиметар. Ракавите се со плетена 
рендер манжетна во боја на основниот материјал со 
точно дефинирана димензија дадена во табела на мер-
ки и точно дефиниран број на котелци на сантиметар. 
На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се на-
шива чичак лента за соодветен натпис. На левиот ракав 
на 10 см од највисоката точка се нашива чичак лента за 
соодветен амблем. Маицата е со плетена рендер јака во 
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боја на основниот материјал со точно дефинирана ди-
мензија дадена во табела на мерки и точно дефиниран 
број на котелци на сантиметар. На внатрешната страна 
на составот со маицата е зајакната со паспул скроен од 
основиот материјал. Шпицестите нараменици - еполети 
кои се со дефинирана форма, средишна должина, стра-
нична должина и ширина кои се во согласност со епо-
летите со ознаките на звања коишто дополнително се 
навлекуваат на нарамениците. На крајот кај шпицот се 
нашива илик со конец во боја на ткаенината, а на делот 
од рамото се нашива копче со конец во боја на копчето 
кое е со димензија од 10 мм во боја на ознаките. Еполе-
тите се со димензии 140 х 120 х 40 мм. При изработка 
на нарамениците внатрешно се вградува еден слој на 
санфор. Порубот на долниот дел на маицата е прав 
подвиен и проштепан на специјална двоигловна ма-
шина. Конецот за шиење е со состав 100% полиестер 
со дебелина 120, добра еластичност и боја точно дефи-
нирана според бојата на ткаенината. Копчињата се со 
големина од 10 мм и боја точно дефинирана според бо-
јата на ткаенината. Конструкцијата на составните ша-
вови е дефинирана и тоа: предницата и грбот се соста-
вени на ендларица и единечен штеп, ракавната извивка 
е составена на ендларица, страните се составени на ен-
дларица и лајсната на предницата е чисто сошиена без 
видливи отворени шавови. Етикетата за големинските 
броеви е нашиена во јаката на средина на вратната из-
вивка, а етикетата со симболите за одржување  е соши-
ена во левата страна на дефинирана позиција. Аџуста-
жата се врши на градна хартија и ќесе со дефинирани 
димензии. Готовите маици се пакуваат во кутии со де-
финирана димензија. 

 
8.3. Мерки за маица со кратки ракави со јак  
 
 Мерките за маицата со кратки ракави со јака се на-

ведени во Табелата бр. 42.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4. Скица и фотографија за маица со кратки ра-

кави со јака 
 
Маицата со кратки ракави со јака се изработува 

според скица која е дадена во Прилог бр. 49, а изгледот 
на маицата со кратки ракави со јака е прикажан на фо-
тографијата која е дадена во Прилог бр. 22  кои се сос-
тавен дел на овој правилник. 

 
9. Вратоврска (со мануелно врзување и во  јазол 

со ластик) 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината, кројот, 

скицата и фотографијата за вратоврската со мануелно 
врзување и во јазол со ластик се уредени  во член 3 
потточки 10.1, 10.2, 10.4,10.5 и 10.7 од овој правил-
ник. 

 
9.1. Мерки за вратоврска со мануелно врзување 
 
 Мерките за вратоврската со мануелно врзување се 

наведени во Табелата бр. 43.  

 
 
 
 
 
9.2. Мерки за вратоврска во јазол со ластик       
 
 Мерките за вратоврската во јазол се наведени во 

Табелата бр. 44.  
 
 
 
 
 
10. Чевли со потенок ѓон 
 
10.1. Технички карактеристики на материјал за 

чевли со потенок ѓон 
 
Техничките карактеристики на материјалот од која 

се изработени чевлите со потенок ѓон се наведени во 
Табелата бр. 45.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2. Крој на чевли со потенок ѓон 
 
Чевлите со потенок ѓон го имаат следниот крој: ли-

цето на истите е составено од пет дела, поставата е сос-
тавена од четири дела, а појачувањето е со цвицна, луб 
и капна. При изработка на горништето се користи ед-
нокомпонентен лепак за спојување на деловите кои по-
тоа се шијат. Шиењето се врши со црн конец N 40 за 
лицето и црн конец N 60 за поставата. Поставата на 
овие чевли е природна со што се спречува појава на 
бактерии и непријатен мирис. Овие чевли користат TR 
ѓон и при процесот на спојување на горништето со ѓо-
нот се користат специјални средства со кои доаѓа до 
разградување на молекулата на ѓонот и двокомпонен-
тниот лепак. Овој начин на лепење на ѓонот со горниш-
тето прави врската да биде јака и нераскинлива. Чевли-
те се врзуваат со врвца која се протнува низ четири 
шнира со окца.  

 
10.3. Мерки за чевли со потенок ѓон 
 
 Мерките за чевлите со потенок ѓон се наведени во 

Табелата бр. 46.  
 
 
 
 
 
 
 
10.4. Скица и фотографија за чевли со потенок 

ѓон 
 
Чевлите со потенок ѓон се изработуваат според ски-

ца која е дадена во Прилог бр. 50, а изгледот на чевли-
те со потенок ѓон е прикажан на фотографијата која е 
дадена во Прилог бр.51 кои се составен дел на овој 
правилник. 
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11. Чевли со подебел ѓон 
 
11.1. Технички карактеристики на материјал за 

чевли со подебел ѓон 
 
Техничките карактеристики на материјалот од која 

се изработени чевлите со подебел ѓон се наведени во 
Табелата бр. 47.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2. Крој на чевли со подебел ѓон 
 
Чевлите со подебел ѓон го имаат следниот крој:  ли-

цето на истите е составено од пет дела,  поставата е 
составена од четири дела, а појачувањето е со цвицна, 
луб и капна. При изработка на горништето се користи 
еднокомпонентен лепак за спојување на деловите кои 
потоа се шијат. Шиењето се врши со црн конец N 40 за 
лицето и црн конец N 60 за поставата. Поставата на 
овие чевли е природна со што се спречува појава на 
бактерии и непријатен мирис. Овие чевли користат TR 
ѓон и при процесот на спојување на горништето со ѓо-
нот се користат специјални средства со кои доаѓа до 
разградување на молекулата на ѓонот и двокомпонен-
тниот лепак. Овој начин на лепење на ѓонот со горниш-
тето прави врската да биде јака и нераскинлива. Чевли-
те се врзуваат со врвца која се протнува низ четири 
шнира со окца.  

 
11.3. Мерки за чевли со подебел ѓон 
 
 Мерките за чевлите со подебел ѓон се наведени во 

Табелата бр. 48.  
 
 
 
 
 
 
 
11.4. Скица и фотографија за чевли со подебел 

ѓон 
 
Чевлите со подебел ѓон се изработуваат според ски-

ца која е дадена во Прилог бр. 52, а изгледот на чевли-
те со потенок ѓон е прикажан на фотографијата која е 
дадена во Прилог бр.53 кои се составен дел на овој 
правилник. 

 
3. ТЕРЕНСКА УНИФОРМА 
 
3.1. Составни делови на теренската униформа 
 

Член 5 
 Составните делови на теренската униформа, вин-

дјакна со влошка, теренска кратка јакна, теренски пан-
талони (зимски, зимски со постава и летни), теренска 
кошула со долги ракави, теренска кошула со кратки ра-
кави, џемпер со рол јака, теренска капа (летна, зимска 
продолжена и зимска кратка), маица со кратки ракави 
со јака, дводелен комплет за дожд (виндјакна и панта-

лони), чевли со потенок ѓон, чевли со подебел ѓон, по-
лувисоки чевли и високи специјални чизми го имаат 
следниот состав, квалитет и крој: 

Составот, квалитетот и кројот на составните делови 
на теренската униформа, виндјакна со влошка, маица 
со кратки ракави со јака, џемпер со рол јака, дводелен 
комплет за дожд (виндјакна и панталони),  чевли со по-
тенок ѓон, чевли со подебел ѓон, полувисоки чевли и 
високи специјални чизми за полициски службеници 
мажи е уреден во член 3  точките 1, 9, 11, 12, 13, 14, 15 
и 16,  за  виндјакната со влошка, џемперот со рол јака, 
дводелниот комплет за дожд (виндјакна и панталони),  
полувисоките чевли и високие специјални чизми за по-
лициските службеници жени се уредени во член 3 точ-
ките 1, 11, 12, 15 и 16 од овој правилник, а  маицата со 
кратки ракави со јака, чевлите со потенок ѓон и чевли-
те со подебел ѓон за полициските службеници жени се 
уредени во член 4 точките 8, 10 и 11 од овој правилник, 
додека останатите составни делови од теренската уни-
форма го имаат следниот состав, квалитет и крој: 

 
1. Теренска кратка јакна 
 
1.1. Технички карактеристики на ткаенина за 

теренска кратка јакна 
 
Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена теренската кратка јакна се наведени во Та-
белата бр. 49.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Крој на теренска кратка јакна  
 
 Теренската кратка јакна го има следниот крој: иста-

та е изработена од трослоен материјал, софтшел, мем-
брана и флис. Јаката е едноделна, штрицана и истата е 
со висина од 8 сантиметри. Предниот дел на јакната се 
закопчува со патент со слободно движење од долу пре-
ма горе и завршува на горниот дел од ивицата на ја-
ката. Десниот пред е со бленда.  На предниот дел во 
висина на градите има два џеба со хоризонтално поста-
вени отвори кои се затвараат со патент. Во левиот џеб 
на градите е нашиен соодветен џеб за пенкало. На ле-
вата страна од јакната над џебот сразмерно е испечатен 
зборот “ПОЛИЦИЈА“ со ширина од 11,2 сантиметри и 
висина од 2 сантиметри. На долниот пред над џебовите 
на градите се поставени ефектни ленти кои што дости-
гаат до горниот дел на ракавот и истите се со ширина 
од 0,3 сантиметри готова димензија. Предниот дел е со 
штирцана платка на рамена и со нашиени еполети за 
ознаки на звања на рамената, кои што на врвот имаат 
илица за копче. На долниот дел од двете страни на јак-



9 септември 2016  Бр. 171 - Стр. 19 

 
 
ната се нашиени  два дијагонални коси џеба кои се зат-
вараат со патент. Ракавите се едноделни со голем вши-
ен дел за рамената. На надворешниот завршеток на 
ивиците на вшиениот дел за рамена од задната страна е 
поставена ефектна лента во ширина од 0,3 сантиметри 
готова димензија.  Долниот завршеток на ракавите е со 
плетена, едноделна двослојна бордура во ширина од 5 
сантиметри која е штрицана во завршетокот на рака-
вот. На грбот под ефектната лента сразмерно е испеча-
тен зборот „ПОЛИЦИЈА“ со ширина на буквите од 40 
сантиметри и висина од 7 сантиметри.  Завршетокот на 
јакната е со подвив со еластична бордура со широчина 
од  4,5 сантиметри. На страничните шавови на јакната, 
во долниот дел има отвор со должина од 20 сантиметри 
кој се затвара со патент широк 0,6 сантиметри со два 
лизгачи, а служи за пристап до оружјето. Внатрешната 
страна е целосно поставена. На шавот на јаката се на-
шива гајка за закачување. Етикетата за суроровинскиот 
состав се нашива во левиот страничен шаф, а етикетата 
за големината се нашива на внатрешниот футер на гр-
бот под гајката за закачување. За шиењето на јакната се 
користи конец од polyesterspun со јачина од 50/2 Nm, 
со издржливост од минимум 17 N  и еластичност од 
минимум 13 %.  Шавовите се шијат на еден сантиме-
тар, со три до четири убоди на сантиметар, со три-че-
тири на сантиметар на штеп машина. Сите внатрешни 
шавови се заивичени на оверлок машина.   На десниот 
ракав на 12 см од највисоката точка се нашива чичак 
лента за соодветен натпис. На левиот ракав на 10 см од 
највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен 
амблем. 

  
1.3. Мерки за теренска кратка јакна за полицис-

ки службеници – мажи 
 
 Мерките за теренската кратка јакна за полициски 

службеници – мажи се наведени во Табелата бр. 50.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Легенда на знаци за табели 
 
EK = екстра кратка, EL =екстра долга, K =  кратка, 

N =  нормална и L =   долга. 
 
1.4. Мерки за теренска кратка јакна за полицис-

ки службеници – жени 
 
 Мерките за теренската кратка јакна за полициски 

службеници – жени се наведени во Табелата бр. 51.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Легенда на знаци за табели 
 
 EK = екстра кратка, EL =екстра долга, K =  кратка, 

N =  нормална и L =   долга. 
 
1.5. Скица и фотографија за теренска кратка 

јакна 
 
Теренската кратка јакна се изработува според скица 

која е дадена во Прилог бр. 54, а изгледот на теренска-
та кратка јакна е прикажан на фотографијата која е да-
дена во Прилог бр. 55, кои се составен дел на овој пра-
вилник. 

 
2. Теренски панталони, зимски, зимски со поста-

ва и летни 
 
2.1. Технички карактеристики на ткаенина  за 

теренски панталони зимски  
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која 

се изработени теренските панталони зимски се наведе-
ни во Табелата бр. 52.  
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2.2 Технички карактеристики на ткаенина  за 
теренски панталони  летни   

    
 Техничките карактеристики на ткаенината од која 

се изработени теренските панталони летни се наведени 
во Табелата бр. 53.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Технички карактеристики на ткаенина  за 

теренски панталони зимски со постава  
     
 Техничките карактеристики на ткаенината од која 

се изработени теренските панталони зимски со постава 
се наведени во Табелата бр. 54.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Крој на теренски панталони зимски и летни 
 
 Теренските панталони зимски и летни го имаат 

следниот крој: истите се со колан и гајки, а на долниот 
дел се со подвив на ногавиците. Панталони зимски и 
летни се без футер на колената, истите се рамни, без 
брусни на предниот дел и без фалти на коланот. На 
двете страни на задниот дел од панталоните има по ед-
на брусна. На предната страна имаат шлиц кој се затва-
ра со патент. На левата и десната страна на ногавиците 
има по еден страничен џеб – торба со заоблени капаци 
и истите се затвараат со чачак лента. Долната ивица на 
џебот торба се штепа ивично на 7 милиметри. Преште-
пувањето на капакот на џеб е на 7 милиметри.  На 
предниот дел од десната страна има мало џебче со пас-
пул за часовник. Коланот е на штелување со ластик. 
Коланот е широк 5 сантиметри со црна лента и регула-
тор. Коланот е со 8 гајки. Гајките цврсто се ринглаат на 
горната ивица на коланот. Двете гајки на предниот дел 
од панталоните се со ширина од 3 сантиметри, а оста-
натите 6 гајки со ширина од 1,8 сан тиметри. Двете гај-
ки на предниот дел од панталоните се со ширина од 3 

сантиметри и се позиционирани на растојание од 7 сан-
тиметри од ивицата на шлицот. Останатите гајки се со 
ширина од 1,8 сразмерно се распоредени на коланот. 
На задниот дел од двете страни има по еден џеб со пас-
пул и патент. Џебот за часовник со паспул е со отвор 
со ширина од 8 сантиметри, а помалите големински 
броеви, се со отвор со ширина од 6 сантиметри.  Џебо-
вината на сите џебови се шие со safety-шав и се појачу-
ва со црна ајнфас трака.  Џебовите торба, капацитет на 
џебовите, страничните шавови и широките гајки на ко-
лан се штепаат на 2 милиметри.  Отворот на американ 
џебовите и тесните гајки на колан се штепаат на 5 ми-
лиметри. Сите шавови се штепаат со јачина на конец 
Nm 80/2. Подвивот е широк 5 сантиметри, а ивицата на 
подвивот едноставно е превиткана со оверлок подвив и 
заштепана на 3,8 сантиметри.  

 
2.5 Крој на теренски панталони зимски со по-

става 
 
Теренските  панталони зимски со постава го има-

ат следниот крој: истите се со висок струк и систем 
за подесување (затегање). Имаат термо влошка 
вудланд. Коланот е внатрешен со седум гајки зајак-
нати со риглици. На предната страна има шлиц што 
се закопчува со четири  скриени копчиња. На горни-
от дел од двете страни има по еден кос џеб со шири-
на од 16 до 18 сантиметри  и должина од 26 до 28 
сантиметри. Отворот  на џебовите е порабен и зајак-
нат со ринглици. На двете ногавици има по еден ''-
торба'' џеб широк од 17 до 20 сантиметри  и долг од 
21 до 23 см. Џебовите имаат капак и се закопчуваат 
со по две скриени копчиња. Џебовината е од основ-
ниот материјал. Во пределот на коленото и задникот, 
панталоните се зајакнати со парче од истиот матери-
јал. Во долниот раб на ногавиците има вметната врв-
ка за регулирање на ширината. На задниот горен дел 
од двете страни нашиен е по  еден џеб,  широк 12 
до14 сантиметри  и долг од 19 до 21 сантиметри, 
што се затвара со капак и по едно скриено копче. 

 
2.6 Мерки за теренски панталони зимски и лет-

ни за полициски службеници – мажи 
   
 Мерките за теренските панталони зимски и летни за 

полициски службеници – мажи се наведени во Табела-
та бр. 55.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 Мерки за теренски панталони зимски и лет-

ни за полициски службеници - жени 
 
 Мерките за теренските панталони зимски и летни за 

полициски службеници – жени се наведени во Табела-
та бр. 56.  
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2.8 Мерки за теренски панталони зимски со по-

става за полициски службеници - мажи   
 
Мерките за теренските панталони зимски со поста-

ва за полициски службеници – мажи се наведени во Та-
белата бр. 57.  

   
 
 
 
 
 
 
 
2.9 Мерки за теренски панталони зимски со по-

става за полициски службеници - жени  
 Мерките за теренските панталони зимски со поста-

ва за полициски службеници – жени се наведени во Та-
белата бр. 58.  

 
 
 
 
 
 
 
 
2.10 Скица и фотографија за теренски пантало-

ни зимски и летни 
 
Теренските панталони зимски и летни се изработу-

ваат според скица која е дадена во Прилог бр. 56, а из-
гледот на теренските панталони зимски и летни е при-
кажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 57, 
кои се составен дел на овој правилник. 

 
2.11 Скица и фотографија за теренски пантало-

ни зимски со постава 
 
Теренските панталони зимски со постава се израбо-

туваат според скица која е дадена во Прилог бр. 58, а 
изгледот на теренските панталони зимски со постава е 
прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 
59, кои се составен дел на овој правилник. 

 
3. Теренска кошула со долги ракави 
 
3.1. Технички карактеристики на ткаенина за 

теренска кошула со долги ракави 
            
  Техничките карактеристики на ткаенината од која 

е изработена теренската кошула со долги ракави се на-
ведени во Табелата бр. 59.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Крој на теренска кошула со долги ракави 
 
 Теренската кошула со долги ракави го има след-

ниот крој: истата е класична, со рамен крој и со рам-
но поставена јака. Предниот дел на кошулата е со 
два наштепани “торба” - џебови во висина на гради-
те од левата и десната страна, кои се затвораат со 
копче под капакот на џебот со пречник од 16 мили-
метри во темно сина боја. Ширината на џебовите е 
од 13 до 15 сантиметри, а должината од 15 до17 сан-
тиметри. Капакот на џебот е аголен. На левиот џеб 
има наштепан дел за пенкала, широк 3 сантиметри. 
Левиот преден дел е со горен пред широк 4 санти-
метри, штепан на 0,2 + 3,9 сантиметри. Горниот пред 
е фиксиран со вметок. Десниот предник е со долен 
пред со ширина од 3,5 сантиметри, а штепан е на 3,3 
сантиметри. Платката се штирца со преден и заден 
дел, штепот е на 0,2 сантиметри. Задниот дел на ко-
шулата е со платка, прав и без фалта. На задниот 
дел, на 8 сантиметри под шавот на платката со сраз-
мерно распоредени букви е извезено „ПОЛИЦИЈА“.  
Јаката е од два дела. Горната јака е фиксирана еднаш 
целосно, и со појачувач за јака и појачувач за стег. 
Преминот од јаката на стегот на долната јака е на-
шиен како фалта и е штепан ниско на самата ивица. 
Јаката е штепана на 5 милиметри наоколу и на на-
шивниот шав на јаката. Внатрешниот стег долу е 
прештепан на 5 милиметри.  Јаката е сошиена на от-
ворот за врат со штеп од 1 милиметар. Стегот на ја-
ката е со 1 копче. Јаката е со стапчиња за јака. Рака-
вите се долги со шлиц. На машките кошули ракавите 
се со шлиц без копче, а на женските со шлиц и со 
лента. На долниот дел на ракавите има заокруглена 
манжетна која се закопчува со копче со пречник од 
16 милиметри во темно сина боја. Над лактовите на 
ракавите се наоѓа лента за прицврстување и едно 
копче со кое се прицврстува завитканиот ракав. Лен-
тата е вградена од внатрешната страна на ракавот, а 
копчето од надворешната страна. На десниот ракав 
на 12 см од највисоката точка се нашива чичак лента 
за соодветен натпис. На левиот ракав на 10 см од 
највисоката точка се нашива чичак лента за соодве-
тен амблем. На рамењата од двете страни, во работ 
од ракавот е пришиена по една еполета која се за-
копчува со копче со пречник од 16 милиметри во 
темно сина боја. Еполетите се еднострано фиксира-
ни со вметок, штирцани и штепани на 5 милиметри. 
Отворот на ракав се штепа со нормален safety-шав 
на 0,7 сантиметри, а страничниот шав на ракав се 
штепа како капнат на 0,1+0,6 сантиметри.  

  
3.3. Мерки на теренска кошула со  долги ракави  
 
 Мерките за теренската кошула со долги ракави се 

наведени во Табелата бр. 60.  
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3.4. Скица и фотографија за теренска кошула со 

долги ракави 
 
Теренската кошула со долги ракави се изработува 

според скица која е дадена во Прилог бр. 60, а изгледот 
на теренската кошула со долги ракави е прикажан на 
фотографијата која е дадена во Прилог бр. 61, кои се 
составен дел на овој правилник. 

 
4. Теренска кошула со кратки ракави  
 
4.1. Технички карактеристики на ткаенина за 

теренска кошула со кратки ракави 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена теренската кошула со кратки ракави се на-
ведени во Табелата бр. 61.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Крој на теренска кошула со кратки ракави 
 
 Теренската кошула со кратки ракави го има следни-

от крој: истата е класична, со рамен крој и со рамно по-
ставена јака. Лајсната на горниот дел е фиксирана со 
лесен вметок со ширина од 4 сантиметри. Лајсната е 
превиткана кон внатре и се наштепува како фалта. 
Штепањето на предната ивица е на 5 милиметри. Лајс-
ната на горниот дел се витка кон внатре и се заште-
пува. Горниот дел на лајсната е со шест вертикални 
илици, а долниот пред со шест копчиња и едно резерв-
но копче зашиено на долниот пред од внатрешната 
страна. Во висина на градите од левата и десната стра-
на се наоѓа по еден “торба” џеб со капак кој се затвара 

со чичак лента. Ширината на џебовите е од 13 до 15 
сантиметри, а должината од 15 до 17 сантиметри. Два-
та џебови на преден дел се штепаат на 1 милиметар. 
Отворот на џебовите е осигуран со ринглање, а на два-
та џеба кон предниот средишен дел се прави 2,5 санти-
метри широк дел за пенкало.  Капаците на џебовите ед-
нострано се фиксирани со вметок и се штирцани. Отво-
рот на делот за пенкало е штирцан на горната ивица. 
Во горниот дел, отворот за џеб е штепан на 1 милиме-
тар. Капаците се штепани на 5 милиметри. Капаците се 
шијат според означувањето и се прештепуваат на 8 ми-
лиметри. Отворот за пенкало е ринглан по должина и 
попречно. Ширината на капакот е за 1 сантиметар по-
широка од џебот. На двата предни дела во предел на 
рамењата од двете страни, во работ од ракавот е при-
шиена по една еполета која се закопчува со копче со 
пречник 16 милиметри во темно сина боја. Еполетите 
се еднострано фиксирани со вметок, штирцани и ште-
пани на 5 милиметри. Еполетите мора да бидат поста-
вени на 5 милиметри пред шавот на платка на преден 
дел.   

Јаката е од два дела. Горната јака е фиксирана ед-
наш целосно, и со појачувач за јака и појачувач за стег. 
Преминот од јаката на стегот на долната јака е нашиен 
како фалта и е штепан ниско на самата ивица. Јаката е 
штепана на 5 милиметри наоколу и на нашивниот шав 
на јаката. Внатрешниот стег долу е прештепан на 5 ми-
лиметри. Јаката е сошиена на отворот за врат со штеп 
од 1 милиметар. Стегот на јаката е со 1 копче. Јаката е 
со стапчиња за јака.  Платката на рамената е двојна и е 
штирцана на задниот и предниот дел. Платката е ште-
пана на 1 милиметар. Ракавите се со подвив превиткан 
кон внатре 2х3 сантиметри. Шавот на ракав добро е 
ринглан на подвивот на ракав. Штепањето на странич-
ните и шавовите на ракав е со двоен капнат штеп од 
1+6 милиметри. Подвивот се штепа на 9 милиметри и 
два пати превиткан на 1 сантиметар. Сите шавови се 
шијат со 4 убоди на сантиметар. На задниот дел на 8 
сантиметри под шавот на платката со сразмерно распо-
редени букви е извезено „ПОЛИЦИЈА“. На десниот ра-
кав на 12 сантиметри од највисоката точка се нашива 
чичак лента за соодветен натпис, а на левиот ракав на 
10 сантиметри од највисоката точка се нашива чичак 
лента за соодветен амблем. 

 
4.3. Мерки на теренска кошула со  кратки рака-

ви    
 
 Мерките за теренската  кошула со кратки ракави се 

наведени во Табелата бр. 62.  
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4.4. Скица и фотографија за теренска кошула со 
кратки ракави 

 
Теренската кошула со кратки ракави се изработува 

според скица која е дадена во Прилог бр. 62, а изгледот 
на теренската кошула со кратки ракави е прикажан на 
фотографијата која е дадена во Прилог бр. 63, кои се 
составен дел на овој правилник. 

 
5. Теренска капа (летна, зимска продолжена и 

зимска кратка) 
 
5.1. Технички карактеристики на ткаенина за 

теренска капа летна 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината за терен-

ската капа летна од која е изработена теренската капа 
летна се уредени во потточка 2.2 од овој член и се на-
ведени во Табела бр. 53. 

 
5.2. Технички карактеристики на ткаенина за те-

ренска капа змска кратка и зимска продолжена     
 
 Техничките карактеристики на ткаенината за терен-

ската капа зимска кратка и зимска продолжена од која 
е изработена теренската капа зимска кратка и зимска 
продолжена се уредени во потточка 2.1. од овој член и 
се наведени во Табела бр. 54. 

 
5.3.  Крој на теренска капа летна и зимска кратка 
 
 Теренската капа летна и зимска кратка го има след-

ниот крој: истата  има стреа и кружен облик. Кружниот 
облик е составен од три дела и тоа горен, среден и до-
лен дел. Горниот дел има кружен облик и го покрива 
горниот дел од главата. Средниот и долниот дел зав-
ршуваат во полукружен отвор на задниот дел, на кој  
на долниот дел се нашива чичак лента за подесување 
на големината на капата. Деловите од кои е составена 
капата меѓусебно се споени со штепови со широчина 
од 1 см. На предниот долен дел се нашива стреа 
(сонцебран). Истата е изработена од некршлив матери-
јал погоден за виткање и е обложен од материјалот од 
кој е изработена капата. На крајниот дел од надвореш-
ната страна од стреата по целата должина, во сферична 
форма проштепувани се четири линии на меѓусебно 
растојание од 0,7 см. На средината на предниот дел од 
капата, во висина од 1 см. над сонцебранот нашиен е  
соодветен амблем. На средниот дел во висина над уши-
те има по два кружни отвора со дијаметар од 0,3 см. 
опшиени со конец во темно сина боја. 

 
5.4.  Крој на теренска капа зимска продолжена 
 
 Теренската капа зимска продолжена го има следни-

от крој: истата има стреа и кружен облик. Кружниот 
облик е составен од четири дела и тоа горен, среден, 
долен  дел и дел за над ушите и вратот. Горниот дел 
има кружен облик и го покрива горниот дел од главата. 
Средниот и долниот дел го покриваат делот над ушите.  
Под долниот дел се нашива делот за над ушите и вра-
тот чии подвижни страни меѓусебно се спојуваат под 
брадата со нашиена чичак лента. Деловите од кои е 
составена капата меѓусебно се споени со штепови со 
широчина од 1 см. Од внатрешната страна капата е по-
ставена со платно и футрована термо влошка.  На пред-
ниот долен дел се нашива стреа (сонцебран). Истата е 
изработена од некршлив материјал погоден за виткање 
и е обложен од материјалот од кој е изработена капата. 
На крајниот дел од надворешната страна од стреата по 
целата должина, во сферична форма проштепувани се 
четири линии на меѓусебно растојание од 0,7 см. На 
средината на предниот дел од капата, во висина од 1 
см. над сонцебранот нашиен е соодветен амблем.  

5.5.  Мерки на теренска капа летна и зимска кратка 
 
 Мерките за теренската капа летна и зимска кратка 

се наведени во Табелата бр. 63.  
 
 
 
 
 
Теренската капа летна и зимска кратка дополнител-

но се прилагодуваат према големината на главата со 
нашиената чичак лента на задниот дел. 

 
5.6. Мерки на теренска капа зимска продолжена 
 
 Мерките за теренската капа зимска продолжена се 

наведени во Табелата бр. 64.  
 
 
 
 
 
 
 
5.7. Скица и фотографија за теренска капа (летна, 

зимска продолжена и зимска кратка) 
 
 Теренска капа (летна, зимска продолжена и зимска 

кратка) се изработуваат според скица која е дадена во 
Прилог бр. 64, а изгледот на теренска капа (летна, зим-
ска продолжена и зимска кратка) е прикажана на фо-
тографијата која е дадена во Прилог бр. 65, кои се сос-
тавен дел на овој правилник. 

  
4. УНИФОРМА ЗА МОТОЦИКЛИСТИ 
 
4.1. Составни делови на униформа за мотоциклисти 
 

Член 6 
Составните делови на униформата за мотоцик-

листи, виндјакна, панталони (зимски и летни), џемпер 
со рол јака, капа „БК“ (зимска и летна), маица со крат-
ки ракави со јака, дводелен комплет за дожд (виндјакна 
и панталони), чевли и чизми  го имаат следниот состав, 
квалитет и крој: 

Составот, квалитетот и кројот на капата „БК“ (зим-
ска и летна),  маицата со кратки ракави со јака, џемпе-
рот со рол јака и дводелениот комплет за дожд (вин-
дјакна и панталони) за полициски службеници мажи се 
уредени во член 3 точките 5, 9, 11 и 12, капата „БК“ 
(зимска и летна),  џемперот со рол јака и дводелениот 
комплет за дожд (виндјакна и панталони) за полициски 
службеници  жени се уредени во член 3 точките 5, 11 и 
12, а маицата со кратки ракави со јака за полициски 
службеници  жени е уредена во член 4 точка 8 од овој 
правилник,  додека останатите составни делови од уни-
формата за мотоциклисти го имаат следниот состав, 
квалитет и крој: 

 
1. Виндјакна 
 
1.1. Технички карактеристики на материјал за 

виндјакна 
            
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработена виндјакната се наведени во Табелата бр. 65. 
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1.2. Крој на виндјакна 
 
Виндјакната го има следниот крој: истата е приспо-

собена на потребите за извршување на сообраќајно-
безбедносни и заштитни задачи со мотоцикл. На горни-
от преден дел во висина на градите од двете страни 
има две жолти флуоросцентни платки EN 471. Над ле-
вата флуоросцентна платка се нашива чичак лента за 
ознака за звање. На долниот дел од виндјакната од две-
те страни се поставени два џеба со преклоп кои се во-
доотпорни. Средишниот дел од јакната е со опција за 
собирање и попуштање со помош на внатрешен појас. 
На долниот дел има патент за поврзување на виндјак-
ната со пантолоните. Јакната има хомологирани про-
тектори  во пределот на рамениците, на лактите EN 
1621 –CE и грбот 1621-2. Закопчувањето на јакнтата е 
со водоотпорен патент преку кој доаѓа заштитна лента 
и се закопчува со четири дрикер копчиња распоредени 
како на фотографијата. Крагната се подесува и содржи 
дел за заштита на устата од временси непогоди кој мо-
же да се одстрани и има дополнителна поткапа. Рака-
вите се со можност за подесување и на истите има по 
четири светло сиви рефлектирачки ленти распоредни 
како на фотографијата и патент лента за подесување на 
крајот на ракавот. На задниот дел од грбот има флуо-
росцентна платка EN 471 на која на горниот дел со 
флуоросценти сразмерно распоредени бели букви е на-
пишано „ПОЛИЦИЈА“ а на долниот дел „POLICE“.  
Јакната има термална постава која се спојува со водо-
отпорен патент. На десниот ракав на 12 см од највисо-
ката точка се нашива чичак лента за соодветен натпис. 
На левиот ракав на 10 см од највисоката точка се наши-
ва чичак лента за соодветен амблем. 

 
1.3. Мерки за виндјакна 
 
 Мерките за виндјакната се наведени во Табелата бр. 66.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Скица и фотографија за виндјакна  
 
Виндјакната се изработува според скица која е да-

дена во Прилог бр. 66, а изгледот на винјакната е при-
кажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 67, 
кои се составен дел на овој правилник. 

 
2. Панталони (зимски и летни) 
 
2.1. Технички карактеристики на материјал за 

панталони (зимски и летни) 
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој 

се изработени панталоните (зимски и летни) се наведе-
ни во Табелата бр. 67.  

 
 
 
 
 
 
2.2. Крој на панталони зимски и летни 
 
Панталоните зимски и летни го имаат следниот 

крој: истите на предната страна имаат два полукоси џе-
ба кои се затвораат со водоотпорен патент.  Струкот е 
висок со зајакнување на „рбетниот дел со еластичен ма-
теријал. На горниот дел кај колковите, како и на долни-

от дел од ногавиците има самолеплива „чичак“ - лента 
за регулација на широчината на панталоните по пот-
реба. Истите имаат вградено хомологирани протектори  
EN 1621 CE на колковите и колената. На десната нога-
вица над коленицата странично имаат по еден надворе-
шен џеб. На двете ногавици имаат по две рефлектирач-
ки светло сиви ленти распоредени како на фотографи-
јата. На самите панталони на горниот дел има патент за 
поврзување со виндјакната. Зимските панталони имаат 
деллива термо постава која има патент за спојување со 
панталоните. 

 
2.3. Мерки за панталони зимски и летни 
 
 Мерките за панталони зимски и летни  се наведени 

во Табелата бр. 68.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Скица и фотографија за панталони зимски и 

летни 
 
Панталоните зимски и летни се изработуваат спо-

ред скица која е дадена во Прилог бр. 68, а изгледот на 
панталоните зимски и летни е прикажан на фотографи-
јата која е дадена во Прилог бр. 69, кои се составен дел 
на овој правилник. 

 
3. Чевли 
 
3.1. Технички карактеристики на материјал за 

чевли  
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој 

се изработени чевлите се наведени во Табелата бр. 69.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Крој на чевли          
 
 Чевлите го имаат следниот крој: истите се приспо-

собени на потребите за извршување на сообраќајно-
безбедносни и заштитни задачи со мотоцикл. Чевлите 
се изработени од материјал опишан во техничките спе-
цификации и со соодветен материјал се појачани во 
пределот на прстите и глуждовите. Истите се затегаат 
со врвки, а на двете страни во пределот на глуждовите 
имаат рефлектирачки ленти. 

 
3.3. Мерки за чевли 
 
 Мерките за чевлите се наведени во Табелата бр. 70.  
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3.4. Фотографија на чевли 
 
Изгледот на чевлите е прикажан на фотографијата 

која е дадена во Прилог бр.70, кој е составен дел на 
овој правилник. 

                                        
4. Чизми 
    
4.1. Технички карактеристики на материјал за 

чизми 
             
 Техничките карактеристики на материјалот од кој 

се изработени чизмите се наведени во Табелата бр. 71.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4.2. Крој на чизми 
 
 Чизмите за моторциклисти го имаат следниот крој: 

истите се приспособени на потребите за извршување 
на сообраќајно-безбедносни и заштитни задачи со мо-
тоцикл. Чизмите се изработени од материјал опишан во 
техничките карактеристики со соодветна термо зашти-
та за прстите и глуждовите. Во пределот на прстите 
имаат пластичен дел кој користи за менување на бр-
зини.  Истите се затвараат со водоотпорен патент со 
преклоп и velcro лента. Во пределот на  глуждовите од 
двете страни имаат рефлектирачки дел.  

 
4.3. Мерки за чизми 
 
 Мерките за чизмите се наведени во Табелата бр. 72.  
 
 
 
 
 
 
4.4. Скица и фотографија на чизми 
 
Чизмите се изработуваат според скица која е дадена 

во Прилог бр. 71, а изгледот на чизмите е прикажан на 
фотографијата која е дадена во Прилог бр. 72, кои се 
составен дел на овој правилник. 

 
5. УНИФОРМА ЗА ВЕЛОСИПЕДИСТИ 
 
5.1. Составни делови на униформа за велосипе-

дисти 
 

Член  7 
Составните делови на униформата за велоспедис-

тите, кратка виндјакна, џемпер со рол јака, панталони, 
кратки панталони, кошула со кратки ракави, маица со 
кратки ракави со јака, ролка, капа „БК“( зимска и 
летна), дводелен комплет за дожд (виндјакна и панта-
лони), патики и полувисоки чевли го имаат следниот 
состав, квалитет и крој. 

Составот, квалитетот и кројот на капата „БК“ (зим-
ска и летна), маицата со кратки ракави со јака, џемпе-
рот со рол јака, дводелениот комплет за дожд (виндјак-
на и панталони) и полувисоките чевли за полициски 
службеници мажи се уредени во член 3  точките 5, 9,  
11, 12 и 15 од овој правилник,  капата „БК“ (зимска и 
летна), џемперот со рол јака, дводелениот комплет за 

дожд (виндјакна и панталони) и полувисоките чевли за 
полициски службеници жени се уредени во член 3 точ-
ките 5, 11, 12 и 15 и маицата со кратки ракави со јака за 
полициски службеници жени е уредена во член 4 точка 
8 од овој правилник, додека останатите составни дело-
ви од униформата за велосипедисти го имаат следниот 
состав, квалитет и крој: 

 
1. Кратка виндјакна 
 
1.1. Технички карактеристики на ткаенина за 

кратка виндјакна 
 
Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена кратката виндјакна се наведени во Табелата 
бр. 73.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Крој на кратка виндјакна 
 
Кратката виндјакна го има следниот крој: истата е 

во комбинација на темно сина боја во долниот дел и 
светло сина боја во горниот дел. Ракавите се поврзани 
со патент и во дадени услови истата се користи како 
елек. На задниот дел од виндјакната со бели флуо-
росцентни букви е испишан зборот „ПОЛИЦИЈА“,  во 
димензии 3,5 х 5 сантиметри, а под него зборот 
„POLICE“ во димензии 10 х 5 см.  Под натписот има 
флуоросцентна лента во сива боја која се протега по 
целиот заден дел и на иста висина продолжува и на 
предниот дел од виндјакната. На предниот дел од дес-
ната страна на градите со флуоросцентна бела боја е 
испишано „POLICE“, со димензии 5 х 2 см, а на левиот 
дел „ПОЛИЦИЈА“ со исти димензии. Виндјакната од 
страните има коси џебови со патент, а во внатрешноста 
има постава која се поврзува со патент. На десниот ра-
кав на растојание од 12 см. од горниот раб на ракавот 
вшиена е „чичка“-лента на која се поставува натписот 
“ПОЛИЦИЈА”. На левиот ракав, на растојание од 10 
см. од горниот раб на ракавот вшиена е „чичка“-лента 
на која се поставува амблемот на полиција. На долниот 
дел од ракавите е поставена чичак лента за затегну-
вање. 

 
1.3. Мерки на кратка виндјакна 
 
 Мерките за кратката виндјакна се наведени во Та-

белата бр. 74.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Скица и фотографија за кратка виндјакна 
 
Кратката виндјакна се изработува според скица 

која е дадена во Прилог бр. 73, а изгледот на кратка-
та виндјакна е прикажан на фотографијата која е да-
дена во Прилог бр. 74, кои се составен дел на овој 
правилник. 
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2. Панталони 
 
2.1.  Технички карактеристики на ткаенина за 

панталони    
 
 Техничките карактеристики на ткаенината за панта-

лоните се опишани  во потточка 1.1. од овој член, ос-
вен бојата која е само темно сина  и се наведени во Та-
бела бр. 73. 

 
2.2.  Крој на панталони 
 
Панталоните го имаат следниот крој: истите на 

коланот има четири гајки со дупло закопчување (за 
мал каиш), кои се поврзуваат со чичак. Кај коланот 
има и ластик и врвка за врзување. Панталоните на 
предната страна се закопчуваат со патент и едно 
копче. На задниот дел има џебови кои се закопчува-
ат со патент. Од двете страни има по еден кос внат-
решен џеб кој се закопчува со патент. На двете нога-
вици има по еден нашиен џеб кој се закопчува со па-
тент. Во пределот на ногавиците постои отвор и од 
внатрешноста е сошиен материјал ликра. Во преде-
лот на задникот од внатрешната страна има појачу-
вање од комфорен мек материјал. На долниот дел од 
панталоните има ластик за вметнување потпетици и 
од страните има патент со фалта. 

 
2.3. Мерки за панталони за полициски службе-

ници (мажи)  
  
 Мерките за панталоните за полициски службеници 

(мажи)  се наведени во Табелата бр. 75.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.  Мерки за панталони за полициски службе-

ници (жени)  
  
 Мерките за панталоните за полициски службеници 

(жени)  се наведени во Табелата бр. 76.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Скица и фотографија за панталони 
 
Панталоните се изработуваат според скица која е 

дадена во Прилог бр. 75, а изгледот на панталоните е 
прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 
76, кои се составен дел на овој правилник. 

 
3. Кратки панталони 
 
3.1. Технички карактеристики на ткаенина за 

кратки панталони 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината за панта-

лоните кратки се опишани  во потточка 1.1. од овој 
член, освен бојата која е само темно сина  и се наведе-
ни во Табела бр. 73. 

3.2.  Крој на кратки панталони 
 
 Кратките панталоните го имаат следниот крој: крат-

ките панталони (шорцеви) се исти како и долгите опи-
шани  во потточка 2.2. од овој член , освен ногавиците  
кои се над коленици. 

 
3.3. Мерки за кратки панталони за полициски 

службеници (мажи)   
  
Мерките за кратките панталони за полициски служ-

беници (мажи) се наведени во Табелата бр. 77.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Мерки за кратки панталони за полициски 

службеници (жени)   
  
 Мерките за кратките панталони за полициски служ-

беници (жени) се наведени во Табелата бр. 78.  
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Скица и Фотографија на кратки панталони 
 
Кратките панталони се изработуваат според скица 

која е дадена во Прилог бр. 77, а изгледот на кратките 
панталони е прикажан на фотографијата која е дадена 
во Прилог бр. 78, кои се составен дел на овој правил-
ник. 

 
4. Кошула со кратки ракави 
 
4.1. Технички карактеристики на ткаенина за 

кошула со кратки ракави  
             
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена кошулата со кратки ракави се наведени во 
Табелата бр. 79.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Крој на кошула со кратки ракави 
 
Кошулата со кратки ракави го има следнио крој: ја-

ката е со вшиен и превиткан околувратник. На предна-
та страна по средината има лента, широка 4 см. Од 
внатрешната страна поставен е патент за закопчување. 
На лентата се поставени осум копчиња, од кои првите 
две се закопчуваат, наредните четири се имитација и 
долните две се закопчуваат. Копчињата се метални и 
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во црна боја. Однапред на градите има два џеба со ис-
пуска и преклоп за закопчување. Џебовите се долги 
16x17 см., а широки 15 до 16 см. Испуската на џебови-
те е во нерамна форма, во средишниот дел е 6 см, а на 
краевите 5 см. На средината на џебот постои имитација 
на фалта. На рамениците се поставени еполети за озна-
ките на звањето. На десниот ракав вшиена е „чичка“-
лента на која се поставува натписот “ПОЛИЦИЈА”. На 
левиот ракав, вшиена е „чичка“-лента на која се поста-
вува амблемот на полиција. 

 
4.3. Мерки за кошула со кратки ракави  за поли-

циски службеници  (мажи)                
 
Мерките за кошулата со кратки ракави за полицис-

ки службеници  (мажи)  се наведени во Табелата бр. 80.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.  Мерки за кошула со кратки ракави  за поли-

циски службеници  (жени)                
 
Мерките за кошулата со кратки ракави за полицис-

ки службеници  (жени)  се наведени во Табелата бр. 81.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5. Скица и фотографија за кошула со кратки 

ракави            
   
Кошулата со краки ракави се изработува според 

скица која е дадена во Прилог бр. 79, а изгледот на ко-
шулата со кратки ракави е прикажан на фотографијата 
која е дадена во Прилог бр. 80, кои се составен дел на 
овој правилник. 

 
5. Ролка 
 
5.1. Технички карактеристики на ткаенина за 

ролка    
                
  Техничките карактеристики на ткаенината од која 

е изработена ролката се наведени во Табелата бр. 82.  
 
 
 
 
 
 
5.2. Крој на ролка 
 
 Ролката го има следниот крој: истата е со стандар-

ден изглед и има стоечка рол јака со превиткување. Ра-
кавите се составени од по едно парче. На долниот дел 
од ракавите има рендер ластик со дупли подвив. 

 
5.3. Мерки за ролка за полициски службеници 

(мажи) 
 
 Мерките за ролката за полициски службеници 

(мажи) се наведени во Табелата бр. 83.  

 
 
 
 
 
 
 
5.4.  Мерки за ролка за полициски службеници 

(жени) 
 
 Мерките за ролката за полициски службеници 

(жени) се наведени во Табелата бр. 84 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 Фотографија на ролка 
 
Изгледот на ролката е прикажан на фотографијата 

која е дадена во Прилог бр. 81, кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
6. Патики  
 
6.1. Технички карактеристики на материјал за 

патики 
 
Техничките карактеристики на материјалот од кој 

се изработени патиките се наведени во Табелата бр. 85.  
 
 
 
 
 
 
6.2. Крој на патики 
 
Патиките го имаат следниот крој: истите се специ-

јално дизајнирани за возење на велосипед. Се затегну-
ваат со врвки за врзување но и со преклопни затегачи 
поврзани со чичак. На краевите и задниот дел имаат 
флуоросцентна сива боја. 

 
6.3. Мерки за патики 
 
 Мерките за патиките се наведени во Табелата бр. 

86.  
 
 
 
 
 
6.4. Скица и фотографија за патики 
 
Патиките се изработуваат според скица која е даде-

на во Прилог бр. 82, а изгледот на патиките е прикажан 
на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 83, кои се 
составен дел на овој правилник. 

 
6. УНИФОРМА ЗА ЕЗЕРСКА КОНТРОЛА 
 
6.1. Составни делови на униформа за езерска 

контрола 
 

Член 8 
Составните делови на униформата за езерската кон-

трола, комбинизон со термо влошка, виндјакна со 
влошка, теренска кратка јакна, теренски панталони 



Стр. 28 - Бр. 171                                                                             9 септември 2016 
 

(зимски, зимски со постава и летни),  кратки панта-
лони, теренска кошула со долги ракави, теренска кошу-
ла со кратки ракави, џемпер со рол јака, теренска капа 
(летна, зимска продолжена и зимска кратка), маица со 
кратки ракави со јака, дводелен комплет за дожд (вин-
дјакна и панталони), патики, чевли со потенок ѓон, чев-
ли со подебел ѓон, полувисоки чевли и високи специ-
јални чизми го имаат следниот состав, квалитет и крој. 

Составот, квалитетот и кројот на виндјакната со 
влошка, маицата со кратки ракави со јака, џемперот со 
рол јака, дводелениот комплет за дожд (виндјакна и 
панталони), чевлите со потенок ѓон, чевлите со поде-
бел ѓон, полувисоките чевли и високите специјални 
чизми за полициски службеници мажи се уредени во 
член 3  точките 1, 9, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, на виндјак-
ната со влошка, џемперот со рол јака, дводелениот 
комплет за дожд (виндјакна и панталони), полувисоки-
те чевли и високите специјални чизми за полициски 
службеници жени се уредени во член 3 точките 1, 11, 
12, 15 и 16, а на маицата со кратки ракави со јака, чев-
лите со потенок ѓон и чевлите со подебел ѓон за поли-
циски службеници жени се уредени во член 4 точките 
8, 10 и 11 од овој правилник.  

Составот, квалитетот и кројот на теренската кратка 
јакна, теренските панталони (зимски, зимски со поста-
ва и летни), теренската кошула со долги ракави, терен-
ската кошула со кратки ракави,  теренска капа (летна, 
зимска продолжена и зимска кратка)  се уредени во 
член 5  точките 1, 2, 3, 4 и 5  од овој правилник, а оста-
натите составни делови од униформата за езерска кон-
трола го имаат следниот состав, квалитет и крој: 

 
1. Комбинезон со термо влошка 
 
1.1. Технички карактеристики на ткаенина за 

комбинезон со термо влошка  
 
Техничките карактеристики на ткаенината од кој е 

изработен комбинезонот со термо влошка се наведени 
во Табелата бр. 87.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Крој на комбинезон со термо влошка 
 
 Комбинезонот со термо влошка го има следниот кроj: 

сите составни шавови на комбинезонот се двојно штепу-
вани поради поголема издржливост при носењето. Отво-
рите на џебовите се дополнително зацврстени и сите џе-
бови се затвараат со систем чичак лента. На предната 
страна се закопчува со двонасочен патент кој е прикриен 
со внатрешен и надворешен преклоп кој е со чичак лента. 
На грбот има специјален крој  за полесно движење (Би 
свинг), во појасот од внатрешна страна во 4 канали се 
вградени 4 еластични ленти за регулирање на обемот на 
половината, а од надворешната страна има 4 широки 
гајки, 2 од предната и 2 од задната страна кои се регули-
раат со лепенки. Јаката е руска јака (мандарин) која може 
да се носи нагоре или надолу. Се закопчува со чичак лен-
та која овозможува регулирање на должината на јаката. 
На левиот дел на јаката од надворешна страна зашиена е 
чичак лента за фиксирање на продолжениот дел од јаката. 

Во делот на рамената од задната страна има две фалти за 
зголемена комоција и подвижност. Под рамената на стра-
ничниот дел на комбинезонот и под пазувите на ракавите  
има мрежа за подобра вентилација. На предните делови 
од комбинезонот во висина на рамената сошиени се две 
ленти низ кои може да поминува кабел за радио врска. На 
градите има два обратно искосени џебови со дипли кои се 
затвараат со преклоп со чичак лента. Во внатрешноста на 
џебот има три тесни прегради. Од долната страна има от-
вор за нечистотии. На долната страна на џебот сошиена е 
импровизирана алка за закачување на гарабин. Под град-
ните џебови има вметнато скриени отвори со патент на 
надворешниот раб. На левиот граден џеб има отвор за 
пенкало. Под појасот од двете страни има коси длабоки 
џебови. На предниот дел од бутовите има по еден од секо-
ја страна мали џебови со појачан раб кои не се искосени. 
Под нив од предна страна на бутовите има џебови со 
преклоп  со чичак кои на средината имаат фалти за пого-
лем волумен на самиот џеб. Под преклопот во фалтите од 
џебот има гуртна за регулирање на должината на ногави-
ците односно за положбата на штитниците за колена. Од 
внатрешната страна на ногавицата во делот на бутовите 
има додаток со отвори за подесување на обемот на нога-
вицата.  Во висина на колената има џеб за вметнување на 
влошки за штитење кои влегуваат од долната страна и се 
затвараат со чичак.  На ногавицата има тунел со еластич-
на врвка за регулирање на положбата на штитниците за 
колена. Врвката се регулира со стопер. Истата врвка не 
треба да се гледа ни да смета при движење. На задниот 
дел на комбинезонот под појасот има два џебови со прек-
лоп. Додека на делот за седење има појачан дел со ткае-
нина. Еден џеб со кос отвор е поставен странично на  но-
гавицата. По должина на долгите надворешни страни на 
џебот има фалти со што се зголемува волуменот на џебот. 
Кратката надворешна страна на џебот воедно претставува 
и отвор за скриен џеб кој се затвара со патент. На долниот 
дел на ногавиците има џеб со две надворешни прегради и 
еластична лента, се затвора со капак со чичак.  На дното 
има отвор за исфрлање на нечистотија. На двата ракави 
симетрично се поставени џебови со ист распоред и облик. 
На горниот дел на ракавот се наоѓа накосен џеб со капак и 
преграда. Џебот на дното има отвор за ослободување од 
нечистотии. На надворешната страна на капакот и џебот 
сошиена е  чичак лента за соодветен амблем и натпис. На 
задната страна на ракавот во пределот на лактот и подлак-
тицата има џеб за штитник за лакт кој од горната страна 
се затвора со чичак лента. На лактот има тунел со елас-
тична врвка за регулирање на положбата на штитниците. 
Врвката се регулира со стопер. Истата врвка не треба да 
се гледа ни смета при движење. Регулирање на ширината 
на ракавот кај зглобот е изведено со еластична лента и 
манжетна со чичак  лента. По средина на горната лента, 
во висина на градите сошиена е „чичка“-лента за ознака 
на звање со димензии 10х5 сантиметри која на горниот 
дел е покриена со материјал од комбинезонот.  

 
1.3. Мерки за комбинезон со термо влошка  
 
 Мерките за комбинезон со термо влошка се наведе-

ни во Табелата бр. 88.  
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1.4.  Скица и фотографија за комбинезон со 
термо влошка 

 
Комбинезонот со термо влошка се изработува спо-

ред скица која е дадена во Прилог бр. 84, а изгледот на 
комбинезот со термо влошка е прикажан на фотогра-
фијата која е дадена во Прилог бр. 85, кои се составен 
дел на овој правилник. 

 
2. Кратки панталони 
 
2.1. Технички карактеристики на ткаенина за 

кратки панталони 
 
 Техничките карактеристики на материјалот за крат-

ките панталони се опишани во член 5  потточка 1.1 од 
овој правилник и се наведени во Табела бр. 73. 

 
2.2.  Крој на кратки панталони 
 
Кратките панталони го имаат следниот крој:  истите 

се до над колена, со систем за подесување (затегање). 
Коланот е внатрешен со седум гајки. На предната стра-
на има шлиц што се закопчува со четири копчиња. На 
горниот дел од двете страни има по еден кос џеб со 
ширина од 16 до 18 сантиметри и должина од 26 до 28 
сантиметри. Под колкот од двете страни има по еден 
нашиен џеб со ширина од 7 до 9 сантиметри и должи-
ната 10 до 12 сантиметри и фалти што вртат странично. 
Џебовите имаат капак и се закопчуваат со по едно 
скриено копче. Во пределот на задникот, панталоните 
се зајакнати со парче од истиот материјал. На задниот 
горен дел од двете страни има по еден џеб со широчи-
на од 12 до 14 сантиметри и должина од 19 до 21 сан-
тиметри што се затвара со капак и по едно скриено 
копче. 

 
2.3.  Мерки за кратки панталони за полициски 

службеници (мажи)   
 
 Мерките за кратките панталони за полициски служ-

беници (мажи)  се наведени во Табелата бр. 89.  
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Мерки за кратки панталони за полициски 

службеници (жени)   
 
 Мерките за кратките панталони за полициски служ-

беници (жени)  се наведени во Табелата бр. 90.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5  Скица и фотографија на кратки панталони      
 
Кратките панталони се изработуваат според скица 

која е дадена во Прилог бр. 77, а изгледот на кратките 
панталони е прикажан на фотографијата која е дадена 
во Прилог бр. 78, кои се составен дел на овој правил-
ник.  

3. Патики 
 
3.1. Технички карактеристики  матерјал на па-

тики 
 
Техничките карактеристики на материјалот од кој 

се изработени патиките се наведени во Табелата бр. 91.  
 
 
 
 
 
 
3.2.  Крој на патики  
 
Патиките го имаат следниот крој: истите се израбо-

тени од водоотпорна превртена кожа со дебелина од 
1,6-1,8 милиметри со вградена анатомска влошка. Па-
тиките се затегнуваат и лабават со помош на врвки. Ис-
тите имаат „VIBRAM“ ѓон кој не дозволува лизгање. 
На задниот дел имаат по две помошни ленти во вид на 
гајки, кои служат за полесно облекување. 

 
3.3.  Мерки за патики  
 
 Мерките за патиките се наведени во Табелата бр. 92.  
 
 
 
 
 
3.4. Фотографија на патики 
 
Изгледот на патиките е прикажан на фотографијата 

која е дадена во Прилог бр. 86, кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
7. ДЕЛОВИ ШТО ПРИПАЃААТ ПОКРАЈ ОС-

НОВНАТА УНИФОРМА 
 

Член 9 
Деловите што припаѓаат покрај основната уни-

форма, маица со кратки ракави со отвор во форма на 
буквата „О“, дводелно пододело, подкапа, чорапи 
кратки, чорапи долги, чорапи хулахоп, чорапи за вело-
сипедисти, елече флуоросцентно, подлактици за регу-
лирање на сообраќајот флуоросцентни, ракавици 
кожни, ракавици за регулирање на сообраќајот, ракави-
ци за велосипедисти (кратки и долги), ракавици за мо-
торциклисти, навлака за шапка и гајтан за свирче го 
имаат следниот состав, квалитет и крој. 

 
1. Маица со кратки ракави со отвор во форма на 

буквата „О“ 
 
1.1. Технички карактеристики на ткаенина за 

маица со кратки ракави со отвор во форма на бук-
вата „О“   

  
Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена маицата со кратки ракави со отвор во фор-
ма на буквата „О“ се наведени во Табелата бр. 93.  
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1.2. Крој на маица со кратки ракави со отвор во 
форма на буквата „О“ 

 
Маицата со кратки ракави со отвор во форма на 

буквата „О“ го има следниот крој: отворот за врат е по-
лукружен опшиен со паспул во ширина од 16мм. Раме-
ната се затворени на оверлок појачани со памучна 
трака, на почетниот раб се користи завршен штеп. Ра-
кавот е краток и на крајот е опшиен со паспул (исто ка-
ко отворот на вратот) во ширина од 16мм. Подвивот на 
маицата е сошиен на ибердак со две игли, во ширина 
од 18мм, а еластичноста на истиот е 75% поголема од 
ширината на маицата. За сите фази во изработката се 
користи конец со 60% памук и 40% полиестер со нуме-
рација 120 и текстуран 100% полиестер. Маицата се 
шие со рамни рабови без испуштени убоди и со густи-
на од 5 убоди во 1 см. Етикетата со величината, соста-
вот и знаците за одржување како и името на произве-
дителот е поставена во паспулот во врат во центарот на 
задницата. 

 
1.3.  Мерки за маица со кратки ракави со отвор 

во форма на буквата „О“ 
                                                                 
Мерките за маицата со кратки ракави со отвор во 

форма на буквата „О“ се наведени во Табелата бр. 94.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Скица и фотографија за маица со кратки ра-

кави со отвор во форма на буквата „О“    
 
Маицата со кратки ракави со отвор во форма на 

буквата „О“  се изработува според скица која е дадена 
во Прилог бр. 87, а изгледот на маицата со кратки рака-
ви со отвор во форма на буквата „О“  е прикажан на 
фотографијата која е дадена во Прилог бр. 88, кои се 
составен дел на овој правилник. 

 
2. Дводелно пододело 
 
2.1.  Технички карактеристики на ткаенина за  

дводелно пододело 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработено дводелното пододело се наведени во Табе-
лата бр. 95.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Крој на дводелно пододело 
 
Дводелното пододело се состои од два дела потко-

шула и ѕиври и истите го има следниот крој: отворот за 
врат на поткошулата е полукружен, опшиен со паспул 
во ширина од 16 милиметри. Рамената се затворени на 
маузер појачани со еластична трака, на почетниот раб 
се користи завршен штеп. Ракавот е долг со манжетна 
и е нашиен на маузер. Подвивот на подкошулата е со 
ширина од 16 милиметри и е сошиен на ибердак со две 
игли, а еластичноста на истиот е 75 % поголема од ши-
рината на поткошулата. За изработка на поткошулата 
за сите фази се користи конец со 60 % памук и 40% по-
лиестер со нумерација 120 и текстуран 100% полиес-
тер. Поткошулата се шие со рамни рабови без испуш-
тени убоди и густина од 5 убоди на 1 сантиметар. Ети-
кетата со величината, составот и знаците за оддржува-
ње како и името на производителот е поставена во пас-
пулот во вратот во центарот на задницата. Ногавиците 
на ѕиврите се долги и завршуваат со манжетна нашиена 
на маузер. Шлицот е опшиен со паспул со ширина од 
12 милиметри, а бутунерата е нашиена со паспул со 
ширина од 10 милиметри. Ѕиврите во чекор се затворе-
ни на маузер. За појасот се користи колан со ширина од 
4 сантиметри и е нашиен на ибердак со 3 игли. За изра-
ботка на ѕиврите во сите фази се користи конец со 60% 
памук и 40% полиестер и текстуран со 100% полиес-
тер. Ѕиврите се шијат со рамни рабови без испуштени 
убоди и густина од 5 убоди во 1 сантиметар. Етикетата 
со величината, составот и знаците за оддржување како 
и името на производителот е поставена во коланот во 
центарот на задницата. 

 
2.3. Мерки за поткошула     
 
 Мерките за поткошулата се наведени во Табелата 

бр. 96.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Мерки за ѕиври 
 
 Мерките за ѕиврите се наведени во Табелата бр. 97.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. Скица и фотографија за дводелно пододело 
 
Дводелното пододело (поткошула и ѕиври) се изра-

ботува според скица која е дадена во Прилог бр. 89, а 
изгледот на дводелното пододело (поткошула и ѕиври) 
е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог 
бр. 90, кои се составен дел на овој правилник. 

 
3. Подкапа 
 
3.1. Технички карактеристики на ткаенина за 

поткапа 
 
Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена поткапата се наведени во Табелата бр. 98.  
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3.2. Крој на поткапа 
 
 Поткапата го има следниот крој: истата е со елипсо-

виден отвор за очите и носот и е доволно долга да го 
заштитува вратот. Составувањето на деловите е на ма-
шина оверлок  со четири конца и кетлање. 

 
3.3. Мерки за поткапа  
 
 Мерките за поткапата се наведени во Табелата бр. 

99.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Скица и фотографија за поткапа   
    
Поткапата се изработува според скица која е дадена 

во Прилог бр. 91, а изгледот на поткапата е прикажан 
на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 92, кои се 
составен дел на овој правилник. 

 
4. Чорапи кратки  
 
4.1.  Технички карактеристики на ткаенина (пле-

тенина) за чорапи кратки 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која 

се изработени чорапите кратки се наведени во Табелата 
бр. 100.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Крој на чорапи кратки 
 
 Чорапите кратки го имаат следниот крој: истите се 

изработуваат на автоматска машина за плетење на чо-
рапи со пречник на цилендарот 4 цола со 120 игли и 
финост на плетивото 9.6 гг. Чорапите на долниот дел 
од стопалото и на задниот дел од листот се заштитени 
со фротир, а на горниот дел од листот се засилени со 
ластик. На крајот чорапите завршуваат со двоен ластик 
автоматски затворен на машина. Затворањето на пред-
ниот дел се врши со машинско кетлување. Чорапите се 
термофиксираат на пегли во форма на стапало на тепе-
ратура од 80°С. Чорапите единечно (во пар) се пакува-
ат во полиетиленски ќеси а потоа 50 пара се редат во 
петослојна картонска кутија. Кутиите се означуваат со 

име и место на производителот, име на пакуваното 
средство, количина, година на производство и за кого е 
наменето. 

 
4.3.  Мерки за чорапи кратки   
  
 Мерките за чорапите кратки се наведени во Табела-

та бр. 101.  
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Скица и фотографија за чорапи кратки 
 
Чорапите кратки се изработуваат според скица која 

е дадена во Прилог бр. 93, а изгледот на чорапите крат-
ки е прикажан на фотографијата која е дадена во При-
лог бр. 94, кои се составен дел на овој правилник. 

 
5. Чорапи долги   
 
5.1. Технички карактеристики на ткаенина (пле-

тенина) за чорапи долги 
 
Техничките карактеристики на ткаенината од која 

се изработени чорапите долги се наведени во Табелата 
бр. 102.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Крој на чорапи долги  
 
 Кројот на чорапите долги е ист како и кај чорапите 

кратки опишани во потточка 4.2. од овој член, прилаго-
ден према табелата на мерки во потточка 5.3. од овој 
член.   

 
5.3. Мерки за чорапи долги 
 
 Мерките за чорапите долги се наведени во Табелата 

бр. 103.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4. Скица и фотографија за чорапи долги 
 
Чорапите долги се изработуваат според скица која е 

дадена во Прилог бр. 95, а изгледот на чорапите долги 
е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог 
бр. 96, кои се составен дел на овој правилник. 

 
6. Чорапи  хулахоп  
  
6.1. Технички карактеристики на ткаенина  

(плетенина) за чорапи хулахоп 
            
Техничките карактеристики на ткаенината од која 

се изработени чорапите хулахоп се наведени во Табе-
лата бр. 104.  
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6.2. Крој на чорапи хулахоп       
 
 Чорапите хулахоп го имаат следниот крој: истите 

мора да бидат рамномерно плетени без испуштени ок-
ца и нити. Плетењето на хулахоп чорапите се врши на 
автоматска машина за плетење. Затварањето на пред-
ниот дел се врши со машинско кетлување. Во рендерот 
се вплетени гумени еластични жици по целата должина 
на рендерот. Рендерот се изработува во висина од 4 
сантиметри и истиот се преклопува на 2 сантиметри од 
внатрешната страна на хулахопките.  Етикетата мора 
да содржи име на производителот на ткаенината и го-
дина на производство и име на конфекционерот и годи-
на на конфекционирање. Содржината на етикетата мо-
ра да биде изработена во боја постојана на хемиско 
чистење. Истите се пакуваат во единечно пакување. 

 
6.3. Мерки за чорапи хулахоп 
 
 Мерките за чорапите хулахоп се наведени во Табе-

лата бр. 105.  
 
 
 
 
 
6.4. Скица за чорапи хулахоп   
     
Чорапите хулахоп се изработуваат според скица ко-

ја е дадена во Прилог бр. 97 кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
7. Чорапи за велосипедисти 
 
7.1.  Технички карактеристики на ткаенина за 

чорапи за велосипедисти 
 
Техничките карактеристики на ткаенината од која 

се изработени чорапите за велосипедисти се наведени 
во Табелата бр. 106.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2. Крој на чорапи за велосипедисти    
 
 Чорапите за велосипедисти го имаат следниот крој: 

истите се изработуваат на автоматска машина за плете-
ње на чорапи. Чорапите на долниот дел од стопалото и 
на задниот дел од листот се појачани а на горниот дел 
од листот се засилени со ластик. На крајот чорапите 
завршуваат со двоен ластик автоматски затворен на ма-
шина. Затворањето на предниот дел се врши со машин-
ско кетлување. Чорапите се термофиксираат на пегли 
во форма на стапало. Чорапите единечно (во пар) се па-
куваат во полиетиленски кеси а потоа 50 пара се редат 
во петослојна картонска кутија. Кутиите се означуваат 

со име и место на производителот, име на пакуваното 
средство, количина, година на производство и за кого е 
наменето. 

 
7.3. Мерки за чорапи за велосипедисти 
 
 Мерките за чорапите за велосипедисти се наведени 

во Табелата бр. 107.  
 
 
 
 
 
 
7.4. Скица  и фотографија на чорапи за велоси-

педисти 
 
Чорапите за велосипедисти се изработуваат според 

скица која е дадена во Прилог бр. 98, а изгледот на чо-
рапите за велосипедисти е прикажан на фотографијата 
која е дадена во Прилог бр. 99, кои се составен дел на 
овој правилник. 

 
8. Елече флуоросцентно 
 
8.1. Технички карактеристики на  материјал за 

елече флуоросцентно 
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработено елечето флуоросцентно се наведени во Та-
белата бр. 108.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2. Технички карактеристики на материјал за 

рефлектирачка лента 
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработена рефлектирачката лента се наведени во Та-
белата бр. 109.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3. Крој на елече флуоросцентно 
 
Елечето флуоросцентно го има следниот крој: истото 

е со округол паспулиран израз на вратот. Во пределот кај 
рамениците има сошиено темно тегет платки со висина од 
10-13 см., на средниот дел од платката вертикално од две-
те страни, лева и десна, преден и заден дел се спушта за-
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шиена рефлектирачка  лента, навезена во вид на правоа-
голници со тегет боја. Лентите се со димензија од 20-22 
сантиметри  во зависност од големинскиот број  и широ-
чина од 5 сантиметри.  На предниот дел од лева страна е 
навезен амблемот на полиција. Во средишниот преден дел 
кај завршетокот на правоаголниците е навезено со тегет 
букви „POLICE“ со димензии 20 сантиметри должина и 
4,7 сантиметри ширина. На средниот дел односно кај 
струкот хоризонтално има нашиено 2 рефлектирачки лен-
ти со широчина од 5 сантиметри на растојание исто така 
од 5 сантиметри една под друга. На првата лента на лева-
та и десната страна е навезено со тегет букви „ПОЛИ-
ЦИЈА“, со димензии 21 сантиметри должина и 4,2 санти-
метри ширина. Под рефлектирачката лента на растојание 
од 5 сантиметри има тегет парче со висина од 10-12 сан-
тиметри кое е завршеток на елекот. Како на предниот така 
и на задниот дел на елекот ги има истите парчиња и ленти 
кои се симетрично сошиени. На задниот дел кај рамени-
ците има платка во тегет боја во висина од 10-13 санти-
метри. Во средишниот заден дел помегу правоаголниците 
со тегет букви е навезено „ПОЛИЦИЈА“ со димензии 26 
сантиметри должина и 5,1 сантиметри ширина. На првата 
рефлектирачка лента од горе која се наоѓа на струкот од 
задната страна на две места е извезена со вез „ПОЛИ-
ЦИЈА“ со димензии 21 сантиметри должина и 4,2 санти-
метри ширина и се прицврстува со чичак лента на пред-
ницата. На тој начин предниот и задниот дел од елекот се 
прицврстуваат. Чичак лентите се распоредени симетрич-
но лево и десно со по три чичак ленти со димензии 5х2 
сантиметри на растојание од 5-7 сантиметри во зависност 
од големинскиот број и една чичак лента 5-6 сантиметри.   
Целиот елек е паспулиран со тегет паспул. 

 
8.4. Мерки за елече флуоросцентно  
  
 Мерките за елечето флуоросцентно се наведени во 

Табелата бр. 110.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.5. Скица и фотографија на елече флуоросцентно  
  
Елечето флуоросцентно се изработува според скица ко-

ја е дадена во Прилог бр. 100, а изгледот на елечето флуо-
росцентно е прикажан на фотографијата која е дадена во 
Прилог бр. 101, кои се составен дел на овој правилник. 

 
9. Подлактици за регулирање на сообраќајот 

флуоросцентни 
 
9.1. Технички карактеристики на материјал за под-

лактици за регулирање на сообраќај флуоросцентни   
     
Техничките карактеристики на материјалот од кој 

се изработени подлактиците за регулирање на сообра-
ќај флуоросцентни се наведени во Табелата бр. 111.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. Крој на подлактици за регулирање на сооб-
раќај флуоросцентни 

 
 Подлактиците за регулирање на сообраќај флуо-

росцентни го имаат следниот крој: истите се со еднос-
тавен крој со наизменично сошиени ленти од основна-
та и флуоросцентната ткаенина. На краевите по зав-
ршување на делот со ленти од основен материјал и 
флуоросцентна ткаенина подлактиците се стеснуваат и 
завршуваат со тунел за ластик во ширина од 10 мили-
метри низ кој се протнува ластик со ширина од 7 мили-
метри. Истите се шијат со конец во боја од основниот 
материјал. 

 
9.3. Мерки за подлактици за регулирање на сооб-

раќај флуоросцентни  
          
 Мерките за подлактиците за регулирање на сообра-

кај флуоросцентни се наведени во Табелата бр. 112.  
 
 
 
 
 
 
 
9.4. Скица и фотографија на подлактици за регу-

лирање на сообраќај флуоросцентни 
 
Подлактиците за регулирање на сообракај флуо-

росцентни се изработуваат според скица која е дадена 
во Прилог бр. 102, а изгледот на подлактиците за регу-
лирање на сообракај флуоросцентни е прикажан на фо-
тографијата која е дадена во Прилог бр. 103, кои се 
составен дел на овој правилник. 

 
10. Ракавици кожни  
 
10.1. Технички карактеристики на материјал за 

ракавици кожни  
            
  Техничките карактеристики на материјалот од кој 

се изработени ракавиците кожни се наведени во Табе-
лата бр. 113.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2. Крој на ракавици кожни    
 
Ракавиците кожни го имаат следниот крој: дланката 

и над дланката на истите се изработени од едно парче 
кожа, а меѓу прстите има посебни делови (клинови) за 
комоција на истите при свиткување и триаголник на 
дланката во горниот дел за подобра комоција при обле-
кување. Палецот е изработен од едно парче кожа. На 
горниот дел на дланката има ремен за затегнување кој 
се  закопчува со дрикер (метална нитна). Над дланката 
има три украсни шава. Ракавиците се шијат со конец 
100% полиестер 60/3, со 5 убоди на еден сантиметар. 
Внатрешниот дел на ракавиците е обложен со постава 
која треба да биде изработена од еден дел. Поставата е 
изработена од плетенина 100% полиакрил, со дебелина 
од Н.м=32.2 (за предиво) и треба да биде антистатична 
и да одбива електрицитет. Ракавиците и  поставата се 
подрабуваат во горниот дел каде треба да има етикета 
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за  големински број. Ракавиците треба да бидат спаку-
вани во ќеса по еден пар и во секоја ќеса да има декла-
рација и начин на одржување. 

 
10.3. Мерки за ракавици кожни  
 
 Мерките за ракавиците кожни се наведени во Табе-

лата бр. 114.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.4 Скица и фотографија за ракавици кожни 
 
Ракавиците кожни се изработуваат според скица ко-

ја е дадена во Прилог бр. 104, а изгледот на ракавиците 
кожни е прикажан на фотографијата која е дадена во 
Прилог бр. 105, кои се составен дел на овој правилник. 

 
11. Ракавици за регулирање на сообраќајот 
 
11.1 Технички карактеристики на материјал за 

ракавици за регулирање на сообраќај 
             
 Техничките карактеристики на материјалот од кој 

се изработени ракавиците за регулирање на сообракај 
се наведени во Табелата бр. 115.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2 Крој на ракавици за регулирање на сообра-

ќај  
 
 Ракавиците за регулирање на сообраќај го имаат 

следниот крој: истите се со пет раздвоени прсти изра-
ботени од материјал соодветен на техничките каракте-
ристики  наведени во потточка 11.1 од овој член. Длан-
ката е изработена од еден дел која на горниот дел има 
ластик од 6 милиметри кој треба да ги затега ракавици-
те на зглобовите од раката. Наддланката е исто така из-
рботена од еден дел и има три украсни штепа. Истите 
се шијат со бел синтетички конец со 5 до 7 убоди на 
еден сантиметар. Ракавиците треба да имаат етикета со 
големински број и состав на материјалот. Истите се па-
куваат во најлонска ќеса по еден пар и во истата треба 
да има декларација и начин на одржување.  

 
11.3 Мерки за ракавици за регулирање на сооб-

раќај  
 
 Мерките за ракавиците за регулирање на сообракај 

се наведени во Табелата бр. 116.  
 
 
 
 
 
 
 

11.4 Фотографија на ракавици за регулирање на 
сообраќај   

  
Изгледот на ракавиците за регулирање на сообракај 

е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог 
бр. 106, кој е составен дел на овој правилник. 

 
12. Ракавици за велосипедисти  (долги и кратки) 
 
12.1 Технички карактеристики на материјал за 

ракавици за велосипедисти долги    
                  
 Техничките карактеристики на материјалог од кој 

се изработени ракавиците за велосипедисти долги се 
наведени во Табелата бр. 117.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.2 Технички карактеристики на материјал за 

ракавици за велосипедисти кратки   
 
 Техничките карактеристики на материјалог од кој 

се изработени ракавиците за велосипедисти кратки се 
наведени во Табелата бр. 118.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.3 Крој на ракавици за велосипедисти долги 
 
Ракавиците за велосипедисти долги го имаат след-

ниот крој: истите се специјално дизајнирани за возење 
на велосипед со одвоени прсти и се изработени од ма-
теријал опишан како во техничките карактеристики кој 
во внатрешноста од ракавицата е нелизгачки. Дланката 
е изработена од еден дел и е вбризгана со нитрилни бо-
бици. Помегу прстите има вметнато клинови за поголе-
ма комоција и еластичност. Наддланката е изработена 
од два дела, палецот и показалецот се од еден дел а 
другите три прсти од друг дел. Помегу палецот и пока-
залецот има појачување кое е вбризгано со нитрилни 
бобици. На секој прст освен на палецот има гајка за 
побрзо соблекување. Во горниот дел на ракавицата има 
растегливо каивче за закопчување со леплива чичак 
лента. Истите имаат етикета со големински број и сос-
тав на материјалот. Ракавиците треба да бидат спакува-
ни во ќеса по еден пар и во секоја ќеса да има деклара-
ција и начин на одржување. 

 
12.4 Крој на ракавици за велосипедисти  кратки  
 
Ракавиците за велосипедисти кратки го имаат след-

ниот крој: истите се специјално дизајнирани за возење 
на велосипед со одвоени прсти и се изработени од ма-
теријал опишан како во техничките карактеристики кој 
во внатрешноста од ракавицата е нелизгачки. Дланката 
е изработена од еден дел и е вбризгана со нитрилни бо-
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бици. Помеѓу прстите има вметнато клинови за поголе-
ма комиција и еластичност. Наддлананката е изработе-
на од еден дел, а во горниот дел има растегливо каивче 
за закопчување со леплива чичак лента. Должината на 
прстите е во висина на првиот зглоб на прстот гледано 
од дланката. Истите имаат етикета со големински број 
и состав на материјалот. Ракавиците треба да бидат 
спакувани во ќеса по еден пар и во секоја ќеса да има 
декларација и начин на одржување. 

 
12.5 Мерки за ракавици за велосипедисти долги 
 
 Мерките за ракавици за велосипедисти долги се на-

ведени во Табелата бр. 119.  
 
 
 
 
 
 
 
12.6 Мерки за ракавици за велосипедисти кратки 
              
Табелата на мерки за ракавиците за велосипедисти 

кратки е иста како кај ракавиците за велосипедисти 
долги опишана во табелата на мерки во потточка 12.5 
од овој член освен  должината на  прстите кои се до ви-
сина на првиот зглоб на прстот гледано од дланката. 

 
12.7 Скица и фотографија на ракавици за вело-

сипедисти (кратки и долги)  
 
Ракавиците за велосипедисти кратки и долги се из-

работуваат според скица која е дадена во Прилог бр. 
107, а изгледот на ракавиците за велосипедисти кратки 
и долги е прикажан на фотографијата која е дадена во 
Прилог бр. 108, кои се составен дел на овој правилник. 

 
13. Ракавици за мотоциклисти 
 
13.1 Технички карактеристики на материјал за 

ракавици за мотоциклисти  
 
Техничките карактеристики на материјалот од кој 

се изработени ракавиците за мотоциклисти се наведени 
во Табелата бр. 120.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.2 Крој на ракавици за мотоциклисти 
 
 Ракавиците за мотоциклисти го имаат следниот 

крој: истите се со вообичаен крој со разделни прсти, а 
продолжени во должина за да го покриваат глуждот и 
ракавот од виндјакната. Истите имаат штитници во 
должина на прстите од предна страна, подесива лента 
или еластичен материјал за затегање кај глуждот, поја-
чани се со дополнителен дел кожа на дланките. Исто 
така на десниот палец имат и брисач за визирот од заш-
титниот шлем (кацигата). 

 
13.3 Мерки за ракавици за мотоциклисти 
 
 Мерките за раквиците за мотоциклисти се наведени 

во Табелата бр. 121.  

 
 
 
 
 
 
 
13.4 Скица и Фотографија на ракавици за мото-

циклисти 
 
Ракавиците за мотоциклисти се изработуваат спо-

ред скица која е дадена во Прилог бр. 109, а изгледот 
на ракацвиците за мотоциклисти е прикажан на фотог-
рафијата која е дадена во Прилог бр. 110, кои се соста-
вен дел на овој правилник. 

 
14. Навлака за шапка 
 
14.1 Технички карактеристики на материјал за 

навлака за шапка 
 
Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработена навлаката за шапка се наведени во Табелата 
бр. 122.  

 
 
 
 
 
 
 
 
14.2 Крој на навлака за шапка 
 
 Навлаката за шапка го има следниот крој: истата е 

со едноставен крој во форма на круг прилагодена пре-
ма големината на шапката. Краевите на навлаката зав-
ршуваат со тунел за ластик во ширина од 10 милимет-
ри низ кој се протнува ластик со ширина од 7 мили-
метри. Истите се шијат со конец во боја од основниот 
материјал. 

 
14.3 Мерки за навлака за шапка 
 
 Мерките за навлаката за шапка се наведени во Та-

белата бр. 123.  
 
 
 
 
 
 
14.4 Фотографија на навлака за шапка 
 
Изгледот на навлаката за шапка е прикажан на фо-

тографијата која е дадена во Прилог бр. 111, кој е сос-
тавен дел на овој правилник. 

 
15. Гајтан за свирче 
 
15.1 Технички карактеристики на материјал за 

гајтан за свирче 
 
Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен гајтанот за свирче се наведени во Табелата 
бр. 124.  
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15.2 Крој на гајтан за свирче 
 
 Гајтанот за свирче го има следниот крој: истиот е 

во форма на плетенка по чија должина паѓа врвка изра-
ботена од ист материјал и во иста боја како и гајтанот. 
Гајтанот во горниот дел има отвор кој се наметнува на 
епоалета, а на долниот дел има отвор на кој се намет-
нува свирчето. Ширината на гајтанот во горниот дел е 
еден сантиметар во должина од 35 сантиметри заедно 
со горниот отвор, а во долниот дел ширината е 0,6 сан-
тиметри во должина од 15 сантиметри заедно со долни-
от отвор. Должината на горниот отвор до првиот јазол 
е 5 сантиметри, а должината на долниот отвор е 4 сан-
тиметри. 

 
15.3 Мерки за гајтан за свирче 
 
 Мерките за гајтанот за свирче се наведени во Табе-

лата бр. 125.  
 
 
 
 
 
 
 
15.4 Фотографија на гајтан за свирче 
 
Изгледот на гајтанот за свирче е прикажан на фо-

тографијата која е дадена во Прилог бр. 112, кој е сос-
тавен дел на овој правилник. 

 
8. ДОПОЛНИТЕЛНИ ДЕЛОВИ ШТО ПРИПА-

ЃААТ ПОКРАЈ ОСНОВНАТА  УНИФОРМА 
 

Член 10 
Дополнителни деловите што припаѓаат покрај ос-

новната  униформа, широк ремен (опасач) со шнола, 
футрола за пиштол, футрола за резервна рамка, футро-
ла за лисици за врзување, футрола за радиоврска, фут-
рола за клучеви, држач за батериска лампа, држач за 
полициска палка и тесен ремен со шнола го имаат 
следниот состав, квалитет и крој: 

 
1. Широк ремен (опасач) со шнола 
 
1.1. Технички карактеристики на материјал за 

широк ремен (опасач) со шнола  
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен широкиот ремен (опасач) со шнола  се наве-
дени во Табелата бр. 126.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Крој на широк ремен (опасач) со шнола 
 
Широкиот ремен (опасач) со шнола го има следни-

от крој: истиот е изработен од два слоја на ткаена гурт-
на сошиени по целиот обем од сите четири страни. Од 
почетокот на внатрешната страна сошиена е женска чи-
чак лента во должина од 230 мм со ширина 50 мм, а во 
продолжение по средината до крајот на ременот соши-
ена е женска чичак лента со ширина од 25 мм. Ременот 
се закопчува и откопчува со сигурносна шнола соста-
вена од т.н. машки и женски дел, со истовремено при-

тискање во три точки на машкиот дел на шнолата. На 
краевите на двата дела низ отворите се провлечени тка-
ени гуртни за регулација на должина, со ширина од 50 
мм и истите се сошиени на телото на ременот. Женски-
от дел од шнолата е прицврстен на ременот со ткаена 
гуртна за регулација на должина, со должина од 100 
мм, на 60 мм од почетокот, обрабена од сите четири 
страни со појачување од две шиења по дијагоналите. 
Машкиот дел на шнолата се поставува на ткаена гуртна 
за регулација на должина, пресечена на должина од 440 
мм, на која на почетокот од едниот крај се шие машка 
чичак лента со должина од 100 мм, со подвиткување на 
гуртната од 8 мм. Во продолжение на истата мерено од 
почетокот се шие женска чичак лента на 280 мм во 
должина од 360 мм со што се добива слободен дел од 
женската чичак лента во должина од 200 мм. Гуртната 
за регулација на должина со чичак лентите се шие на 
растојание од 325 мм мерено од крајот на ременот. На 
истиот крај на ременот во должина од 150 мм се шие 
машка чичак лента, за регулирање на должината на ре-
менот со слепување на машкиот и женски чичак. Реме-
нот се шие со рамни шавови без испуштени убоди со 
густина на убодот од 3 - 4 на 10 мм. Конецот за шиење 
е полиестерски ткт 30/3. Широкиот ремен (опасач) со 
шнола се изработува на машина за шиење со двоен 
транспорт. Краевите на гуртните со термопостапка тре-
ба да бидат заштитени од ресење.  

 
1.3. Мерки за широк ремен (опасач) со шнола 
 
 Мерките за широкиот ремен (опасач) со шнола се 

наведени во Табелата бр. 127.  
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Скица и фотографија на широк ремен (опа-

сач) со шнола 
 
Широкиот ремен (опасач) со шнола се изработува 

според скица која е дадена во Прилог бр. 113, а изгле-
дот на широкиот ремен (опасач) со шнола е прикажан 
на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 114, кои 
се составен дел на овој правилник. 

 
2. Футрола за пиштол 
 
2.1. Технички карактеристики на материјал за 

футрола за пиштол  
            
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработена футролата за пиштол се наведени во Табе-
лата бр. 128.  
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2.2. Крој на футрола за пиштол  
   
Футролата за пиштол го има следниот крој: истата е 

изработена од кожа и сунгереста маса, обложени со по-
лиамидна ткаенина, кордура и опшиена со паспул 
лента. Челно од надворешната страна се шие 1 (една) 
полиестерска гуртна, а од внатрешната страна пластич-
на фолија и двете со ширина од 25 мм. Двете гуртни за 
придржување на пиштолот се нашиени на надворешни-
от дел на футролата. Гуртните двојно се превиткани и 
опшиени од сите четири страни. Првата гуртна со ед-
ниот крај се шие во џеб изработен од Kордура сошиен 
на надворешната страна (со можност за регулирање на 
должината). На слободниот крај се поставува машкиот 
дел од дрикерот. Втората гуртна со едниот крај се шие 
на внатрешната страна, а на другиот крај се поставува 
женскиот дел од дрикерот. Држачот за футрола е изра-
ботен од метален појачувач обложен со пластична фо-
лија и Кордура  и опшиен со паспул лента. Држачот за 
футрола со футролата е поврзан со три метални нитни. 
Носачот на футролата изработен е од ткаена гуртна со 
димензија 80х190 мм обложена со Кордура  и опшиена 
од сите четири страни. Носачот на футролата содржи 
чичак траки и два дрикери.  Носачот на футрола и 
држачот на футрола се поврзани со шиење во централ-
ниот дел со димензија 80х35 мм од сите четири страни 
со појачување по дијагоналите. Футролата за пиштол 
се шие со рамни шавови без испуштени убоди со гус-
тина на убодот од 3-4 на 10 мм. Конецот за шиење е 
полиестерски ткт 30/3. Футролата се изработува на ма-
шина за шиење со двоен транспорт. Краевите на 
гуртните со термопостапка треба да бидат заштитени 
од ресење. 

 
2.3. Мерки за футрола за пиштол 
 
 Мерките за футролата за пиштол се наведени во Та-

белата бр. 129.  
 
 
 
 
 
 
2.4. Скица и фотографија на футрола за пиштол 
 
Футролата за пиштол се изработува според скица која 

е дадена во Прилог бр. 115, а изгледот на футролата за 
пиштол е прикажан на фотографијата која е дадена во 
Прилог бр. 116, кои се составен дел на овој правилник. 

 
3. Футрола за резервна рамка 
 
3.1. Технички карактеристики на материјал за 

футрола за резервна рамка 
   
Техничките карактеристики на материјалот од која 

е изработена футролата за резервна рамка се наведени 
во Табелата бр. 130.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Крој на футрола за резервна рамка 
 
Футролата за резервна рамка го има следниот крој: 

истата е изработена од сунгереста маса, обложена со 
полиамидна ткаенина Кордура  и опшиена од сите 
страни со паспул лента. Футролата е од затворен тип, 
изработена да овозможи едноставно вадење и ставање 
на резервната рамка. Затворањето на футролата се 
врши со преклоп и прицврстување со женски дел и 
машки дел од дрикерот поставен на предниот дел. Два-
та дела на дрикерот можат да бидат  расковани врз 
женска односно машка чичак лента за добро и сигурно 
затворање и прилепување. Футролата за резервна рам-
ка се прицврстува на широк ремен со помош на држач 
изработен од ткаена гуртна сошиена на футролата, а се 
прицврстува со помош на дрикер и сошиени машки и 
женски чичак ленти. Футролата за резервна рамка се 
шие со рамни шавови без испуштени убоди со густина 
на убодот од 3-4 на 10 мм. Конецот за шиење е полиес-
терски ткт 30/3. Футролата за резервна рамка се изра-
ботува на машина за шиење со двоен транспорт. Крае-
вите на гуртните со термопостапка треба да бидат заш-
титени од ресење. 

 
3.3. Мерки за футрола за резервна рамка 
 
 Мерките за футролата за резервна рамка се наведе-

ни во Табелата бр. 131.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Скица и фотографија на футрола за резервна 

рамка 
 
Футролата за резервната рамка се изработува спо-

ред скица која е дадена во Прилог бр. 117, а изгледот 
на футролата за резервната рамка е прикажан на фотог-
рафијата која е дадена во Прилог бр. 118, кои се соста-
вен дел на овој правилник. 

 
4. Футрола за лисици за врзување 
 
4.1. Технички карактеристики на материјал за 

футрола за лисици за врзување 
             
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработена футролата за лисици за врзување се наведе-
ни во Табелата бр. 132.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Крој на футрола за лисици за врзување 
 
Футролата за лисици за врзување го има следниот 

крој: истата е изработена од сунгерста гума, обложена 
со полиамидна ткаенина Кордура и опшиена е од сите 
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страни со паспул лента. Футролата е од затворен тип, 
изработена да овозможи едноставно вадење и ставање 
на металните лисици. Затворањето на футролата се 
врши со преклоп и прицврстување со женски дел од 
дрикерот и машки дел од дрикерот поставен на предни-
от дел. Двата дела на дрикерот можат да бидат  раско-
вани врз женска односно машка чичак лента за добро и 
сигурно затворање и прилепување. Футролата за лиси-
ци се прицврстува на широк ремен со помош на држач 
изработен од ткаена гуртна сошиена на футролата, а се 
прицврстува со помош на 2 (два) дрикери и сошиени 
машки и женски чичак ленти. Футролата за лисици се 
шие со рамни шавови без испуштени убоди со густина 
на убодот од 3-4 на 10 мм. Конецот за шиење е полиес-
терски ткт 30/3. Футролата за лисици за врзување се 
изработува на машина за шиење со двоен транспорт. 
Краевите на гуртните со термопостапка треба да бидат 
заштитени од ресење. 

 
4.3.  Мерки за футрола за лисици за врзување     
 
 Мерките за футролата за лисици за врзување се на-

ведени во Табелата бр. 133.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4. Скица и фотографија на футрола за лисици 

за врзување  
 
Футролата за лисици за врзување се изработува 

според скица која е дадена во Прилог бр. 119, а изгле-
дот на футролата за лисици за врзување е прикажан на 
фотографијата која е дадена во Прилог бр. 120, кои се 
составен дел на овој правилник. 

 
5. Футрола за радиоврска 
 
5.1. Технички карактеристики на материјал за 

футрола за радиоврска  
    
Техничките карактеристики на материјалот од која 

е изработена футролата за радиоврска се наведени во 
Табелата бр. 134.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Крој на футрола за радиоврска 
 
Футролата за радиоврска го има следниот крој: ис-

тата е изработена од сунгереста гума, обложена со по-
лиамидна ткаенина Кордура и опшиена е од сите стра-
ни со паспул лента. Футролата е изработена да овозмо-

жи едноставно вадење и ставање на радиостаницата. 
Прицврстување на радиостаницата во футролата се 
врши со помош на еластична врвца поставена на ткае-
на гуртна со ширина од 25 мм. со преклоп на женскиот 
дел од дрикерот. Машкиот дел од дрикерот е поставен 
на предниот дел од футролата. Двата дела на дрикерот 
можат да бидат расковани врз женска односно машка 
чичак лента за добро и сигурно затворање и прилепу-
вање. Футролата за радиостаница се прицврстува на 
широк ремен со помош на држач изработен од ткаена 
гуртна со ширина од 50 мм., сошиена на футролата, а 
се прицврстува со помош на 1 (еден) дрикер и сошиени 
машки и женски чичак ленти. Футролата за радиоста-
ница се шие со рамни шавови без испуштени убоди со 
густина на убодот од 3-4 на 10 мм. Конецот за шиење е 
полиестерски ткт 30/3. Футролата за радиоврска се из-
работува на машина за шиење со двоен транспорт. Кра-
евите на гуртните со термопостапка треба да бидат 
заштитени од ресење. 

 
5.3. Мерки за футрола за радиоврска     
 
 Мерките за футролата за радиоврска се наведени во 

Табелата бр. 135.  
 
 
 
 
 
 
 
5.4. Скица и фотографија на футрола за радиов-

рска  
 
Футролата за радиоврска се изработува според ски-

ца која е дадена во Прилог бр. 121, а изгледот на фут-
ролата за радиоврска е прикажан на фотографијата која 
е дадена во Прилог бр. 122, кои се составен дел на овој 
правилник.  

 
6. Футрола за клучеви 
 
6.1. Технички карактеристики на материјал за 

футрола за клучеви 
 
Техничките карактеристики на материјалот од која 

е изработена футролата за клучеви се наведени во Та-
белата бр. 136.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. Крој на футрола за клучеви   
 
Футролата за клучеви го има следниот крој: истата 

е изработена од сунгереста гума, обложена со полиа-
мидна ткаенина Кордура и опшиена од сите страни со 
паспул лента. Футролата е од затворен тип, изработена 
да овозможи сигурно чување, едноставно вадење и ста-
вање на сетот клучеви. Затворањето на футролата се 
врши со преклоп и прицврстување со женски дел од 
дрикерот и машки дел од дрикерот поставен на предни-
от дел. Двата дела на дрикерот можат да бидат раскова-
ни врз женска односно машка чичак лента за добро и 
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сигурно затворање и прилепување. Футролата за клуче-
ви се прицврстува на широк ремен со помош на држач 
изработен од ткаена гуртна сошиена на футролата, а се 
прицврстува со помош на дрикер и сошиени машки и 
женски чичак ленти. Футролата за клучеви се шие со 
рамни шавови без испуштени убоди со густина на убо-
дот од 3-4 на 10 мм. Конецот за шиење е полиестерски 
ткт 30/3. Футролата за клучеви се изработува на маши-
на за шиење со двоен транспор. Краевите на гуртните 
со термопостапка треба да бидат заштитени од ресење. 

 
6.3.  Мерки за футрола за клучеви 
 
 Мерките за футролата за клучеви се наведени во 

Табелата бр. 137.  
 
 
 
 
 
 
 
6.4. Скица и фотографија на футрола за клучеви 
 
Футролата за клулчеви се изработува според скица ко-

ја е дадена во Прилог бр. 123, а изгледот на футролата за 
кллучеви е прикажан на фотографијата која е дадена во 
Прилог бр. 124, кои се составен дел на овој правилник. 

 
7. Држач за батериска лампа 
 
7.1. Технички карактеристики на материјал за 

држач за батериска лампа   
   
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен држачот за батериска лампа се наведени во 
Табелата бр. 138.  

 
 
 
 
 
 
 
 
7.2. Крој на држач за батериска лампа 
 
Држачот за батериска лампа го има следниот крој: 

истиот е изработен од два типа ткаени гуртни. Од прва-
та гуртна со ширина од 50 мм., со двојно превиткување 
и опшивање се формира кружен прстен со дијаметар 45 
мм. Од втората ткаена гуртна со ширина од 25 мм.се 
изработува носач на држачот, и истиот со шиење е пов-
рзан со кружениот прстен во целина. Држачот се приц-
врстува на широк ремен со помош на машки и женски 
дел на дрикер и сошиени машки и женски чичак ленти. 
Држачот за батериска лампа се шие со рамни шавови 
без испуштени убоди со густина на убодот од 3-4 на 10 
мм. Конецот за шиење е полиестерски ткт 30/3. Држа-
чот за батериска лампа се изработува на машина за ши-
ење со двоен транспор. Краевите на гуртните со термо-
постапка треба да бидат заштитени од ресење. 

 
7.3.  Мерки за држач за батериска лампа 
 
 Мерките за држачот за батериската лампа се наве-

дени во Табелата бр. 139.  
 
 
 
 
 

7.4. Скица и фотографија на држач за батериска 
лампа  

 
Држачот за батериската лампа се изработува според 

скица која е дадена во Прилог бр. 125, а изгледот на 
држачот за батериската лампа е прикажан на фотогра-
фијата која е дадена во Прилог бр. 126, кои се составен 
дел на овој правилник. 

 
8. Држач за полициска палка  
 
8.1. Технички карактеристики на материјал за 

држач за полициска палка   
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен држачот за полициска палка се наведени во 
Табелата бр. 140.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2. Крој на држач за полициска палка    
 
 Држачот за полициска палка го има следниот 

крој: истиот е изработен од ткаена гуртна на која се 
поставува метален карабинер за носење на поли-
циската палка. Држачот се прицврстува на широк 
ремен со помош на машки и женски дел на дрике-
рот и сошиени машки и женски чичак ленти на тка-
ената гуртна. Држачот за полициска палка се шие 
со рамни шавови без испуштени убоди со густина 
на убодот од 3-4 на 10 мм. Конецот за шиење е по-
лиестерски ткт 30/3. Држачот за полициска палка 
се изработува на машина за шиење со двоен тран-
спор. Краевите на гуртните со термопостапка треба 
да бидат заштитени од ресење. 

 
8.3. Мерки за држач за полициска палка 
 
Мерките за држачот за полициската палка се наве-

дени во Табелата бр. 141.  
 
 
 
 
 
 
 
8.4. Скица и фотографија на држач за полициска 

палка 
 
Држачот за полициска палка се изработува според 

скица која е дадена во Прилог бр. 127, а изгледот на 
држачот за полициската палка е прикажан на фотогра-
фијата која е дадена во Прилог бр. 128, кои се составен 
дел на овој правилник. 

 
9. Тесен ремен со шнола 
 
9.1. Технички карактеристики на материјал за 

тесен ремен со шнола   
 
Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен тесниот ремен со шнола се наведени во Та-
белата бр. 142.  
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9.2. Крој на тесен ремен со шнола   
 
Тесниот ремен со шнола го има следниот крој: ис-

тиот е изработен од природна говедска кожа на која се 
поставува: неподвижна кожена гајка, подвижна кожена 
гајка и металена шнола прицврстена со помош на две 
заковки. За регулирање на обемот на ременот се отво-
рени 6 (шест) отвори со распоред согласно скицата 9.3. 

 
9.3.  Мерки за тесен ремен со шнола 
 
 Мерките за тесниот ремен со шнола се наведени во 

Табелата бр. 143.  
 
 
 
 
 
 
9.4. Скица и фотографија на тесен ремен со шно-

ла   
 
Тесниот ремен со шнола се изработува според ски-

ца која е дадена во Прилог бр. 129, а изгледот на тесни-
от ремен со шнола е прикажан на фотографијата која е 
дадена во Прилог бр. 130, кои се составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 11 

 Дополнителни деловите што припаѓаат покрај ос-
новната  униформа, широкиот ремен (опасач) со 
шнола, футролата за пиштол, футролата за резервна 
рамка, футролата за лисици за врзување, футролата за 
радиоврска, футролата за клучеви, држачот за батерис-
ка лампа и држачот за полициска палка се изработуваат 
во црна или во бела боја, освен тесниот ремен со шно-
ла кој се изработува само во црна боја. 

 
9. ОЗНАКИ НА ОСНОВНАТА УНИФОРМА  

 
Член 12 

Ознаките на основната униформа, натпис „ПОЛИ-
ЦИЈА“, натпис „СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА“, натпис 
„ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“, амблем 
„ПОЛИЦИЈА“, амблем „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“, 
амблем во форма на штит со намалени димензии и ме-
тална ознака за шапка го имаат следниот состав, квали-
тет и крој. 

 
1. Натпис „ПОЛИЦИЈА“ 
 
1.1. Технички карактеристики на материјал за 

натпис „Полиција“   
 
Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен натписот „Полиција“ се наведени во Табела-
та бр. 144.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Крој на натпис „Полиција“   
 
Натписот „ПОЛИЦИЈА“ е во форма на полукружен 

лак исткаен на темно сина основа со  димензии 105 х 
32 мм. Од внатрешната страна на растојание од 3 мм од 
надворешниот раб е исткаена жолта лента во ширина 
од 3 мм во вид на внатрешна рамка.  Во бела боја во 
внатрешната рамка во првиот ред сразмерно се распо-
редени буквите ПОЛИЦИЈА, а во вториот ред буквите 
POLICE во фонт и растојание опишани во табелата на 
мерки од потточка 1.3.      

 
1.3. Мерки за натпис „Полиција“   
 
 Мерките за натписот „Полиција“ се наведени во Та-

белата бр. 145.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Скица и фотографија за натпис „Полиција“  
 
Натписот „Полиција“ се изработува според скица 

која е дадена во Прилог бр. 131, а изгледот на натписот 
„Полиција“ е прикажан на фотографијата која е дадена 
во Прилог бр. 132, кои се составен дел на овој правил-
ник. 

 
2. Натпис „СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА“ 
 
2.1. Технички карактеристики на материјал за 

натпис „СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА“      
 
 Техничките карактеристики на материјалот за нат-

пис СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА се опишани во точка 
1 од овој член и се наведени во Табела бр. 144.  

 
2.2.  Крој на натпис „СООБРАЌАЈНА ПОЛИ-

ЦИЈА“ 
 
Натписот „СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА “ е во 

форма на полукружен лак исткаен на темно сина осно-
ва со  димензии 105 х 32 мм. Од внатрешната страна на 
растојание од 3 мм од надворешниот раб е исткаена 
жолта лента во ширина од 3 мм во вид на внатрешна 
рамка. Во бела боја во внатрешната рамка во првиот 
ред сразмерно се распоредени буквите „СООБРАЌАЈ-
НА ПОЛИЦИЈА“, а во вториот ред буквите „TRAFFIC 
POLICE“ во фонт и растојание опишани во табелата на 
мерки од потточка 2.3.        

 
2.3. Мерки за натпис „СООБРАЌАЈНА ПОЛИ-

ЦИЈА“ 
 
 Мерките за натписот „СООБРАЌАЈНА ПОЛИ-

ЦИЈА“ се наведени во Табелата бр. 146.  
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2.4. Скица и фотографија за натпис „СООБРА-

ЌАЈНА ПОЛИЦИЈА“ 
 
Натписот „СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА“ се изра-

ботува според скица која е дадена во Прилог бр. 133, а 
изгледот на натписот „СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА“ е 
прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 
134, кои се составен дел на овој правилник. 

 
3. Натпис „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОД-

ДРШКА“ 
 
3.1.  Технички карактеристики на материјал за 

натпис „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ 
 
 Техничките карактеристики на материјалот за нат-

пис ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА се опиша-
ни во точка 1 од овој член и се наведени во Табела бр. 
144.  

 
3.2.  Крој на натпис „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА 

ПОДДРШКА“ 
 
Натписот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОД-

ДРШКА“ е во форма на полукружен лак исткаен на 
темно сина основа со  димензии 105 х 32 мм. Од внат-
решната страна на растојание од 3 мм од надворешни-
от раб е исткаена жолта лента во ширина од 3 мм во 
вид на внатрешна рамка. Во бела боја во внатрешната 
рамка во првиот ред сразмерно се распоредени буквите 
„ПОСЕБНА ЕДИНИЦА“, а во вториот ред буквите „ЗА 
ПОДДРШКА“ во фонт и растојание опишани во табе-
лата на мерки од потточка 3.3.        

 
3.3.  Мерки за натпис „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА 

ПОДДРШКА“ 
 
 Мерките за  натписот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА 

ПОДДРШКА“ се наведени во Табелата бр. 147.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Скица и фотографија за натпис „ПОСЕБНА 

ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ 
 
Натписот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОД-

ДРШКА“ се изработува според скица која е дадена во 
Прилог бр. 135, а изгледот на натписот „ПОСЕБНА 
ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ е прикажан на фотогра-
фијата која е дадена во Прилог бр. 136, кои се составен 
дел на овој правилник. 

4. Амблем „ПОЛИЦИЈА“ 
 
4.1. Технички карактеристики на материјал за 

амблем „ПОЛИЦИЈА“  
 
Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен амблемот „ПОЛИЦИЈА“  се наведени во Та-
белата бр. 148.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Крој на амблем „ПОЛИЦИЈА“    
 
Амблемот „ПОЛИЦИЈА“ е во форма на штит ис-

ткаен на темно сина основа со димензиии 115 х 95 
мм. Од внатрешната страна на растојание од 3 мм од 
надворешниот раб е исткаена жолта лента во ширина 
од 3 мм во вид на внатрешна рамка. Во бела боја во 
внатрешната рамка во горниот дел сразмерно се рас-
поредени буквите „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, а 
под нив буквите „ПОЛИЦИЈА“. Под зборот полици-
ја во форма на полулак е исткаена жолта линија со 
ширина од 3 мм. Под жолтата линија во бела боја 
сразмерно се распоредени буквите „POLICE“, а под 
зборот „POLICE“ во намалени димензии сразмерно е 
исткаен грбот на Република Македонија во соодвет-
ните бои. 

 
4.3. Мерки за амблем „ПОЛИЦИЈА“ 
 
 Мерките за амблемот „ПОЛИЦИЈА“ се наведени во 

Табелата бр. 149.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.  Скица и фотографија на амблем „ПОЛИ-

ЦИЈА“   
 
Амблемот „ПОЛИЦИЈА“  се изработува според 

скица која е дадена во Прилог бр. 137, а изгледот на 
амблемот „ПОЛИЦИЈА“  е прикажан на фотографијата 
која е дадена во Прилог бр. 138, кои се составен дел на 
овој правилник. 

 
5. Амблем „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“ 
 
5.1. Технички карактеристики на материјал за 

амблем „ГРАНИЧНА  ПОЛИЦИЈА“  
     
Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен амблем „ГРАНИЧНА  ПОЛИЦИЈА“  се на-
ведени во Табелата бр. 150.  
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5.2. Крој на амблем „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“  
 
Амблемот ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА е во форма 

на штит исткаен на темно сина основа со димензи-
ии 115 х 95 мм. Од внатрешната страна на растоја-
ние од 3 мм од надворешниот раб е исткаена жолта 
лента во ширина од 3 мм во вид на внатрешна 
рамка. Во бела боја во внатрешната рамка во горни-
от дел сразмерно се распоредени буквите „РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА“, а под нив буквите „ГРА-
НИЧНА ПОЛИЦИЈА“. Под зборовите гранична по-
лиција во форма на полулак е исткаена жолта лини-
ја со ширина од 3 мм. Под жолтата линија во бела 
боја сразмерно се распоредени буквите „BORDER“ 
POLICE, а под зборовите „BORDER POLICE“ ис-
ткаена е контура на територијата на Република Ма-
кедонија со димензии 50х55 мм, во која се наоѓа 
знамето на Република Македонија. Врз контурата, 
на левата страна е исткаен граничен камен со ди-
мензии 15х40 мм, на кој во основата се исткаени 
буквите РМ во црна боја. Од левата и десната стра-
на на контурата на Република Македонија исткаен е 
ловоров венец во златно-жолта боја. 

 
5.3.  Мерки за амблем „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“    
 
 Мерките за амблемот „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“   

се наведени во Табелата бр. 151.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4. Скица и фотографија на амблем „ГРАНИЧ-

НА ПОЛИЦИЈА“  
   
Амблемот „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“ се изработу-

ва според скица која е дадена во Прилог бр. 139, а из-
гледот на амблемот „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“ е при-
кажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 
140, кои се составен дел на овој правилник. 

 
6. Амблем во форма на штит со намалени димен-

зии  
 
6.1. Технички карактеристики на материјал за 

амблем во форма на штит со намалени димензии    
   
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен амблемот во форма на штит со намалени ди-
мензии  се наведени во Табелата бр. 152.  

 
 
 
 
 
 
6.2 Крој на амблем во форма на штит со намале-

ни димензии 
 
Амблемот во форма на штит со намалени димензии 

е везен на ткаенина со темно сина основа со димензиии 
60 х 60 мм. Од внатрешната страна на растојание од 5 
мм од надворешниот раб со конец од 100% свила е из-
везена жолта лента во ширина од 3 мм во вид на внат-
решна рамка. Во внатрешната рамка со конец од 100% 
свила извезени се ловоров венец и ознака РМ во жолта 
боја. Надворешниот раб е опшиен со темно син конец. 

 
6.3 Мерки за амблем во форма на штит со нама-

лени димензии     
 
 Мерките за амблемот во форма на штит со намале-

ни димензии  се наведени во Табелата бр. 153.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 Скица и фотографија на амблем во форма на 

штит со намалени димензии  
 
Амблемот во форма на штит со намалени димензии 

се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 
141, а изгледот на амблемот во форма на штит со нама-
лени димензии  е прикажан на фотографијата која е да-
дена во Прилог бр. 142, кои се составен дел на овој 
правилник. 

 
7. Метална ознака за шапка 
 
7.1 Технички карактеристики на материјал за 

метална ознака за шапка    
 
Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработена металната ознака за шапка се наведени во 
Табелата бр. 154.  

 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Крој на метална ознака  за шапка   
 
Металната ознака има облик на штит со димен-

зии 47 х 50 мм. Истата се изработува во сребрено 
бела боја. Во средината на штитот на сребрено бела 
основа е поставена ознака во форма на круг на кој 
во златно жолта боја се поставени ловорови венци,  
а во средината во златно жолта боја се отпечатени 
буквите РМ. На задната страна има два мали метал-
ни штрафа од кои првиот гледано од долниот дел 
на ознаката е на висина од 20 мм, а вториот на ви-
сина од 40 милиметри 
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7.3  Мерки за метална ознака  за шапка             
 
Мерките за металната ознака за шапка се наведени 

во Табелата бр. 155.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4 Скица и фотографија на метална ознака  за 

шапка   
 
Металната ознака за шапка се изработува според 

скица која е дадена во Прилог бр. 143, а изгледот на 
металната ознака за шапка е прикажан на фотографија-
та која е дадена во Прилог бр. 144, кои се составен дел 
на овој правилник. 

 
II. УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПО-

СЕБНИ И СПЕЦИЈАЛНИ  ЗАДАЧИ 
 
1. УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА СПЕ-

ЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ 
 
1.1. Составни делови на униформа за извршува-

ње на специјални задачи 
 

Член 13 
Составните делови на униформата за извршување 

на специјални задачи,  комбинезон, зимска јакна со 
подјакна, кратка мека јакна „виндстопер“, џемпер, ко-
шула „рипс“, кошула  „аутлас“, панталони „рипс“, пан-
талони „трослојни“, блуза со долги ракави, маица со 
јака, маица со отвор во форма на буквата „О“, маица со 
долги ракави, тактичка маица со кратки ракави, дводе-
лен комплет за дожд, шешир, капа  „безбол“, беретка, 
навлака за шлем, високи зимски чизми и тактички лет-
ни чизми го имаат следниот состав, квалитет и крој. 

 
1. Комбинезон 
1.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

комбинезон 
  
Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработен комбинезонот се наведени во Табелата бр. 
156.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Крој на комбинезон 
 
Комбинизонот го има следниот кроj: сите составни 

шавови на комбинезонот се двојно штепувани поради по-
голема издржливост при носењето. Отворите на џебовите 
се додатно зацврстени и сите џебови се затвараат со сис-
тем чичак лента. На предната страна се закопчува со дво-
насочен патент кој е прикриен со внатрешен и надворе-

шен преклоп кој е со чичак лента. На грбот има специја-
лен крој за полесно движење (Би свинг), во појасот од 
внатрешна страна во 4 канали се вградени 4 еластични 
ленти за регулирање на обемот на половината, а од надво-
решната страна има 4 широки гајки, 2 од предната и 2 од 
задната страна кои се регулираат со лепенки. Јаката е рус-
ка  (мандарин) која може да се носи нагоре или надолу. Се 
закопчува со чичак лента која овозможува регулирање на 
должината на јаката. На левиот дел на јаката од надво-
решна страна зашиена е чичак лента за фиксирање на 
продолжениот дел од јаката, на задниот дел од јаката исто 
така има чичак лента за поставување на ознаки за иденти-
фикација на корисникот. Во делот на рамената од задната 
страна има две фалти за зголемена комоција и подвиж-
ност. Под рамената на бочниот дел на комбинезонот и 
под пазувите на ракавите  има мрежа за подобра вентила-
ција. На предните делови од комбинезонот во висина на 
рамената сошиени се две ленти низ кои може да помину-
ва кабел за радио врска. На градите има два обратно иско-
сени џебови со дипли кои се затвараат со преклоп со чи-
чак лента. Во внатрешноста на џебот има три тесни прег-
ради. Од долната страна има отвор за нечистотии. На дол-
ната страна на џебот сошиена е импровизирана алка за за-
качување на гарабин. Под градните џебови има вметнато 
скриени отвори со патент на надворешниот раб. На леви-
от граден џеб има отвор за пенкало. Под појасот од двете 
страни има коси длабоки џебови. На предниот дел од бу-
товите има по еден од секоја страна мали џебови со поја-
чан раб кои не се искосени. Под нив од предна страна на 
бутовите има џебови со преклоп со чичак (велкро лента) 
кои на средината имаат фалти за поголем волумен на са-
миот џеб. Под преклопот во фалтите од џебот има гуртна 
за регулирање на должината на ногавиците односно за по-
ложбата на штитниците за колена. Од долната страна има 
отвор за ослободување од нечистотии, а од внатрешната 
страна има еластична лента за резервена рамка. Од внат-
решната страна на ногавицата во делот на бутовите има 
додаток со отвори за подесување на обемот на ногави-
цата.  Во висина на колената има џеб за вметнување на 
влошки за штитење кои влегуваат од долната страна и се 
затвараат со чичак. На ногавицата има тунел со еластична 
врвка за регулирање на положбата на штитниците за ко-
лена. Врвката се регулира со стопер. Истата врвка не тре-
ба да се гледа ни смета при движење. На задниот дел на 
комбинезонот под појасот има два џебови со преклоп. До-
дека на делот за седење има појачан дел со ткаенина. Еден 
џеб со кос отвор е поставен бочно на ногавицата. По дол-
жина на долгите бочни страни на џебот има фалти со што 
се зголемува волуменот на џебот. Кратката бочна страна 
на џебот воедно претставува и отвор за скриен џеб кој се 
затвара со патент. На долниот дел на ногавиците има џеб 
со две надворешни прегради и еластична лента се затвора 
со капак со чичак. На дното има отвор за исфрлање на не-
чистотија. На двата ракави симетрично се поставени џе-
бови со ист распоред и облик. На горниот дел на ракавот 
се наоѓа накосен џеб со капак и преграда. Џебот на дното 
има отвор за ослободување од нечистотии. На надвореш-
ната страна на капакот сошиена е  чичак лента  со димен-
зии 5 x 10 сантиметри (± 2 мм), на внатрешната страна на 
капакот сошиена е  чичак лента  со димензии 3x 8 санти-
метри (± 2 мм), и надворешната страна од џебот сошиена 
е  чичак лента  со димензии 15 x 10 сантиметри (± 2 мм) 
за соодветени амблеми. На задната страна на ракавот во 
пределот на лактот и подлактицата има џеб за штитник за 
лакт кој од горната страна се затвора со чичак лента. На 
лактот има тунел со еластична врвка за регулирање на по-
ложбата на штитниците. Врвката се регулира со стопер. 
Истата врвка не треба да се гледа ни смета при движење. 
Регулирање на ширината на ракавот кај зглобот е изведе-
но со еластична лента и манжетна со чичак  лента. На ле-
вата и десната страна во висина на градите има „чичак“- 
ленти со димензии 12x2,5 сантиметри (± 2 мм), кои на 
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горниот дел се покриени со материјал од комбинезонот. 
По средина на горната лента, во висина на градите сошие-
на е „чичак“-лента со димензии 10х5 сантиметри (± 2 мм) 
која на горниот дел е покриена со материјал од комбине-
зонот.  

 
1.3 Мерки за комбинезон 
 
 Мерките за комбинезонот се наведени во Табелата 

бр. 157.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Скица и фотографија за комбинезон  
 
Комбинезонот се изработува според скица која е 

дадена во Прилог бр. 84, а изгледот на комбинезонот е 
прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 
85, кои се составен дел на овој правилник. 

 
2. Зимска јакна со подјакна 
 
2.1 Технички карактеристики на зимска јакна  
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е из-

работена зимската јакна се наведени во Табелата бр. 158.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Технички карактеристики на подјакна  
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена подјакната се наведени во Табелата бр. 159.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Крој на зимска јакна и подјакна 
 
Зимската јакна го има следниот крој: Затварањето е 

со патент. По должината сошиени се две ленти до гор-
ниот раб на јаката. Левата (горна) лента е широка 7 
сантиметри (± 2 мм) а десната (долна) лента 6 санти-
метри (± 2 мм). Лентите се преклопуваат и затвараат на 
7 места со „чичак“-лента со ширина од 2 сантиметри. 
Под лентата на предниот дел има два вертикални џеба 
со капаци со „чичак“- лента на три места со ширина од 
2 сантиметри. По средина на горната лента, во висина 
на градите сошиена е „чичак“-лента со димензии 10х5 
сантиметри (± 2 мм )која на горниот дел е покриена со 
материјал од јакната. Од предната страна пресечена е 
во висина на градите и појасот. Над лентата, над десни-
от џеп сошиена е „чичак“-лента со димензии 12x2,5 
сантиметри (± 2 мм ), а над левиот џеп сошиена е „чи-
чак“-лента со димензии 12x2,5 сантиметри (± 2 мм )кои 
на горниот дел се покриени со материјал од јакната. 
Џебовите имаат капаци со „чичак“-лента. Горниот џеб 
е со фалта (дипла) и отвор од горе, има отвор и гајка. 
Долниот џеб е подолг за 5,5 сантиметри од горниот и 
има патент. Димензиите на џебот со фалта се 17x19 
сантиметри (± 2 мм ). Ширината на капакот е 8 санти-
метри (± 2 мм )по средината и 6 сантиметри (± 2 мм )на 
краевите. Во пределот на појасот има искосен џеб со 
лента во форма на триаголник со димензии 22x23 сан-
тиметри (± 2 мм ). На слободниот дел на лентата има 
„чичак“-лента широка 2,5 сантиметри (± 2 мм )на две 
места. Јакната е со повеќеделна капуљача. Во пределот 
на челото капуљачата има шилт со ширина од 12 сан-
тиметри  (± 2 мм ). По работ на капуљачата има синте-
тичка врвка и лента широка 5 сантиметри (± 2 мм ). Ка-
пуљачата има „чичак“-лента широка 2,5 сантиметри 
која се провлекува низ прстен (во форма на буквата 
„D“) и е сместен на потесната лента на ткаенината во 
вид на гајка. Во внатрешноста на јакната има лента од 
ткаенина широка 5 сантиметри(± 2 мм ) . Копче со син-
тетичка лента има на грбот и вратот на 2,5 сантиметри 
од работ на капуљачата. Ракавите се „ранглан“ со џебо-
ви на рамениците. Џебовите имаат отвор и патент. На 
дното на џебот има фалта широка 3 сантиметри(± 2 мм 
) . На двата  џеба сошиена е „чичак“-лента и  тоа на 
надворешната страна на капакот сошиена е  чичак лен-
та  со димензии 5 x 10 сантиметри (± 2 мм), на внат-
решната страна на капакот сошиена е  чичак лента  со 
димензии 3x 8 сантиметри (± 2 мм), и надворешната 
страна од џебот сошиена е  чичак лента  со димензии 
15 x 10 сантиметри (± 2 мм) за соодветени амблеми кои 
се покриени со материјал од јакната. Димензијата на 
џебот изнесува 18х14 сантиметри (± 2 мм ). На отворот 
на ракавите има лента широка 5 сантиметри (± 2 мм )и 
„чичак“-лента широка 4 сантиемтри (± 2 мм ). На лак-
тот и подлактот сошиено е парче ткаенина. На ракавот 
на растојание од 5 сантиметри има отвор со патент и 
сошиен со лента широка 1,5 сантиметри (± 2 мм ). 
Внатрешниот дел на ракавот во делот на зглобот има 
постава со должина од 5,5 сантиметри (± 2 мм )и син-
тетичка лента со нитна. Внатрешниот дел на јакната и 
капуљачата поставени се со мрежеста „трико“ ткае-
нина. На внатрешноста на предните делови има патент. 
Над патентот во делот на јаката има триаголна под-
лента. Подјакната е изработена од истиот материјал ка-
ко и јакната. Подјакната го има слениот крој: истата е 
со јака висока 10 сантиметри (± 2 мм )со патент. Во 
пределот на појасот има два коси џебови со патент. На 
страните има отвори со соштитна лента од 32 санти-
метри (± 2 мм ) со двоен патент. Долниот дел на отво-
рот е покриен со дополнителна лента со нитна. Ракави-
те се троделни и имаат манжетна од 3 сантиметри(± 2 
мм ) . Низ половината на манжетната има еластична 
лента. Во внатрешноста на ракавот, во пределот над 
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зглобот сошиено е копче. Подјакната однадвор е зац-
врстена со памучно-синтетичка ткаенина во надвореш-
ниот, рамениот и горниот дел на ракавите и подлактите 
со зајакнување под вратот на должина од 9,5 сантимет-
ри (± 2 мм ). Со поставата формира џепни кеси за два 
коси џеба во висина на градите. Внатрешниот џеб од 
левата страна има патент. Внатрешниот џеб од десната 
страна има отвор со ластик. Долниот дел на грбот и ра-
кавите се поставени. На левата и десната страна во ви-
сина на градите има „чичак“- ленти со димензии 12x2,5 
сантиметри (± 2 мм ), кои на горниот дел се покриени 
со материјал од јакната. во висина на градите лево од 
патентот сошиена е „чичак“-лента со димензии 10х5 
сантиметри (± 2 мм )која на горниот дел е покриена со 
материјал од јакната. На двата ракави  сошиени се 
„чички“- ленти  и  тоа на надворешната страна на капа-
кот сошиена е  чичак лента  со димензии 5 x 10 санти-
метри (± 2 мм), на внатрешната страна на капакот со-
шиена е  чичак лента  со димензии 3x 8 сантиметри (± 
2 мм), и надворешната страна од џебот сошиена е  чи-
чак лента  со димензии 15 x 10 сантиметри (± 2 мм) за 
соодветени амблеми, кои се покриени со материјал од 
јакната.  

 
2.4 Мерки за зимска јакна со подјакна 
 
 Мерките за зимската јакна со подјакна се наведени 

во Табелата бр. 160.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Скица и фотографија за зимска јакна со под-

јакна  
 
Зимската јакна се изработува според скица која е 

дадена во Прилог бр. 145, подјакната се изработува 
според скица која е дадена во Прилог бр. 146, а изгле-
дот на зимската јакна со подјакна е прикажан на фотог-
рафијата која е дадена во Прилог бр. 147, кои се соста-
вен дел на овој правилник. 

 
3. Кратка мека јакна „виндстопер“ 
 
3.1 Технички карактеристики на ткаенина на 

кратка мека јакна „виндстопер“ 
             
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена кратката мека јакна „виндстопер“ се наве-
дени во Табелата бр. 161.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Крој на кратка мека јакна „виндстопер“ 
 
Кратката мека јакна го има следниот крој: На предни-

от дел  има водоотпорен патент. Од внатрешната страна 
на патентот има лента широка 4 сантиметри(± 2 мм). Јака-
та е крената со патент. Внатрешната страна на јаката е из-
работена од мек материјал „флис“. Висината на јаката на 
централниот заден дел е 8,5 сантиметри (± 2 мм ), а дол-
жината е 8 сантиметри (± 2 мм ). На градите од десната 
страна има џеб со сокриен патент. Отворот на џебот е 17,5 
сантиметри (± 2 мм ) и 1,5 сантиметри раб. Должината на 
вертикалниот патент на џебот изнесува 20 сантиметри (± 
2 мм ). Во пределот на појасот на двете страни има џебови 
со закосено отварање со патент од 19 сантиметри(± 2 мм ) 
. Внатрешната страна на џебот е изработена од мрежеста 
постава. На страничните рабови има двострани водоот-
порни патенти од 30 сантиметри (± 2 мм )од долниот раб 
до пазувите. На горниот дел на патентот има лента со 
нитна. Ракавите се со набори и манжетни со лента за за-
тегнување со должина од 2,5x7,5 сантиметри (± 2 мм )која 
на страничниот раб има лепенка. Во средина на горниот 
дел од ракавот има вертикални џебови со водоотпорни па-
тенти. Задната страна се состои од еден дел. Завршува со 
двојно сошиен раб со широчина од 4 сантиметри и вгра-
ден еластичен затегнувач. На левата и десната страна во 
висина на градите има „чичак“- ленти со димензии 12x2,5 
сантиметри (± 2 мм ) кои на горниот дел се покриени со 
материјал од јакната, во висина на градите лево од патен-
тот сошиена е „чичак“-лента со димензии 10х5 сантимет-
ри (± 2 мм )која на горниот дел е покриена со материјал 
од јакната. На двата ракави  сошиени се „чички“- ленти со 
димензии 15 x 10 сантиметри (± 2 мм) за натпис и амблем. 

 
3.3  Мерки за кратка мека јакна „виндстопер“ 
 
 Мерките за кратката мека јакна „виндстопер“ се на-

ведени во Табелата бр. 162.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Скица и фотографија за кратка мека јакна 

„виндстопер“ 
 
Кратката мека јакна „виндстопер“ се изработува 

според скица која е дадена во Прилог бр. 148, а изгле-
дот на кратката мека јакна „виндстопер“ е прикажан на 
фотографијата која е дадена во Прилог бр. 149, кои се 
составен дел на овој правилник. 

 
4. Џемпер 
 
4.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

џемпер 
  
Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработен џемперот се наведени во Табелата бр. 163.  
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4.2 Крој на џемпер 
 
 Џемперот го има следниот крој: истиот е со рол ја-

ка во висина од 12 сантиметри   (± 2 мм). Се закопчува 
со патент во должина од 35 сантиметри (± 2 мм). Под 
затворачот на патентот сошиена е „подлајсна“ од ткае-
нина. Има зајакнување од памучно синтетичка ткаени-
на во делот на рамената и лактите на ракавите. Должи-
ната на зајакнувањето на лактите е 24 сантиметри (± 2 
мм), додека на делот на рамената е 13х11 сантиметри. 
„Рендерите“ на дното и ракавите се со ширина од 9 
сантиметри (± 2 мм). На левата страна во висина на 
градите има џеб со капак со „чичак“-лента.  На ракави-
те сошиена е „чичак“-лента за натпис и амблем која на 
горниот дел е покриена со материјал од џемперот. На 
левата и десната страна во висина на градите има „чи-
чак“- ленти со димензии 12x2,5 сантиметри (± 2 мм ), 
кои на горниот дел се покриени со материјал од џемпе-
рот. Во висина на градите лево од патентот сошиена е 
„чичак“-лента со димензии 10х5 сантиметри (± 2 мм ) 
која на горниот дел е покриена со материјал од џемпе-
рот. На двата ракави  сошиени се „чички“- ленти  и  тоа 
на надворешната страна на капакот сошиена е  чичак 
лента  со димензии 5 x 10 сантиметри (± 2 мм), на внат-
решната страна на капакот сошиена е  чичак лента  со 
димензии 3x 8 сантиметри (± 2 мм), и надворешната 
страна од џебот сошиена е  чичак лента  со димензии 
15 x 10 сантиметри (± 2 мм) за соодветени амблеми  
кои на горниот дел се покриени со материјал од џемпе-
рот. 

 
4.3 Мерки за џемпер 
 
 Мерките за џемперот се наведени во Табелата бр. 

164.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Скица и фотографија за џемпер  
 
Џемперот се изработува според скица која е дадена 

во Прилог бр. 150, а изгледот на џемперот е прикажан 
на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 151, кои 
се составен дел на овој правилник. 

 
5. Кошула „рипс“ 
 
5.1 Технички карактеристики на ткаенина за ко-

шула „рипс“  
            
  Техничките карактеристики на ткаенината од која 

е изработена кошулата „рипс“се наведени во Табелата 
бр. 165.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Крој на кошула „рипс“ 
 
Кошулата „рипс“ го има следниот крој: рабовите на 

кошулите се прештепувани со двоен зрнест убод. Рабо-
вите се обработени. Отворите на џебовите се дополни-
телно зацврстени. Јаката  е руска  („мандарин“) со ви-
сина од 6 сантиметри (± 2 мм ) во предниот, односно 7 
сантиметри (± 2 мм ) во задниот дел. Закопчувањето на 
продолжениот дел на јаката со должина до 9 сантимет-
ри (± 2 мм ) е со „чичак“- лента со ширина од 3 санти-
метри (± 2 мм ). На левиот дел на јаката од надвореш-
ната страна сошиена е „чичак“- лента. На задниот гр-
бен дел на јаката сошиена е „чичак“-лента со димензии 
5 x 4 сантиметри. Јаката се закопчува со „чичак“-лента. 
На предната страна се закопчува со двонасочен патент 
покриен со внатрешен и надворешен преклоп и на че-
тири места има „чичак“-лента. По средина на горната 
лента во висина на градите сошиена е „чичак“- лента 
со димензии 10x5 сантиметри (± 2 мм ) која на горниот 
дел е покриена со материјал од кошулата. На двата 
предни дела на кошулата во висина на рамениците со-
шиени се два канали со димензии 5х3 сантиметри(± 2 
мм )  . Во висина на градите има по еден обратно иско-
сен џеб со капак со „чичак“- лента. Џебот се состои од 
два дела: првиот дел со фалта (дипла) е видлив и отво-
рот е на горната страна под капакот, а вториот дел има 
отвор од страна и е за 5,5 сантиметри (± 2 мм ) подолг 
од горниот џеб и има патент. Џебот со фалта е сошиен 
на џебот кој има отвор од страна. На долната страна на 
џебот со фалта има гајка. Во внатрешноста на џебот со 
фалта има ткаенина која е проштепувана на ширина од 
4 сантиметри(± 2 мм )  . На средината на капакот на џе-
бот се наоѓа отвор долг 6 сантиметри. На левиот џеб во 
близина на лентата сошиено е парче ткаенина во вид на 
канал со ширина од 3 сантиметри (± 2 мм )  .  Димензи-
јата на џебот со фалта е 17х15 сантиметри(± 2 мм )  . 
Ширината на капакот на средниот дел е 8 сантиметри, 
а на краевите 6 сантиметри. Над лентата, над десниот 
џеп сошиена е „чичак“- лента со димензии 12 x 2,5 сан-
тиметри (± 2 мм ), а над левиот џеп сошиена е „чичак“-
лента со димензии 12 x 2,5 сантиметри (± 2 мм ), која 
на горниот дел е покриена со материјал од кошулата. 
На задниот дел има две фалти со длабочина од 4 санти-
метри (± 2 мм ). Грбниот дел до половина е поставен со 
трико мрежа. Мрежата е сошиена и во внатрешниот 
дел на фалтите, страничните делови на кошулата и дол-
ните делови на ракавите, во висина на пазувите. Мре-
жата е фиксирана со двојни конци. Во пределот на по-
јасот има лента со ширина 4,5 сантиметри (± 2 мм ) ко-
ја се затвара со „чичак“-лента со горна и долна нитна. 
На ракавите има ист распоред на џебови со дополните-
лен слој ткаенина. На горниот дел на ракавот има еден 
кос џеб со капак кој е сошиен со предната страна на ко-
шулата. Закопчувањето на џебот е со „чичак“-лента. На 
надворешната страна на капакот и џебот од ракавите 
сошиена е „чичак“-лента и  тоа на надворешната стра-
на на капакот сошиена е  чичак лента  со димензии 5 x 
10 сантиметри (± 2 мм), на внатрешната страна на ка-
пакот сошиена е  чичак лента  со димензии 3x 8 санти-
метри (± 2 мм), и надворешната страна од џебот сошие-
на е  чичак лента  со димензии 15 x 10 сантиметри (± 2 
мм) за натпис и амблем, која на горниот дел е покриена 
со материјал од кошулата.  Димензијата на џебот е 
13х17 сантиметри (± 2 мм ). Ширината на капакот е 6 
сантиметри. На задната страна на ракавот во делот на 
лактот и подлактот има џеб со должина од 31 сантиме-
тар (± 2 мм ) кој се затвара со „чичак“-лента со ширина 
од 2 сантиметри. Џебот се затвара со помош на „чи-
чак“-лента со ширина од 2 сантиметри(± 2 мм )  , смес-
тена од горната страна. На ракавот има фалти (дипли) 
кои се стеснуваат на дното. На краевите на ракавите во 
делот на зглобовите сошиена е еластична лента широка 
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4 сантиметри (± 2 мм ) која се затвара со „чичак“-
лента. Манжетната е со неправилен облик со проширу-
вање во горниот дел на дланката. Ширината на ман-
жетната е 9 сантиметри (± 2 мм ) , а во делот на шавот 
5 сантиметри (± 2 мм )  . На сите надворешни џебови 
на долната страна се наоѓаат отвори. Штитниците се со 
димензии прилагодени на џебовите за сместување на 
штитниците. Изработени се од материјал („неопрен“) 
со ширина од 3 до 5 милиметри (± 2 мм ) со трико ткае-
нина во горниот дел.  

 
5.3 Мерки за кошула „рипс“ 
 
 Мерките за кошулата „рипс“ се наведени во Табе-

лата бр. 166.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Скица и фотографија за кошула „рипс“  
 
 Кошулата „рипс“ се изработува според скица која е 

дадена во Прилог бр. 152, а изгледот на кошулата 
„рипс“ е прикажан на фотографијата која е дадена во 
Прилог бр. 153, кои се составен дел на овој правилник. 

 
6. Кошула  „аутлас“ 
 
6.1 Технички карактеристики на ткаенина за ко-

шула „аутлас“  
 
Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена кошулата „аутлас“  се наведени во Табелата 
бр. 167.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Крој на кошула „аутлас“  
 
Кошулата „аутлас“ го има следниот крој:  во пред-

ниот дел и грбот се изработени од еластичен синтетич-
ки материјал додека јаката, рамениот дел и поголем 
дел од ракавите изработени се од „рипс“ ткаенина. Ја-
ката е руска („мандарин“) висока 6 сантиметри (± 2 
мм). Јаката во задниот дел има вметната трико ткаени-
на во должина од 11 сантиметри  (± 2 мм ). Се закопчу-
ва со неделлив спирален патент со должина од 22 до 23 
сантиметри. Патент-затварач има од горниот раб на ја-
ката до средина на градите. Ракавите се „ранглан“ по-
веќеслојни со вметнат материјал „трико“ во делот под 
раката во должина од 23 сантиметри (± 2 мм ) до под 
пазувите. На ракавите има ист распоред на џебови, со 
зацврстувања од дополнителен слој ткаенина и други 
додатоци. На горниот дел на ракавот се наоѓа еден кос 

џеб со капак, сошиен на предната страна на кошулата. 
На џебот има „чичак“ (велкро) лента. Џебот има прег-
рада со која е поделен на два дела. На двата џеба од ра-
кавите сошиена е „чичак“- лента и  тоа на надворешна-
та страна на капакот сошиена е  чичак лента  со димен-
зии 5 x 10 сантиметри (± 2 мм), на внатрешната страна 
на капакот сошиена е  чичак лента  со димензии 3x 8 
сантиметри (± 2 мм), и надворешната страна од џебот 
сошиена е  чичак лента  со димензии 15 x 10 сантимет-
ри (± 2 мм) за натпис и амблем која на горниот дел е 
покриена со материјал од кошулата. Долниот џеб е со 
димензии 13х17 сантиметри, а горниот џеб со димен-
зии 13х15 сантиметри (± 2 мм ). Ширината на капакот 
на џебот е 6 сантиметри. На задната страна на ракавот 
во пределот на лактот и подлактот има џеб со должина 
од 31 сантиметар (± 2 мм ) за вметнување на штитник 
за лакт кој од горната страна се затвара со „чичак“-лен-
та со ширина од 2 сантиметри (± 2 мм ). Џебот од гор-
ната страна има „чичак“- лента со ширина од 2 санти-
метри (± 2 мм ). На ракавот има фалти (дипли) кои се 
стеснуваат на дното. На краевите на ракавите во делот 
на зглобовите сошиена е еластична лента со ширина од 
4 сантиметри (± 2 мм ) со „чичак“-лента. Манжетната е 
со неправилен облик со проширување во горниот дел 
на дланката. Ширината на манжетната е 9 сантиметри 
(± 2 мм ), а во делот на работ 5 сантиметри (± 2 мм ). 
На надворешните џебови на долната страна се наоѓаат 
отвори. Штитниците се со димензии прилагодени на 
џебовите за сместување. Изработени се од материјал 
(„неопрен“) со ширина од 3 до 5 милиметри со „трико“ 
ткаенина во горниот дел.  

 
6.3 Мерки за кошула „аутлас“ 
 
Мерките за кошулата „аутлас“ се наведени во Табе-

лата бр. 168.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 Скица и фотографија за кошула „аутлас“ 
 
Кошулата „аутлас“ се изработува според скица која 

е дадена во Прилог бр. 154, а изгледот на кошулата 
„аутлас“ е прикажан на фотографијата која е дадена во 
Прилог бр. 155, кои се составен дел на овој правилник. 

 
7. Панталони „рипс“ 
 
7.1 Технички карактеристики на ткаернина за 

панталони „рипс“  
 
 Техничките карактеристики на ткаенината за панта-

лоните „рипс“ се уредени во потточка 5.1. од овој член 
и се наведени во Табела бр. 165. 

 
7.2 Крој на панталони „рипс“  
 
Панталоните „рипс“ го има следниот крој: состав-

ните рабови на панталоните се прештепувани со двоен 
зрнест убод. Рабовите се обработени. Отворите на џе-
бовите се дополнително зацврстени. Пантолоните има-
ат појас со гајки со димензии 3х9 сантиметри (± 2 мм ). 
Во појасот на двете страни има еластични ленти 
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проштепувани хоризонтално по средината. На пантало-
ните има две копчиња во појасот и патент во шлицот. 
Ширината на појасот е 5 сантиметри (± 2 мм ) во пред-
ниот, односно 10 сантиметри (± 2 мм ) во продолжени-
от дел. Има четири гајки во предниот, две на странич-
ниот и четири на задниот дел на појасот. Под појасот 
на двете предни страни има полукружни џебови, кои 
во внатрешноста формираат џеб со ширина од 6 санти-
метри (± 2 мм ) (за сместување на нож). Дел од џебот 
до страничниот раб е зацврстен со дополнителен слој 
ткаенина во должина од 8 сантиметри (± 2 мм ). Под 
џебовите на средина сошиени се „паспул“ џебови со 
отвор од 12 сантиметри (± 2 мм ). Ширината на „паспу-
лот“ е 3 сантиметри. На 2 сантиметри од џебовите со-
шиени се џебови со капак. На надворешната страна со-
шиени се фалти (дипли) со длабочина од 3,5 сантимет-
ри (± 2 мм )  . На средината на џебот има фалта (дипла) 
а во неа гајка широка 2 сантиметри на која има еден 
дел од пластична тока. Димензијата на џебот е 17,5х23 
сантиметри. Во внатрешноста на џебот има еластична 
лента со ширина од 4 сантиметри  (± 2 мм ) (која фор-
мира три прегради за рамки за муниција). Од внатреш-
ната страна на ногавицата во бутниот дел има влошка 
од основната ткаенина со четири везени дупчиња. Во 
висина на колената има џеб со должина од 33 санти-
метри (± 2 мм )  (за вметнување на штитници за ко-
лена) кој се затвара со „чичак“-лента со ширина од 2 
сантиметри. Џебот се затвара со „чичак“-лента со ши-
рина од 2 сантиметри (± 2 мм ). Низ каналот на ногави-
цата има еластичен гајтан со пластичен затегнувач. 
Дното на ногавиците завршува со раб од 3 сантиметри 
кој формира канал во кој има еластичен кабел со плас-
тичен затегнувач. На задниот дел под појасот има два 
„паспул“ џебови со капаци. Капаците се закопчуваат со 
„чичак“-ленти и димензии како капаците на предните 
џебови. Седечкиот дел е зацврстен со дополнителен 
слој ткаенина. Во пределот на бутот во задниот дел има 
џеб со кос отвор со „чичак“-лента. По должина на џе-
бот има фалта (дипла) со длабочина од 2 сантиметри. 
Пократката страна на џебот е отвор на сокриен џеб со 
патент. Ширината на капакот во средниот дел е 9 сан-
тиметри(± 2 мм )  , а на краевите 7 сантиметри (± 2 мм). 
На растојание од 13,5 сантиметри (± 2 мм ) од ногави-
цата на страничниот дел има џеб со капак со „чичак“-
лента. Ширината на капакот е 6 сантиметри. Димензи-
јата на џебот е 10х21,5 сантиметри (± 2 мм ). На дното 
на џебот има две надворешни прегради со висина од 5 
сантиметри (± 2 мм ). Спроти преградите на растојание 
од 10 сантиметри (± 2 мм ) сошиена е хоризонтална 
еластична лента широка 2,5 сантиметри (± 2 мм ) која 
со вертикално проштепување формира два канала. 
Преградите претставуваат џеб во кои се сошиени елас-
тични ленти. На надворешните џебови на долната стра-
на се наоѓаат отвори. Штитниците за колена се со ди-
мензии на џебовите за сместување на штитниците и из-
работени од материјал „неопрен“ со ширина од 3 до 5 
милиметри со „трико“ ткаенина во горниот дел.  

 
7.3 Мерки за панталони „рипс“ 
 
 Мерките за  панталоните „рипс“ се наведени во Та-

белата бр. 169.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 Скица и фотографија за панталони „рипс“  
 
Панталоните „рипс“ се изработуваат според скица ко-

ја е дадена во Прилог бр. 156, а изгледот на панталоните 
„рипс“ е прикажан на фотографијата која е дадена во 
Прилог бр. 157, кои се составен дел на овој правилник. 

 
8. Панталони „трослојни“ 
 
8.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

панталони „трослојни“  
 
 Техничките карактеристики на ткаенината за панта-

лони „трослојни“ се уредени во точка 2.1. од овој член 
и се наведени во Табела бр. 158. 

 
8.2 Крој на панталони „трослојни“ 
 
Панталоните „трослојни“ го има следниот крој: по-

јасот е 3 сантиметри (± 2 мм ) и има нитна и патент во 
шлицот. Во појасот има врвка со затварач. На странич-
ните делови на појасот сошиени се синтетички ленти. 
На задниот дел на појасот на средината сошиени се две 
копчиња. Прерамките имаат гајки со две пластични 
токи, две еластични гајки и дел со вметната еластична 
лента широка 5 сантиметри (± 2 мм ). Ногавиците се од 
ткаенина без странични рабови. На предниот дел на 
растојание од 19 сантиметри (± 2 мм ) од дното на но-
гавиците сошиено е зајакнување од дополнителен слој 
ткаенина во должина од 35 сантиметри (± 2 мм ). Се-
дечкиот дел е зацврстен со дополнителен слој ткаенина 
на должина од 35 сантиметри (± 2 мм ) од појасот кој 
се стеснува до ногавиците каде формира отвор. Отво-
рот е покриен со заштитна „лајсна“ широка 4,5 санти-
метри (± 2 мм ) со сокриена нитна. Во страничните де-
лови на ногавиците од коленото до дното има дополни-
телно парче ткаенина во форма на триаголник. Во стра-
ничниот раб на триаголникот има патент. Ногавиците 
завршуваат со раб широк 1,5 сантиметри. Над работ 
има „лајсна“ широка 5 сантиметри (± 2 мм ) која се зат-
вара со  „чичак“-лента со  ширина од  4 сантиметри.  

 
8.3 Мерки за панталони „трослојни“ 
 
 Мерките за панталоните „трослојни“ се наведени во 

Табелата бр. 170.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4 Скица и фотографија за панталони „трос-

лојни“  
 
Панталоните „трослојни“ се изработува според ски-

ца која е дадена во Прилог бр. 158, а изгледот на панта-
лоните „трослојни“ е прикажан на фотографијата која е 
дадена во Прилог бр. 159, кои се составен дел на овој 
правилник. 

 
9. Блуза со долги ракави 
 
9.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

блуза со долги ракави     
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена блузата со долги ракави се наведени во Та-
белата бр. 171.  



9 септември 2016  Бр. 171 - Стр. 49 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 Крој на блуза со долги ракави 
 
 Блузата со долги ракави го има следниот крој: иста-

та е со појачување околу вратот и зацврстени рабови на 
рамениците. Појачувањето  околу вратот е широко (ви-
сина) 3 сантиметри (± 2 мм ) изработен од ткаенина во 
комбинација на памук и ликра (еластин). Краевите на 
ракавите и долниот дел завршуваат со „рендер“ со ши-
рочина од 6 сантиметри (± 2 мм ) изработени од ткае-
нина во комбинација од памук и ликра (еластин).  

      
9.3 Мерки за блуза со долги ракави 
 
 Мерките за блузата со долги ракави  се наведени во 

Табелата бр. 172.  
 
 
 
 
 
 
 
9.4 Фотографија за блуза со долги ракави  
 
Изгледот на блузата со долги ракави е прикажан на 

фотографијата која е дадена во Прилог бр. 160, кои се 
составен дел на овој правилник. 

                             
10. Маица со јака 
 
10.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

маица со јака 
 
Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена маицата со јака се наведени во Табелата бр. 
173.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2 Крој на маица со јака 
 
Маицата со јака го има следниот крој: истата се закоп-

чува со помош на „лајсна“ во должина од 15,5 сантиметри 
(± 2 мм ) и широчина од 3,5 сантиметри (± 2 мм ) зац-
врстена со нелеплив „флизелин“. Лајсната се затвора со 
три копчиња.  Сошиена е плетена јака висока 8 сантимет-
ри (± 2 мм ). Долниот раб на јаката од внатрешната страна 
е покриена со материјал со изразен штеп. Рабовите на ра-
мењата се зацврстени со дополнителен материјал. Маица-
та завршува со раб широк 2,5 сантиметри (± 2 мм ) и 
проштепуван со двоен еластичен штеп. Ракавите се крат-
ки и завршуваат со „рендер“ со широчина од 2 сантимет-
ри (± 2 мм ) изработен од ткаенина во комбинација на па-

мук и ликра (еластин). Должината на ракавите без „рен-
дер“ изнесува 24 сантиметри (± 2 мм ). На ракавите соши-
ена е „чичак“-лента со димензии 10 x 15 сантиметри (± 2 
мм )  за натпис и амблем која на горниот дел е покриена 
со материјал од маицата. На левата и десната страна во 
висина на градите има „чичак“- ленти со димензии 12x2,5 
сантиметри (± 2 мм ) во висина на градите лево од копчи-
њата сошиена е „чичак“-лента со димензии 10х5 санти-
метри (± 2 мм ).  

 
10.3 Мерки за маица со јака 
 
 Мерките за маицата со јака се наведени во Табелата 

бр. 174.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.4 Скица и фотографија за маица со јака  
 
Маицата со јака се изработува според скица која е 

дадена во Прилог бр. 161, а изгледот на маицата со јака 
е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог 
бр. 162, кои се составен дел на овој правилник. 

                         
11. Маица со отвор во форма на буквата „О“ 
 
11.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

маица со отвор во форма на буквата „О“ 
  
Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена за маицата со отвор во форма на  буквата 
„О“ се наведени во Табелата бр. 175.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2 Крој на маица со отвор во форма на буквата 

„О“   
 
Маицата со отвор во форма на буквата „О“ го има 

следниот крој: истата е со појачување околу вратот и 
зацврстени рабови на рамениците. Појачувањето околу 
вратот е широко (висина) 3 сантиметри (± 2 мм ) изра-
ботен од ткаенина во комбинација на памук и ликра 
(еластин). Краевите на ракавите и дното на маицата се 
подвиткани 2,5 сантиметри (± 2 мм ) и проштепувани 
со еластичен двоен штеп.        

 
11.3 Мерки за маица со отвор во форма на буква-

та „О“     
 
 Мерките за маицата со отвор во форма на  буквата 

„О“ се наведени во Табелата бр. 176.  
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11.4 Скица и фотографија за маица со отвор во 
форма на буквата „О“   

 
Маицата со отвор во форма на  буквата „О“ се изра-

ботува според скица која е дадена во Прилог бр. 163, а 
изгледот на маицата со отвор во форма на  буквата „О“ 
е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог 
бр. 164, кои се составен дел на овој правилник. 

 
12. Маица со долги ракави 
 
12.1 Технички карактеристики на ткаенината за 

маица со долги ракави 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината за маица 

со долги ракави се уредени во точка 11.1. од овој член 
и се наведени во Табела бр. 175. 

                     
12.2 Крој на маица со долги ракави    
          
Маицата со долги ракави е изработена со техноло-

гија која овозможува пропуштање на пот и го има след-
ниот крој: Има двоен раб на ракавите и долниот дел. 
Работ на рамото е поместен нанапред. Јаката е крената 
кон вратот (полуролка). Има држачи (за микрофон) на 
двете рамена и единечен џеб (за пенкало) на ракавот.           

 
12.3 Мерки за маица со долги ракави 
 
 Мерките за маицата со долги ракави се наведени во 

Табелата бр. 177.  
 
 
 
 
 
 
 
 
12.4 Скица и фотографија за маица со долги ра-

кави    
 
Маицата со долги ракави се изработува според ски-

ца која е дадена во Прилог бр. 165, а изгледот на маи-
цата со долги ракави е прикажан на фотографијата која 
е дадена во Прилог бр. 166, кои се составен дел на овој 
правилник. 

 
13. Тактичка маица со кратки ракави 
 
13.1 Технички карактеристики на ткаенината за 

тактичка маица со кратки ракави 
             
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена тактичката маица со кратки ракави се наве-
дени во Табелата бр. 178.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.2 Крој на тактичка маица со кратки ракави 
 
 Тактичката маица со кратки ракави го има следниот 

крој: Јака е издигната кон вратот во вид на полуролка. 
Ткаенината треба да е таква што со носење и перење на 
нејзината површина ќе се оневозможи создавање на 
топчиња од самиот материјал. Изведбата на ракавите е 
од 24 до 24,2 сантиметри од работ на рамената за број 
52. Има двоен шав на ракавите и долниот дел на маи-
цата. Работ на рамото да е поместен нанапред за да се 
намали абењето и закачувањето на рабовите.  

 
13.3 Мерки за тактичка маица со кратки ракави 
 
 Мерките за тактичката маица со кратки ракави се 

наведени во Табелата бр. 179.  
 
 
 
 
 
 
 
 
13.4 Скица и фотографија за тактичка маица со 

кратки ракави 
 
Тактичката маица со кратки ракави се изработува 

според скица која е дадена во Прилог бр. 167, а изгле-
дот на тактичката маица со кратки ракави е прикажан 
на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 168, кои 
се составен дел на овој правилник. 

 
14. Дводелен комплет за дожд 
 
14.1 Технички карактеристики на материјал за 

дводелен комплет за дожд  
  
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен дводелниот комплет за дожд се наведени во 
Табелата бр. 180.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.2 Крој на дводелен комплет за дожд    
 
 Дводелниот комплет за дожд го има следниот крој: 

истиот се состои од водоотпорна јакна и водоотпорни 
панталони. Јакната е изработена од  трослоен матери-
јал. Од внатрешниот дел има постава од материјал , ка-
пуљача и двоен капак на предниот дел. На ракавите 
има џебови. На џебовите од двата ракави отпечатени се 
соодветни амблеми. На долниот дел на ракавите има 
регулатори за ширината со лепенка, деловите под пазу-
вите имаат патент, а на ракавите има сокриен џеб (за 
карта), двостран патент и лепенка за значка. На долни-
от дел од јакната има врвка со затегнувач, а лактовите 
се зацврстени со најлон. Панталоните се изработени од 
трослоен материјал. На половината има врвки за регу-
лација на појасот со затегнувач. На предниот дел има 
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патент и нитна, а на долниот дел рабовите се обло-
жени. Однапред има два отвори за џебови. На долниот 
дел има патенти на долните странични рабови на нога-
виците и регулатори со лепенки на долниот дел од но-
гавицата. 

 
14.3 Мерки за дводелен комплет за дожд 
 
 Мерките за дводелниот комплет за дожд се наведе-

ни во Табелата бр. 181.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.4 Скица и фотографија за дводелен комплет 

за дожд 
 
Дводелниот комплет за дожд се изработува според 

скица која е дадена во Прилог бр. 29, а изгледот на дво-
делниот комплет за дожд е прикажан на фотографијата 
која е дадена во Прилог бр. 30, кои се составен дел на 
овој правилник. 

 
15. Шешир 
 
15.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

шешир  
 
 Техничките карактеристики на ткаенината за ше-

шир се  уредени  во  точка 5.1. од овој член и се наведе-
ни во Табела бр. 165. 

 
15.2 Крој на шешир  
 
 Шеширот го има следниот крој: Обликот е стан-

дарден со обем од 58-59 сантиметри (за големина 
ХЛ). Составен од стреа, странични делови и дно. 
Стреата е изработена од двојно платно зацврстено 
со дебел леплив „флизелин“ проштепуван со 
штепови на растојание од 7 милиметри. Странични-
от дел е косо пресечен по средина со отвори. На 
долната страна е сошиено парче ткаенина со шири-
на од 4 -4.2 сантиметри низ кој е провлечен еласти-
чен кабел кој излегува низ два метални прстени на 
задниот дел од шеширот кои поминуваат низ плас-
тични затегнувачи. На надворешниот дел на допол-
нителната ткаенина има три синтетички кабли со-
шиени по ширина со еден заеднички вез на растоја-
ние од 6 сантиметри (± 2 мм). На страничниот дел 
на задната страна сошена е „чичак“-лента (на која 
се закачува ознака за идентификација). На внат-
решниот дел на надворешна страна поставено е 
трико мрежа. Дното е изработено од двојна ткаени-
на со сокриен џеб. Џебот се затвора со „чичак“-лен-
та со ширина од 2,5 сантиметри (± 2 мм )по должи-
на на отворот. На џебот има лента за отварање. На 
горниот заден дел од надворешна страна сошиена е 
„чичак“-лента со димензии 3х5 сантиметри (± 2 мм 
)кој од надворешната страна е покриен со матери-
јал од шеширот. Од внатрешната страна сошиен е 
синтетички кабел со пластичен затегнувач. На сре-
дината на предниот дел во висина од 1 сантиметар 
над стреата сошиена  е „чичак“-лента  за  амблем. 

 
15.3 Мерки за шешир 
 
 Мерките за шеширот се наведени во Табелата бр. 

182.  

 
 
 
 
 
15.4 Скица и фотографија на шешир  
 
Шеширот се изработува според скица која е дадена 

во Прилог бр. 169, а изгледот на шеширот е прикажан 
на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 170, кои 
се составен дел на овој правилник. 

 
16. Капа  „безбол“ 
 
16.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

капа  „безбол“ 
             
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена капата „безбол“ се наведени во Табелата 
бр. 183.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.2 Крој на капа  „безбол“ 
 
 Капата „безбол“ го има следниот крој: истата е сос-

тавена е од шест странични делови и преден дел. Стра-
ничните делови се споени еден со друг а внатрешната 
страна на составувањето е покриена со лента која е 
проштепувана со два штепа. Положбата на штеповите е 
таква што на надворешната страна на капата на 
растојание од 5 – 5,5 милиметри од местото на спојува-
њето формираат „ибер“ штепови. Предните делови се 
засврстени со леплив „флизелин“. На овој дел на 
растојание од 1 сантиметар од долниот раб има „чи-
чак“-лента со димензија 5 x 8 сантиметри (+/-1%) за 
амблем. Задниот дел е исечен во полулак на висина од 
6,5 до 7 сантиметри, а рабовите се покриени со лента 
проштепувана со два штепа на растојание од 5 мили-
метри. Во долниот дел на полукружниот отвор сошие-
ни се ленти широки 2 (+/-1%)  сантиметри изработени 
од основниот материјал. Потникот на капата е широк 
до 3 сантиметри и може да биде поставен со „флизе-
лин“. Стреата е составена од два слоја на ткаенина со 
„шилт“ во средината. Рабовите се споени со штеп ши-
рок 2 милиметри (+/-1%). На растојание од 1,5 санти-
метри од штепот се наоѓаат 4 штепа на меѓусебно 
растојание од 5 милиметри во форма на заштитник од 
сонце.  

 
16.3 Мерки за капа  „безбол“ 
 
 Мерките за капата „безбол“ се наведени во Табела-

та бр. 184.  
 
 
 
 
 
16.4 Фотографија на капа  „безбол“ 
 
 Изгледот на капата „безбол“ е прикажан на фотог-

рафијата која е дадена во Прилог бр. 171, кои се соста-
вен дел на овој правилник. 
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17. Беретка 
 
17.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

беретка 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена беретката се наведени во Табелата бр. 185.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.2 Крој на беретка 
 
 Беретката го има следниот крој: истата е изработе-

на од чоја поставена со синтетичка постава. Долните 
рабови се паспулирани со кожа. На десната страна има 
два метални отвори, а на задниот дел има врвка. Во де-
лот над левата слепоочница има полукружна внатреш-
на влошка со димензии висина 6 сантиметри и должи-
на 6 сантиметри (+/-1%) на која се прицврстува амблем 
во вид на метална значка. 

 
17.3 Мерки за беретка 
 
 Мерките за беретката се наведени во Табелата бр. 

186.  
 
 
 
 
 
17.4 Скица и фотографија на беретка 
 
Берертката се изработува според скица која е даде-

на во Прилог бр. 172, а изгледот на беретката е прика-
жан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 173, 
кои се составен дел на овој правилник. 

 
18. Навлака за шлем 
 
18.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

навлака за шлем 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината за навла-

ка за шлем се  уредени  во  точка 2.1. од овој член и се 
наведени во Табела бр. 158. 

 
18.2 Крој на навлака за шлем 
 
 Навлаката за шлем го има следниот крој: истата 

има лепенка за затворање и сошиени отвори за коп-
чиња. Составен е од три дела, од кои два странични со 
исти димензии и еден среден со ширина од 12 до 13 
сантиметри (± 2 мм ). Рабовите се дополнително зац-
врстени. Навлаката завршува со раб со ширина од 1 
сантиметар (+/-1%) низ кој поминува еластичен кабел. 
На средишниот заден дел од навлаката сошиена е „чи-
чак“-лента во форма на квадрат со димензии 5x5 санти-
метри (± 2 мм ). На средината на предниот дел од нав-
лаката во висина од 3 сантиметри (± 2 мм )над долниот 
раб на навлаката сошиена е „чичак“-лента  за  амблем. 

 
18.3 Мерки за навлака за шлем 
 
 Мерките за навлаката за шлем се наведени во Табе-

лата бр. 187.  

 
 
 
 
 
 
18.4 Скица и фотографија за навлака за шлем  
 
Навлаката за шлем се изработува според скица која 

е дадена во Прилог бр. 174, а изгледот на навлаката за 
шлем е прикажан на фотографијата која е дадена во 
Прилог бр. 175, кои се составен дел на овој правилник. 

 
19. Високи зимски чизми   
 
19.1 Технички карактеристики на материјал за 

високи зимски чизми 
 
Техничките карактеристики на материјалот од кој 

се изработени високите зимски чизми се наведени во 
Табелата бр. 188.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.2 Крој на високи зимски чизми 
 
Чизмата е обликувана како модел на планинарска 

Чизма, со крој со единствен раб на спојување. При број 
на чизмата 42 (британска величина 8), тактичката чиз-
ма мора да има висина од 16 сантиметри (± 2 мм ), из-
мерено од најниската точка на внатрешниот ѓон во де-
лот на петата, кон највисоката точка на горниот дел на 
чизмата. Кожата на горниот дел има ефект на намалу-
вање на загревањето од сончевата светлина поради тоа 
е употребен  материјал го намалува ефектот на загрева-
ње на чизмата од директната светлина. Вака кожата и 
стапалата се заштитени од загревање. Мора да се оси-
гура водоотпорност на чизмата и циркулација на воз-
дух и тоа се постигнува со користење на мембрана. Си-
те шавови кои служат за спојување на деловите на ме-
мебраната мора да се трајно споени/залемени. Ѓонот 
мора да биде отпорен на лизгање и со соодветни шари. 
Чизмата е антистатичка и има вграден систем за разла-
дување кој обезбедува циркулирање на воздухот со се-
кој чекор. Кон ивицата на горниот дел има перфориран 
кожен дел кој преминува во превои кои овозможуваат 
да се избегне прекршување на чизмата при чекорење. 
Чизмата има мембрана со која се осигурува да биде во-
донепропусна.  Долниот дел од јазикот и торбичката на 
јазикот се од полиамиедн платен материјал кој овозмо-
жува циркулација и отпорен е на абразија. Јазикот се 
обликува анатомски и е каширан со мрежеста пена. За 
да се оневозможи изместување на јазикот, на самиот ја-
зик од надворешната страна има вметната кука за фик-
сирање.  На горниот крај од страничната страна на чиз-
мата има ставено додатен дел во висина кој е каширан 
со мрежаста пена. Системот за врзување се состои од 3 
пара на прстени под куката за стегање, и над неа 3 пара 
на куки, како и куката за затегнување која е фиксирана 
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на јазикот.  Кожата од горниот дел на чизмата која е 
хидрофобна и како и поставата, да се поставени околу 
пластичниот внатрешен ѓон кој е отпорен на превитку-
вање. Процесот на обработка на материјалите од гор-
ниот дел на чизмата треба да е таков што ќе овозможи 
движењето на потта одвнатре кон надвор да не се по-
пречува. Антистатичките карактеристики мора да се 
обезбедат со лента внатре во чизмата. Во секое време 
да може да се додаде ортопедска влошка која може да 
се прилагоди кон обувката  и  корисникот. Лентата тре-
ба да ја преклопува горната маргина од внатрешниот 
ѓон со 5 сантиметри (± 2 мм ).   Чизмата има гумена 
лента која се повлекува со рака, во делот над ѓонот, за-
лепена за ѓонот. Надворешниот ѓон е гумен, со полиу-
ретански среден слој. За да се постигне повисок степен 
на апсорпција, полиуретанскиот среден слој се инјек-
тира додатно со помека полиуретанска пена.   Во делот 
на прстите, ѓонот мора да има висинско растојание од 
подлогата од 16 мм (± 2 мм ) (да е поткренат) и да има 
висинско растојание од подлогата во делот на петата 
од 10 мм (± 2 мм ), а висината на пета од 30 мм (± 2 
мм), за да се осигура подобро чекорење и непречено 
движење. Чизмата да има стандардна внатрешна ана-
томска влошка.  

 
19.3 Мерки за високи зимски чизми 
 
 Мерките за високите зимски чизми се наведени во 

Табелата бр. 189.  
 
 
 
 
 
 
 
19.4 Скица и фотографија за високи зимски чизми  
 
Високите зимски чизми се изработува според скица 

која е дадена во Прилог бр. 176, а изгледот на високите 
зимски чизми е прикажан на фотографијата која е дадена 
во Прилог бр. 177, кои се составен дел на овој правилник. 

 
20. Тактички летни чизми 
 
20.1 Технички карактеристики на материјал за 

тактички летни чизми 
             
 Техничките карактеристики на материјалот од кој 

се изработени тактичките летни чизми се наведени во 
Табелата бр. 190.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.2 Крој на тактички летни чизми 
 
Тактичката летна чизма го има следниот крој: иста-

та е обликувана како модел  на планинарска чизма, 
направена од кожа. При број на чизмата 42, тактичката 
чизма мора да има висина од 18.5 сантиметри (± 2 мм ), 
измерено од најниската точка на внатрешниот ѓон во 

делот на петата, кон највисоката точка на горниот дел 
на чизмата. Кожата на горниот дел има ефект на нама-
лување на загревањето од сончевата светлина поради 
тоа е употребен  материјал кој го намалува ефектот на 
загревање на чизмата од директната светлина. Вака ко-
жата и стапалата се заштитени од загревање. Мора да 
се осигура водоотпорност на чизмата и тоа се пости-
гнува со користење на мембрана. Сите шавови кои слу-
жат за спојување на деловите на мембраната мора да се 
трајно споени/залемени. Ѓонот мора да биде отпорен 
на лизгање и со соодветни шари. Со секој пар чизми 
треба да  се достави и упатство за одржување со ин-
формации за чизмите, со содржани инфромации за 
анти-статички чизми и норми. Чизмата има вграден 
систем за разладување кој обезбедува циркулирање на 
воздухот со секој чекор. Во повисокиот дел на горниот 
дел има 5 отвори за вентилација и 7 отвори во горниот 
дел на јазикот на чизмата. Отворите за вентилација 
имаат дијаметар од минимум 3 милиметри. Чизмата 
овозможува висок степен на циркулација на воздух. 
Надворешниот дел од чизмата во страничниот дел е од 
материјал кој е високо  пропустлив за воздух и истов-
ремено е отпорен на оган. За да се подобри способнос-
та за циркулација на воздух, како површински матери-
јал и како завршеток на внатрешниот јазик, е употребе-
но мрежесто платно со минимум висина од 35 мм. Ма-
теријалите мора да бидат такви што ќе овозможат вла-
гата да излегува.  Постава од водоотпорната мембрана 
да не го обложува внатрешниот ѓон (влошка). Јазикот е 
анатомски обликуван и каширан со мрежаста пена. Ја-
зикот мора да се прицврстува со велкро трака за да се 
спречи негово изместување. Крајот на јазикот мора да 
има меко каширање.  Има превој за петата во задниот 
дел на чизмата со што спречува формирање на набори 
при движење. Во задниот горен дел на чизмата треба 
да има лента за повлекување која ќе помага при обла-
кање на чизмата. Горниот дел од јазикот е направен од 
кожа, долниот дел и торбичката за прашина се од тек-
стил кој овозможува циркулација на воздух. Горниот 
надворешен дел е каширан со пена, со отворени пори. 
Во делот за облакање  има внатрешна лента која е нап-
равена од материјал кој е високо резистентен на абра-
зија, а е најмалку 40 мм широка. Систем за брзо врзу-
вање се состои од 3 пара на платнени прстени, 1 пар на 
метални прстени со механизам за прицврстување на 
врвка  и  2 пара фиксни метални окца. Чизмата е опре-
мена со текстилен слој на ѓонот кој е отпорен на про-
дупчување. Антистатичките карактеристики мора да се 
обезбедат со лента внатре во чизмата. Во секое време 
може да се додаде ортопедски внатрешен ѓон (влошка) 
кој може да се прилагоди кон обувката  и  корисникот. 
Лентата треба да ја преклопува горната маргина од 
внатрешниот ѓон со 5 сантиметри (± 2 мм ). Надвореш-
ниот ѓон е гумен, со „PU“ пена. Во делот на прстите, 
ѓонот мора да има висинско растојание од подлогата од 
16 мм (± 2 мм ) (да е поткренат) и да има висинско 
растојание од подлогата во делот на петата од 10 мм (± 
2 мм ), а висина на пета од 30 мм (± 2 мм )  , за да се 
осигура подобро чекорење и непречено движење. Чиз-
мата да има стандардна внатрешна анатомска влошка. 

 
20.3 Мерки за тактички летни чизми 
 
 Мерките за тактичките летни чизми се наведени во 

Табелата бр. 191.  
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20.4 Скица и фотографија за тактички летни 
чизми  

 
Тактичките летни чизми се изработуваат според 

скица која е дадена во Прилог бр. 178, а изгледот на 
тактичките летни чизми е прикажан на фотографијата 
која е дадена во Прилог бр. 179, кои се составен дел на 
овој правилник. 

 
2. УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАДА-

ЧИ ВО УРБАНА СРЕДИНА 
 
2.1. Составни делови на униформа за извршува-

ње на задачи во урбана средина 
 

Член 14 
Составните делови на униформата за извршување 

на задачите во урбана средина, комбинезон, зимска јак-
на со подјакна, кратка јакна, џемпер, кошула „рипс“, 
кошула  „аутлас“, панталони „рипс“, панталони „трос-
лојни“, блуза со долги ракави, маица со јака, маица со 
отвор во форма на буквата „О“, маица со долги ракави, 
тактичка маица со кратки ракави, дводелен комплет за 
дожд, шешир, капа „безбол“, беретка, навлака за шлем, 
високи  зимски чизми  и тактички летни чизми го има-
ат следниот состав, квалитет и крој. 

Составот, квалитетот и кројот на комбинезонот, 
зимската јакна со подјакна, џемперот, кошулата 
„рипс“, кошулата „аутлас“, панталоните „рипс“, панта-
лоните „трослојни, блузата со долги ракави,  маицата 
со јака, маицата со отвор во форма на буквата „О“, ма-
ицата со долги ракави, тактичката маица со кратки ра-
кави, дводелениот комплет за дожд, шеширот, капата 
„безбол“, беретката, навлаката за шлем, се уредени во 
член 12 точките 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17 и 18 од овој правилник, освен бојата која е во ур-
бан шара (мандра) во комбинација на црна, сива, свет-
ло сива и темно сива боја, високите  зимски чизми  и 
тактичките летни чизми кои се уредени во член 13 точ-
ките 19 и 20 од овој правилник, а кратката јакна го има 
следниот состав, квалитет и крој: 

 
1. Кратка јакна 
 
1.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

кратка јакна   
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена кратката јакна се наведени во Табелата бр. 
192.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Крој на кратка јакна   
 
Кратката јакна го има следниот крој: истата е израбо-

тена од синтетичка ткаенина со додатоци. Јаката е дво-
делна, висока 8,5 сантиметри мерено по средината на гр-
бниот дел. Поставена е со вателинска (памучна) маса - ко-
флин. Јакната се затвора по средина на предниот дел со 
патент затворач со два повлекувача. Под патентот, од дес-

ната страна се наоѓа подлајсна широка 5 сантиметри. 
Подлајсната е поставена со кофлин и проштепувана со че-
тири штепа на растојание од 0,7 сантиметри. Распоредот 
на џебовите е ист на двете предници. Во висината на гра-
дите нашиен е џеб со капак кој се затвора со системот чи-
чак - влакнеста лента, широка 2 сантиметри во две пози-
ции. Џебот е со димензија 16,5x14,5 сантиметри. Капакот 
е широк 5,5 сантиметри. На левиот џеб, во работ на капа-
кот, нашиено е дополнително парче ткаенина за скриени 
обележја, со димензии 13x13 сантиметри, на чиј слободен 
крај е нашиена сива рефлектирачка лента широка 2,5 сан-
тиметри, а веднаш над неа влакнеста трака широка 5 сан-
тиметри. Над овој џеб се наоѓа отворот на внатрешниот 
џеб кој се затвора со патент со повлекувач. Во пределот 
на појасот сместени се коси паспул џебови, со ширина на 
паспулот од 2 сантиметри. Џебот се затвора со нитна. 
Внатрешноста на џебот има синтетичка постава, која што 
се фиксира за лицето на штепот, кој формира ефект на на-
шиен џеб. Во внатрешноста на џебот, од долната страна, 
формиран е сокриен џеб кој се затвора со патент затворач. 
Горната страна на сокриениот џеб е поставена со трико 
мрежа. Зад овој џеб се наоѓа полукружен отвор кој изле-
гува на внатрешноста на јакната и се затвора со патент. 
Со овој отвор се овозможува пристап до содржината на 
опасачот. На 6,5 сантиметри под пазувите се наоѓа отвор 
кој се протега до дното на јакната и се затвора со патент 
затворач со два повлекувачи. Патент затворачот е зашти-
тен со две лајсни широки 1 сантиметри. Јакната завршува 
со лајсна широка 5,5 сантиметри. На страничните делови 
нашиена е лајсна широка 5 сантиметри со чија помош се 
врши регулирање на ширината на јакната. Во рамениот 
дел на грбот, формирани се фалти длабоки 4 сантиметри. 
Грбниот дел е сечен на 15,5 сантиметри од вратниот из-
рез, каде што е формиран отвор за џебот за носење на сок-
риени обележја. Џебот се затвора со патент и поставен е 
со синтетички материјал. Во работ на патентот, нашиено 
е дополнително парче ткаенина со димензии 30x10,5 сан-
тиметри, на чиј слободен крај е нашиена сива рефлекти-
рачка лента широка 2,5 сантиметри, а веднаш над неа 
влакнеста лента широка 5 сантиметри. Кога се пакува во 
џеб, парчето ткаенина дополнително се фиксира со чичак 
лента за поставата на џебот. Ракавите се од повеќе делови, 
со пластични луфтери со мрежа под пазувите, по два од 
секоја страна. Завршуваат со манжетни широки 5 санти-
метри. Подесувањето на ширината на отворот на ракавот 
е со лајсната 3,5 сантиметри, со помош на системот чичак 
лента. На 7 сантиметри од горната ивица на манжетната 
се наоѓа отвор на џеб кој се затвора со патент и покриен е 
со заштитна лајсна широка 2 сантиметри. Џебот има син-
тетичка постава. Внатрешните делови на предницата се 
изработени од комбинација на основниот материјал и 
синтетичка постава. Во делот до патентот и во долниот 
дел, предниците се поставени со основна ткаенина и вате-
линска маса. Во овој дел, во висина на градите, се наоѓа 
отворот на паспул џебот кој се затвора со чичак лента. На 
26,5 сантиметри од горната ивица на појасната лајсна се 
наоѓа отворот на хоризонталниот џеб, кој се затвора со 
патент. На левата страна на предницата, на 4,5 сантимет-
ри од хоризонталниот џеб, нашиена е футрола за средства 
за врски. Футролата се затвора со врвка и гуртна со чичак 
лента и нитна.  Останатиот простор над хоризонталниот 
џеб поставен е со синтетичка постава и вателинска маса. 
Грбниот внатрешен дел на јакната и ракавите поставени 
се со синтетичка постава и вателинска маса. Поставата е 
сечена во долниот дел на грбот, на растојание од 22 сан-
тиметри од горната ивица на појасната лајсна. На таа дол-
жина нашиена е штепувана синтетичка постава со вате-
линска маса. На левата и десната страна во висина на гра-
дите има „чичка“- ленти со димензии 12x2,5 сантиметри, 
кои на горниот дел се покриени со материјал од јакната. 
во висина на градите лево од патентот сошиена е „чичка“-
лента со димензии 10х5 сантиметри која на горниот дел е 
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покриена со материјал од јакната. На двата ракави  соши-
ени се „чички“- ленти за натпис и амблем кои на горниот 
дел се покриени со материјал од јакната. 

 
1.3 Мерки за кратка јакна   
 
 Мерките за кратката јакна се наведени во Табелата 

бр. 193.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Скица и фотографија за кратка јакна  
    
Кратката јакна се изработува според скица која е 

дадена во Прилог бр. 180, а изгледот на кратката јакна 
е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог 
бр. 181, кои се составен дел на овој правилник. 

            
2.2. Фотографија за урбан шара (мандра) за уни-

форма за извршување на задачи во урбана средина 
 
Изгледот на урбан шарата (мандра) е прикажан на 

фотографијата која е дадена во Прилог бр. 182, кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
3. УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАДА-

ЧИ ЗА  ЈАВЕН РЕД И МИР  
 
3.1. Составни делови на униформа за извршува-

ње на задачи за  јавен ред и мир 
 

Член 15 
Составните делови на униформата за извршување 

на задачи за  јавен ред и мир, комбинезон, зимска јакна 
со подјакна, кратка јакна, џемпер, кошула  „рипс“, ко-
шула „аутлас“, панталони  „рипс“, панталони „трос-
лојни“,блуза со долги ракави, маица со јака, маица со 
отвор во форма на буквата „О“, маица со долги ракави, 
тактичка маица со кратки ракави, дождовна наметка, 
капа „безбол“, беретка, навлака за шлем, високи специ-
јални чизми и тактички летни чизми го имаат следниот 
состав, квалитет и крој. 

Составот, квалитетот и кројот на комбинезонот, 
зимската јакна со подјакна, џемперот, кошулата 
„рипс“, кошулата „аутлас“, панталоните „рипс“, панта-
лоните „трослојни“, блузата со долги ракави, маицата 
со јака, маицата со отвор во форма на буквата „О“, ма-
ицата со долги ракави, тактичката маица со кратки ра-
кави, капата „безбол“, беретката и навлаката за шлем 
се уредени во член 13 точките 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13,  16, 17 и 18  од овој правилник, освен бојата 
која е темно сина, тактичките летни чизми се уредени 
во член 13 точка 20 од овој правилник, кратката јакна е 
уредена во член 14 точка 1 од овој правилник освен бо-
јата која е темно сина, високите специјални чизми се 
уредени во член 3 точка 16 од овој правилник, а дож-
довната наметка го има следниот состав, квалитет и 
крој: 

 
1. Дождовна наметка 
 
1.1 Технички карактеристики на материјал за 

дождовна наметка 
             
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработена дождовната наметка се наведени во Табела-
та бр. 194.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Крој на дождовна наметка 
 
Дождовната наметка го има следниот крој: истата 

се изработува од синтетичка ткаенина со варени ша-
вови/рабови. Дождовната наметка е поширок модел на 
кабаница - пончо која се носи преку униформата и се 
пакува во торбичка. Наметката има облик на правоа-
голник со димензии 110 х1 60 сантиметри за L голе-
мина. По должина на бочните страни наметката зав-
ршува со пораб широк 4 сантиметри, каде предниот и 
задниот дел од наметката се закопчуваат со  шест водо-
непропустливи дрикери. Наметката на долниот дел зав-
ршува со пораб широк 4 сантиметри. На секој агол од 
наметката во делот на поработ  има отвори кои овозмо-
жуваат наметката да се користи како тенда за заштита 
од дожд. Отворите се направени од пластични окца со 
дијаметар од 15 милиметри. Капуљачата завршува со 
пораб широк 4 сантиметри низ кој е провлечено синте-
тичко јаже кое служи за затегнување. Краевите на јаже-
то излегуваат низ две метални окца и се врзани во ја-
зол. Торбичката за пакување на наметката е конструи-
рана да се носи на појас со помош на гуртна која е за-
шиена на задниот внатрешен дел на торбичката и чии 
краеви се спојуваат со пластична тока. Должината на 
гурната се регулира со помош на пластичен затегнувач 
кој е сместен на гуртната. Торбичката има облик на 
квадар кој има патент по должина на горната страна 
како и долж бочните страни.  

 
1.3 Мерки за дождовна наметка 
 
Мерките за дождовната наметка се наведени во Та-

белата бр. 195.  
 
 
 
 
 
 
1.4 Скица и фотографија за дождовна наметка 
 
Дождовната наметка со торбичка се изработува 

според скица која е дадена во Прилог бр. 183, а изгле-
дот на дождовната наметка е прикажан на фотографи-
јата која е дадена во Прилог бр. 184, кои се составен 
дел на овој правилник. 

 
4. УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАДА-

ЧИ ВО РУРАЛНА СРЕДИНА 
 
4.1. Составни делови на униформа за извршува-

ње на задачи во рурална средина 
 

Член 16 
Составните делови на униформата за извршување 

на задачи во рурална средина, комбинезон, зимска јак-
на со подјакна, кратка јакна, џемпер, кошула „рипс“, 
кошула  „аутлас“, панталони „рипс“, панталони „трос-
лојни“, блуза со долги ракави, маица со отвор во форма 
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на буквата „О“, маица со долги ракави, тактичка маица 
со кратки ракави, дождовна наметка, дводелен комплет 
за дожд,  шешир, беретка, навлака за шлем, високи 
зимски чизми и тактички летни чизми го имаат следни-
от состав, квалитет и крој. 

Составот, квалитетот и кројот на комбинезонот, 
зимската јакна со подјакна, џемперот, кошулата 
„рипс“, кошулата „аутлас“, панталоните  „рипс“, панта-
лоните „трослојни“, блузата со долги ракави, маицата 
со отвор во форма на буквата „О“, маицата со долги ра-
кави, тактичката маица со кратки ракави, дводелниот 
комплет за дожд, шеширот и навлаката за шлем се уре-
дени во член 13 точките 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15 и 18, дождовната наметка е уредена во член 15 
точка 1 од овој правилник, освен бојата која е во вун-
дланд шара (мултикам)  во комбинација на зелена, мас-
линесто зелена, беж, светла беж, темна беж, светла ка-
феава и темно кафеава боја, беретката, високите зим-
ски чизми и тактичките летни чизми се уредени во 
член 13 точка 17, 19 и 20 од овој правилник, кратката 
јакна е уредена во член 14 точка 1 од овој правилник, 
освен бојата која е црна. 

 
4.2. Фотографија за вудланд шара за униформа 

за извршување на задачи во рурална средина 
 
Изгледот на вундланд шарата е прикажан на фотог-

рафијата која е дадена во Прилог бр. 185, кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
5. УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОСЕБ-

НИ ЗАДАЧИ 
 
5.1. Составни делови на униформа за извршува-

ње на посебни задачи 
 

Член 17 
 Составните делови на униформата за извршување 

на посебни задачи, комбинезон, зимска јакна со под-
јакна, кратка јакна, џемпер, кошула „рипс“, кошула  
„аутлас“, панталони „рипс“, панталони „трослојни, 
блуза со долги ракави, маица со јака, маица со отвор во 
форма на буквата „О“, маица со долги ракави, тактичка 
маица со кратки ракави, дводелен комплет за дожд, ше-
шир, капа „безбол“, беретка, навлака за шлем, високи  
зимски чизми  и тактички летни чизми го имаат след-
ниот состав, квалитет и крој. 

Составот, квалитетот и кројот на комбинезонот, 
зимската јакна со подјакна, џемперот, кошулата 
„рипс“, кошулата „аутлас“, панталоните „рипс“, панта-
лоните „трослојни“, блузата со долги ракави, маицата 
со јака, маицата со отвор во форма на буквата „О“, ма-
ицата со долги ракави, тактичката маица со кратки ра-
кави, дводелниот комплет за дожд, шеширот, капата 
„безбол и навлаката за шлем се уредени во член 13 точ-
ките 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 18  од 
овој правилник, освен бојата која е темно сива, берет-
ката, високите зимски чизми и тактичките летни чизми 
се уредени во член 13 точка 17, 19 и 20 од овој правил-
ник, кратката јакна е уредена во член 14 точка 1 од овој 
правилник освен бојата која е темно сива. 

 
6. УНИФОРМА ЗА АЛПИНИЗАМ 
 
6.1. Составни делови на униформа за алпинизам 
 

Член 18 
Составните делови на униформата за алпинизам, 

заштитен комбинизон, летни панталони, блуза со долги 
ракави, кратки панталони, маица со кратки ракави, 
зимски панталони, јакна виндстопер со качулка, дво-
делна јакна, јакна „microfiber, алпинистички панта-

лони, алпинистички патики, патики за планинарење, 
планинарски високи чевли и зимски алпинистички чев-
ли со жлебови за дерези го имаат следниот состав, ква-
литет и крој. 

 
1. Заштитен комбинизон 
 
1.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

заштитен комбинизон  
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработен заштитниот комбинизон се наведени во Та-
белата бр. 196.  

 
 
 
 
 
1.2 Крој на заштитен комбинизон 
        
Заштитниот комбинезон го има слениот крој: исти-

от е едноделен комбинезон со висока јака и капуљача 
која се затвора со чичак лента. На задниот грбен дел 
поставена е специјална воздушна перница со продол-
жено спирално еластично црево за надувување во слу-
чај на пад во вода. Комбинезонот се затвора со патент 
во два правци. Патенти се поставени  на ногавиците. 
Ракавите завршуваат со манжетна која се затвора со 
чичак лента. Приспособување на комбинезонот на те-
лото е овозможено со помош на ленти со чичак лента 
поставени околу ножните зглобови и надколениците. 
Околу струкот се наоѓа колан со пластична копча. На 
градниот кош, појасот и левата надлактица се поставе-
ни џебови со поклопец кои се затвораат со чичак лента. 
Колениничниот простор е појачан со нашиени платки. 
Внатрешноста на комбинезонот е исполнета со специ-
јална пена прекриена со внатрешна заштитна постава, а 
се заедно спречуваат ладење на телото но овозможува-
ат слобода при работењето. Врз рамениот појас како и 
двете надлактици се нашиени по две флуоресцентни 
ленти за лесно воочување при пад во вода. Заштитниот 
комбинезон овозвожува продолжена заштита од хипо-
термија, заштита од други надворешни влијанија и од-
ржување на телото  на површина при пад во вода. На 
левата и десната страна во висина на градите има 
„чичка“- ленти со димензии 12x2,5 сантиметри, кои на 
горниот дел се покриени со материјал од комбинизо-
нот. По средина на горната лента, во висина на градите 
сошиена е „чичка“ (велкро) лента со димензии 10х5 
сантиметри која на горниот дел е покриена со матери-
јал од комбинизонот. На двата ракави  сошиени се 
„чички“- ленти за натпис и амблем кои на горниот дел 
се покриени со материјал од комбинизонот. 

 
1.3 Мерки за заштитен комбинизон     
 
 Мерките за заштитниот комбинизон се наведени во 

Табелата бр. 197.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Фотографија на заштитен комбинизон 
               
Изгледот на заштитниот комбинизон е прикажан на 

фотографијата која е дадена во Прилог бр. 186, кој е 
составен дел на овој правилник. 
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2. Летни панталони 
 
2.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

летни панталони   
    
Техничките карактеристики на ткаенината од која 

се изработени летните панталони се наведени во Табе-
лата бр. 198.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Крој на летни панталони    
 
Летните панталони го имаат следниот крој: истите 

на предната страна имаат два џеба кои се затвораат со 
водоотпорен патент. На задната страна имаат еден џеб 
кој се затвора со водоотпорен патент. На долниот дел 
од ногавиците се затегаат со ластик и копче на притис-
кање и истите имаат интегриран ремен. Истите допол-
нително се појачани со „RIPSTOP“ материјал на задни-
от дел, во делот кај колената и на долниот дел од нога-
виците. 

 
2.3 Мерки за летни панталони 
 
 Мерките за летните панталони се наведени во Табе-

лата бр. 199.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Фотографија на летни панталони  
 
Изгледот на летните панталони е прикажан на фо-

тографијата која е дадена во Прилог бр. 187, кои се 
составен дел на овој правилник. 

 
3. Блуза со долги ракави 
 
3.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

блуза со долги ракави  
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена блузата со долги ракави се наведени во Та-
белата бр. 200.  

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Крој на блуза со долги ракави  
 
Блузата со долги ракави го има следниот крој: иста-

та е изработена со полу ролка на која има патент кој се 
откопчува се до висина на градите. На предниот лев 
дел од горна страна има косо поставен џеб кој се затво-
ра со патент. Предниот и задниот дел од блузата е из-

работен од 100% полиестер а страничниот дел од блу-
зата под пазувите се до работ е изработен од материјал 
кој е 58% полиестер, 30% Најлон и 12% Спандекс.      

 
3.3 Мерки за блуза со долги ракави   
 
 Мерките за блузата со долги ракави се наведени во 

Табелата бр. 201.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Фотографија за блуза со долги ракави   
 
Изгледот на блузата со долги ракави е прикажан на 

фотографијата која е дадена во Прилог бр. 188, кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
4. Кратки панталони 
 
4.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

кратки панталони  
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која 

се изработени кратките панталони се наведени во Табе-
лата бр. 202.  

 
 
 
 
 
 
 
4.2 Крој на кратки панталони  
 
Кратките пантолони го имаат следниот крој: истите 

се изработени од лесен еластичен материјал чиј состав 
е 90% полиамид и 10% еластин, кои лесно го пропуш-
таат воздухот. На предната и задна страна од истите 
има по два џеба и еден страничен џеб од  левата 
страна. Сите џебови се со патент и имаат интегриран 
ремен. 

 
4.3 Мерки за кратки панталони   
 
 Мерките за кратките паналони се наведени во Табе-

лата бр. 203.  
 
 
 
 
 
 
4.4 Скица и фотографија на кратки панталони 
 
Кратките панталони се изработуваат според скица 

која е дадена во Прилог бр. 189, а изгледот на кратките 
панталони е прикажан на фотографијата која е дадена 
во Прилог бр. 190, кои се составен дел на овој правил-
ник. 

 
5. Маица со кратки ракави 
 
5.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

маица со кратки ракави  
  Техничките карактеристики на ткаенината од која 

е изработена маицата со кратки ракави се наведени во 
Табелата бр. 204.  
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5.2 Крој на маица со кратки ракави  
 
 Маицата со кратки ракави го има следниот крој: ис-

тата е изработена од материјал кој не се лепи на телото 
и брзо се суши. Го намалува потењето и овозможува 
брзо испарување на потта, со што телото ја задржува 
телесната температура и овозможува суво и удобно 
чувство. Јаката на маицата е од видот „руска крагна“.   

 
5.3 Мерки за маица со кратки ракави   
 
Мерките за маицата со кратки ракави се наведени 

во Табелата бр. 205.  
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Фотографија на маица со кратки ракави  
 
Изгледот на маицата со кратки ракави е прикажан 

на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 191, кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
6. Зимски панталони 
 
6.1 Технички карактеристики на ткаениа за зим-

ски панталони 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која 

се изработени зимските панталони се наведени во Та-
белата бр. 206.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Крој на зимски панталони 
 
Зимските панталони го имаат следниот крој: истите 

на предниот дел имаат шлиц кој се затвара со водоот-
порен патент над кој има две пластични нитни за за-
копчување на појасот. На самиот појас има гајки за ре-
мен како и дополнителни две гајки на предниот дел и 
една на задниот на кој се интегрирани прерамки. На 
предниот горен дел од ногавиците има два косо поста-
вени џеба кои се затвараат со водоотпорен патент, а 
внатрешноста на истите е со мрежеста ткаенина која 
служи за вентилација. На страничниот дел на ногави-
ците во висина на колковите се до колената се наоѓаат 
два водоотпорни патенти кои служат исто така за вен-
тилација. На колената, внатрешниот дел од глуждовите 
и седалото појачани се со дополнителен материјал. На 
долниот внатрешен дел на ногавиците има пришиено 
платка во вид на ногавица која на долниот дел има гу-
миран ластик кој спречува влегување на снег во нога-
виците. На надворешниот дел од ногавиците во преде-
лот кај глуждовите имаат два водоотпорни патента. 

6.3 Мерки за зимски панталони 
 
 Мерките за зимските панталони се наведени во Та-

белата бр. 207.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 Фотографија на зимски панталони 
 
Изгледот на зимските панталони е прикажан на фо-

тографијата која е дадена во Прилог бр. 192, кој е сос-
тавен дел на овој правилник. 

 
7. Јакна виндстопер со качулка 
 
7.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

јакна виндстопер со качулка   
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена јакната виндстопер со качулка се наведени 
во Табелата бр. 208.  

 
 
 
 
 
 
7.2 Крој на јакна виндстопер со качулка   
 
 Јакната виндстопер со качулка го има следниот 

крој: истата е изработена од материјал „SOFTSHELL“ 
кое овозможува заштита од ветер и лесна подвижност 
на телото, но истовремено му дозволува на телото да 
дише и го спречува потењето. На средината од јакната 
има патент кој се закопчува двосмерно се до висина на 
брадата. На страничните делови има два џеба кои се 
затвораат со водоотпорен патент. Ракавите на јакната 
завршуваат со држачи за палците и на надворешната 
страна се затегнуваат на систем „чичак-лента“. На лак-
товите и рамењата дополнително се појачани со 
„RIPSTOP“ материјал. На долниот дел од јакната има 
еластични врвки кои овозможуваат затегнување и ола-
бавување на истата со систем за закопчување. На гор-
ниот дел од јакната има капуљача која не се вади, и за-
едно со јакната претставуваат една целина. Капуљачата 
има еластична врвка која овозможува нејзино затегну-
вања и олабавување со систем за закопчување. 

 
7.3 Мерки за јакна виндстопер со качулка   
 
 Мерките за јакната виндстопер со качулка се наве-

дени во Табелата бр. 209.  
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7.4 Фотографија на јакна виндстопер со качулка 
 
Изгледот на јакната виндстопер со качулка е прика-

жан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 193, 
кој е составен дел на овој правилник. 

                                                
8. Дводелна јакна 
 
8.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

дводелна јакна  
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена дводелната јакна се наведени во Табелата 
бр. 210.  

 
 
 
 
 
 
8.2 Крој на дводелна јакна   
 
Дводелната јакна го има следниот крој: горниот дел 

од јакната e изработен од повеќе слоен „GOROTEX“ 
материјал кој е водонепропустлив и долготраен а сепак 
овозможува испарување на потта од телото. Внатреш-
ниот дел е изработен од 100% полиестер и истиот со 
помош на два странични патенти се прицврствува на 
горниот дел од јакната и претставува една целина. На 
средината од јакната има патент кој се закопчува двос-
мерно се до висина на брадата. На предната страна од 
јакната има два џеба, позиционирани за лесен пристап 
кога се носи ранец или алпинистички појас. На предна-
та страна и под пазувите има патенти наменети за до-
полнителна вентилација на телото. Ракавите на јакната 
на надворешната страна се затегнуваат на систем „чи-
чак-лента“. На долниот дел од јакната има еластични 
врвки кои овозможуваат затегнување и олабавување, 
со систем за закопчување. На горниот дел од јакната 
има капуљача која не се вади, и заедно со јакната прет-
ставуваат една целина. Капуљачата има еластична врв-
ка која овозможува нејзино затегнувања и олабавување 
со систем за закопчување и е компатибилна за носење 
врз алпинистички шлем.   

 
8.3 Мерки за дводелна јакна 
 
 Мерките за дводелната јакна се наведени во Табе-

лата бр. 211.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4 Фотографија на дводелна јакна  
 
Изгледот на дводелната јакна е прикажан на фотог-

рафијата која е дадена во Прилог бр. 194, кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
9. Јакна микрофибер 
 
9.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

јакна микрофибер 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена јакната микрофибер се наведени во Табела-
та бр. 212.  

 
 
 
 
 
 
 
9.2 Крој на јакна микрофибер 
 
Јакната микрофибер го има следниот крој: истата е 

изработена од екстремно лесен материјал, кој овозмо-
жува лесно носење и удобност и голема топлина. На 
средината од јакната има патент кој е водоотпорен и се 
закопчува се до висина на брадата. На предната страна 
од јакната има два џеба кои се закопчуваат со водоот-
порни патенти. Јакната има можност да се адаптира во 
елек со вадење на ракавите со помош на патенти. Во 
внатрешниот дел на јакната има џеб кој овозможува 
истата лесно да се спакува во него.  

 
9.3 Мерки за јакна микрофибер 
 
 Мерките за јакната микрофибер се наведени во Та-

белата бр. 213.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4 Фотографија на јакна микрофибер 
 
Изгледот на јакната микрофибер е прикажан на фо-

тографијата која е дадена во Прилог бр. 195, кој е сос-
тавен дел на овој правилник. 

 
10. Алпинистички панталони 
 
10.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

алпинистички панталони 
 
Техничките карактеристики на ткаенината од која 

се изработени алпинистичките панталони се наведени 
во Табелата бр. 214.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2  Крој на алпинистички панталони 
 
Алпинистичките панталони го имаат следниот крој: 

истите сe изработени од повеќе слоен  материјал кој е 
водонепропустлив и долготраен. На предната страна 
има шлиц кој се затвора со водонепропуслив патент 
над кој има метална нитна со која се закопчува појасот. 
На самиот појас има сошиено гајки како и интегриран 
ремен. На страничните делови од ногавиците има двос-
мерни патенти кои овозможуваат целосно отворање и 
затворање. Ногавиците на колената и задниот дел се 
појачани со дополнителен материјал, кои на долниот 
дел се затегнуваат на систем „чичак (велкро) лента“. 
Пантолоните на предната страна имаат два џеба кои се 
затвораат со водоотпорни патенти и имаат прерамки. 
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10.3 Мерки за алпинистички панталони 
 
 Мерките за алпинистичките панталони се наведени 

во Табелата бр. 215.  
 
 
 
 
 
 
 
 
10.4 Фотографија на алпинистички панталони 
 
Изгледот на алпинистичките панталони е прикажан 

на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 196, кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
11. Алпинистички патики 
 
11.1 Технички карактеристики на материјал за 

алпинистички патики 
             
 Техничките карактеристики на материјалот од кој 

се изработени алпинистичките патики се наведени во 
Табелата бр. 216.  

 
 
 
 
 
 
11.2 Крој на алпинистички патики 
 
Алпинистичките патики го имаат следниот крој: ис-

тите се изработени од природна кожа и леплива гума, 
специјално дизајнирани да обезбедат високи перфор-
манси при техничко качување. Патиките се затегнуваат 
и лабават со помош на врвки а на страничните делови 
имаат отвори за полесен проток на воздухот. На задни-
от дел имаат по две помошни ленти во вид на гајки, 
кои служат за полесно облекување и со кои лесно се 
прикачуваат за алпинистичкиот појас.    

 
11.3 Мерки за алпинистички патики 
 
 Мерките за алпинистичките патики се наведени во 

Табелата бр. 217.  
 
 
 
 
 
11.4 Фотографија на алпинистички патики 
 
Изгледот на алпинистичките патики е прикажан на 

фотографијата која е дадена во Прилог бр. 197, кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
12. Патики за планинарење 
 
12.1 Технички карактеристики  матерјал за па-

тики за планинарење 
             
 Техничките карактеристики на материјалот од кој 

се изработени патиките за планинарење се наведени во 
Табелата бр. 218.  

 
 
 
 
 

12.2 Крој на патики за планинарење 
 
Патиките за планинарење го имаат следниот крој: 

истите се изработени од водоотпорна превртена кожа 
со дебелина од 1,6-1,8 милиметри со вградена анатом-
ска влошка. Патиките се затегнуваат и лабават со по-
мош на врвки. Истите имаат „VIBRAM“ ѓон кој не доз-
волува лизгање при стрмен терен. На задниот дел има-
ат по две помошни ленти во вид на гајки, кои служат за 
полесно облекување и со кои лесно се прикачуваат за 
алпинистичкиот појас.    

 
12.3 Мерки за патики за планинарење 
 
 Мерките за патиките за планинарење се наведени 

во Табелата бр. 219.  
 
 
 
 
 
12.4 Фотографија на патики за планинарење 
 
Изгледот на патиките за планинарење е прикажан 

на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 86, кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
13. Планинарски високи чевли 
 
13.1 Технички карактеристики на матерјал за 

планинарски високи чевли 
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој 

се изработени планинарските високи чевли се наведени 
во Табелата бр. 220.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.2 Крој на планинарски високи чевли 
 
Планинарските високи чевли го имаат следниот 

крој: горниот дел од чевлите e изработен од повеќе 
слоен „GORЕ-TEX“ материјал а на долниот дел има 
„VIBRAM“ ѓон кој е слеан во една целина со помош на 
гума. Чевлите имаат вградена анатомска влошка, која 
овозможува брзо формирање на лежиште на стапалата. 
Внатрешноста на чевлите е изработена од алуминиум-
ска антигабична фолија и е обликувана во форма која 
овозможува брзо враќање и обновување на исправена-
та положба на глуждовите за време на движење. Чевли-
те се затегнуваат и лабават со помош на врвки. 

 
13.3 Мерки за планинарски високи чевли 
 
Мерките за плнинарските високи чевли се наведени 

во Табелата бр. 221.  
 
 
 
 
 
13.4 Фотографија на планинарски високи чевли 
 
Изгледот на плнинарските високи чевли е прикажан 

на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 198, кој е 
составен дел на овој правилник. 
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14. Зимски алпинистички чевли со жлебови за 
дерези 

 
14.1 Технички карактеристики на материјал за 

зимски алпинистички чевли со жлебови за дерези  
 
Техничките карактеристики на материјалот од кој 

се изработени зимските алпинистички чевли со жлебо-
ви за дерези се наведени во Табелата бр. 222.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.2 Крој на зимски алпинистички чевли со жле-

бови за дерези  
 
Алпинистичките чевли со жлебови за дерези го 

имаат следниот крој: горниот дел од чевлите e израбо-
тен од превртена кожа импрегрирана со силикон, со де-
белина од 3,2 милиметри. На долниот дел има 
„VIBRAM“ ѓон кој е слеан во една целина со помош на 
гума а на предниот и задниот дел од ѓонот има жлебо-
ви на кои се монтираат дерези. Внатрешноста на чевли-
те е изработена од алуминиумска антигабична фолија и 
е обликувана во форма која овозможува брзо враќање и 
обновување на исправената положба на глуждовите за 
време на движење, со дополнителна топлинска заш-
тита. Чевлите се затегнуваат и лабават со помош на 
врвки. 

 
14.3 Мерки за зимски алпинистички чевли со 

жлебови за дерези 
 
Мерките за зимските алпинистички чевли со жле-

бови за дерези се наведени во Табелата бр. 223.  
 
 
 
 
 
 
14.4 Фотографија на зимски алпинистички чев-

ли со жлебови за  дерези  
 
Изгледот на зимските алпинистички чевли со жле-

бови за дерези е прикажан на фотографијата која е да-
дена во Прилог бр. 199, кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
7.  УНИФОРМА ЗА СКИЈАЊЕ 
 
7.1. Составни делови на униформа за скијање 
 

Член 19 
Составните делови на униформата скијање, скијач-

ка јакна, скијачка подјакна, скијачки панталони, ски-
јачка капа и скијачки ракавици го имаат следниот сос-
тав, квалитет и крој. 

 
1. Скијачка јакна 
 
1.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

скијачка јакна 
           
Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена скијачката јакна се наведени во Табелата 
бр. 224.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Крој на скијачка јакна 
 
Скијачката јакна го има следниот крој: Јакната е из-

работена од трослојна SYMPATEX ткаенина која нуди 
заштита од дожд, ветар и студ. Јакната е рамна со рег-
лан ракави. Јаката е подигната и штити од ветер, На 
предната страна има рефлектирачки ленти во бела боја 
со што е лесно воочлива. Од предната страна се закоп-
чува со „цибзар“ (патент кој не пропушта вода) и со 
двоен преклоп. Во десниот џеп има можност за криење 
на натпис „ПОЛИЦИЈА“. Сите џебови се затвараат со 
„цибзар“. Од долната страна и во пределот на струкот 
има канал со врвки за подесување. Внатрешниот дел на 
јакната е изработен од WINDMASTER кој е плетен со 
SIMPATEX. Јакната е со рамен крој со висока јака и 
капуљача на вадење. Капуљачата е изработена на тој 
начин што овозможува подесување на отворот по виси-
на и ширина. На предниот дел од јаката капуљачата се 
прицврстува со чичак, а на задниот со скриен патент. 
Од предната страна јакната се закопчува со „цибзар“ 
(патент кој не пропушта вода) и со двоен преклоп. На 
десниот преклоп има канал за истекување на вода, а на 
левиот преклоп џеб со вертикален „цибзар“ патент. 
Лајсните се закопчуваат со чичак лента. Во висина на 
градите на десната страна изработен е скриен џеб во 
кој е поставена скриена ткаенина со натпис „ПОЛИ-
ЦИЈА“, а на левата вертикален џеб којо се затвара со 
„цибзар“ патент. Во пределот на струкот од внатрешна 
страна има канал со систем за стегање. Од предната 
страна во пределот на појасот се наоѓаат два џепа со 
вертикално поставени „цибзар“ патенти. На странични-
те делови јаканата има отвори кои се затвараат со па-
тент и служат за побрз пристап до внатрешните делови 
од облеката. На задниот горен дел од јакната има скри-
ен џеб во кој се наоѓа скриен натпис „ПОЛИЦИЈА“ кој 
се користи по потреба. Ракавите се ранглан. Во долни-
от дел на десниот ракав се наоѓа џеб со патент за чува-
ње на Ски-карта. Отворите на ракавите во делот на 
зглобот се регулираат со лајсна која се прицврстува со 
чичак лента. Од внатрешна страна на манжетната од 
крајот на ракавот поставена е ткаенина која го покрива 
горниот дел од дланката и има отвор за прст. Под пазу-
вите има отвори за регулирање на топлината кој се зат-
вараат со „ципзар“ патент. Натписите „ПОЛИЦИЈА“ се 
изработени од сива рефлектирачка материја. 

 
1.3 Мерки за скијачка јакна 
 
 Мерките за скијачката јакна се наведени во Табела-

та бр. 225.  
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1.4 Скица и фотографија за скијачка јакна  
 
Скијачката јакна се изработува според скица која е 

дадена во Прилог бр. 200, а изгледот на скијачката јак-
на е прикажан на фотографијата која е дадена во При-
лог бр. 201, кои се составен дел на овој правилник. 

 
2. Скијачка подјакна 
 
2.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

скијачка подјакна 
 
Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена скијачката подјакна се наведени во Табела-
та бр. 226.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Крој на скијачка подјакна 
 
Подјакната го има следниот крој: истата е констру-

ирана и прилагодена кон јакната што овозможува со 
помош на патент да се закачи за јакната и да се носи за-
едно со неа или одвоено. Од предната страна се закоп-
чува со патент по цела должина, а во висина на појасот 
поставени се два коси џеба кои се затвараат со патент. 
На задниот горен дел поставен е натпис „ПОЛИЦИЈА“. 
Во делот на јаката поставена е хоризонтална синтетич-
ка лента со која подјакната се закачува за јакната. Рака-
вите се од типот „реглан“. Краевите на ракавите и на 
подјакната се опшиени со паспул лента. 

 
2.3 Мерки за скијачка подјакна 
 
 Мерките за скијачката подјакна се наведени во Та-

белата бр. 227.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Скица и фотографија за скијачка подјакна  
 
Скијачката подјакна се изработува според скица ко-

ја е дадена во Прилог бр. 202, а изгледот на скијачката 
подјакна е прикажан на фотографијата која е дадена во 
Прилог бр. 203, кои се составен дел на овој правилник. 

 
3. Скијачки панталони  
 
3.1 Технички карактеристики на скијачки пан-

талони 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината за ски-

јачките панталони се  уредени  во  точка 1.1. од овој 
член и се наведени во Табела бр. 224. 

3.2 Крој на скијачки панталони 
 
Скијачките пантолони го имаат следниот крој: Пан-

талоните се со рамен крој, со продолжени задни делови 
и со прерамки, а во делот на струкот имаат вграден 
ластик и гајки за каиш. Прерамките се изработени од 
еластичен материјал, со систем за регулација на виси-
ната и се прицврстени за панталоните на начин да мо-
жат да се вадат и ставаат по потреба. Од предната стра-
на се закопчуваат со патент и нитна, а додатно во делот 
на струкот покрај ластикот, се затегаат со каиш. Во 
горниот дел поставени се два џеба со вертикален „циб-
зар“ патент, а во средината по висина поставени се два 
странични џеба со хоризонатален „цибзар“ патент. 
Внатрешната страна на ногавиците е засилена со син-
тетичка ткаенина и заштитен слој. Во пределот на ко-
лената има дополнително засилување. На долниот дел 
од ногавицата има прорези кои се затвараат со патент 
„цибзар“ и чичак со цел полесна регулација на отворот 
на ногавицата. Од внатрешна страна на долниот дел 
поставена е синтетичка постава која завршува со лас-
тик и која се навлекува врз скијачките чевли и спречу-
ва продор на снег под ногавицата.  

 
3.3 Мерки за скијачки панталони 
 
 Мерките за скијачките панталони се наведени во 

Табелата бр. 228.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Скица и фотографија за скијачки панталони 
 
Скијачките панталони се изработуваат според ски-

ца која е дадена во Прилог бр. 204, а изгледот на ски-
јачките панталони е прикажан на фотографијата која е 
дадена во Прилог бр. 205, кои се составен дел на овој 
правилник. 

 
4. Скијачка капа  
 
4.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

скијачка капа 
 
Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена скијачката капа се наведени во Табелата бр. 
229.  

 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Крој на скијачка капа 
 
 Скијачката капа го има следниот крој: истата е 

класична волнена капа со универзална големина, ко-
ја се изработува од предиво кое е мешавина од 
волна/синтетика со минимална застапеност на волна 
од 40 %. Составот овозможува брзо сушење кој по-
мага при циркулацијата и ја смалува опасноста од 
повреди.    
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4.3 Мерки за скијачка капа 
 
 Мерките за скијачката капа се наведени во Табелата 

бр. 230.  
 
 
 
 
 
4.4 Скица и фотографија за скијачка капа 
 
Скијачката капа се изработува според скица која е 

дадена во Прилог бр. 206, а изгледот на скијачката капа 
е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог 
бр. 207, кои се составен дел на овој правилник. 

 
5. Скијачки ракавици  
 
5.1 Технички карактеристики на скијачки рака-

вици 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината за ски-

јачките ракавици се  уредени  во  точка 1.1. од овој 
член, освен бојата која е црна и се наведени во Табела 
бр. 224. 

 
5.2 Крој на скијачките ракавици 
 
Скијачките ракавици го имаат следниот крој: исти-

те се петтопрстни, изработени од материјал кој нуди 
топлотна изолација (THINSULATE, R-TEX® XT, или 
друг термоизолационен материјал) што нуди заштита 
до –30° целзусови. Покрај тоа ракавиците се изработе-
ни од водонепропустлив материјал. Во пределот на 
зглобот има каиш за затегање-подесување. 

 
5.3 Мерки за скијачки ракавици 
 
 Мерките за скијачките ракавици се наведени во Та-

белата бр. 231.  
 
 
 
 
 
 
5.4  Фотографија за скијачки ракавици 
 
Изгледот на скијачките ракавици е прикажан на фо-

тографијата која е дадена во Прилог бр. 208, кој е сос-
тавен дел на овој правилник. 

 
8. ДЕЛОВИ ШТО ПРИПАЃААТ ПОКРАЈ УНИ-

ФОРМАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ И 
СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ 

  
Член 20 

Деловите што припаѓаат покрај униформата за из-
вршување на посебни и специјални задачи, надодело 
(блуза, панталони, ракавици, подкапа, навлака за шлем 
и лента за маскирање на оружје), дводелно пододело со 
подкапа, капа фантом, капа плетена, капа полар, капа 
фантом алпинистичка, ракавици термо, ракавици так-
тички,  ракавици „фаст роуп“, ракавици за јавен ред и 
мир (во натамошниот текст:ЈРМ), ракавици волнени, 
ракавици полар, ракавици со споени прсти, ракавици 
алпинистичи, ремен за панталони, камашни, чорапи 
летни, чорапи зимски, чорапи кратки и чорапи долги го 
имаат следниот состав, квалитет и крој: 

 
1. Надодело (блуза, панталонии, ракавици, под-

капа, навлака за шлем и лента за маскирање на 
оружје) 

1.1 Технички карактеристики на ткаенина за на-
додело (блуза, панталонии, ракавици, подкапа, нав-
лака за шлем и лента за маскирање на оружје) 

 
Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработено надоделото (блуза, панталонии, ракавици, 
подкапа, навлака за шлем и лента за маскирање на 
оружје) се наведени во Табелата бр. 232.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Крој на надодело (блуза, панталони, рака-

вици, подкапа, навлака за шлем и лента за маски-
рање на оружје) 

 
 Надоделото го има следниот крој: истото е на-

менето за маскирање на поединци на земјиште кое 
е покриено со снег и се маскираат сите видливи де-
лови на телото и основната униформа. Кројот на 
надоделото треба да овозможи облекување (но-
сење) над стандардната или скијачката униформа и 
опрема и е следен. Блузата од предната страна е от-
ворена до висина на градите и после облекувањето 
тој отвор се затвора со чичак. На предниот дел од 
блузата има три отвори кои овозможуваат пристап 
до опремата. На грбот и градите блузата е појачана 
од истиот материјал, а во висина на струкот од 
внатрешна страна има еластична лента за набирање 
(собирање) на задната страна. На долниот дел се 
наоѓа врвка која го затегнува долниот дел од блу-
зата, а под пазувите ракавите се проширени со што 
овозможуваат лесно движење на рацете. Од надво-
решна страна во делот на лактите блузата е исто та-
ка појачана од истиот материјал. Пантолоните на 
предниот дел во просторот на колковите (од лева и 
десна страна) имаат вертикални отвори кои овозмо-
жуваат пристап до опремата која е под оделото. 
Горната страна на панталоните е подвиткана и во 
внатре се наоѓа вовлечена врвка за затегнување во 
струкот. Краевите на ногавиците исто така се под-
виткани и има еластична лента, а ногавиците се до-
волно широки за да може да се облекуваат и преку 
чизми. Ракавиците обезбедуваат самостојно движе-
ње на палецот и кажипрстот односно се издвоени 
од другите за ракување со оружјето и се доволно 
широки за да се носат преку зимски ракавици. Под-
капата е изработена со отвор за очите и исто така 
овозможува маскирање на лицето како и заштита 
од ветар и снег. Од внатрешната предна страна се 
наоѓа еластична лента под брадата која оневозмо-
жува поместување на подкапата од главата. Навла-
ката за шлем е изработена од истиот материјал и е 
наменета за стандарден шлем. Лентата за маскира-
ње на оружјето има доволно должина за да се намо-
та околу оружјето и на крајот да се затегне со 
врвка. 

 
1.3 Мерки за надодело (блуза) 
  
Мерките за надоделото (блуза) се наведени во Табе-

лата бр. 233.  
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1.4 Мерки за надодело (панталони) 
 
 Мерките за надоделото (панталони) се наведени во 

Табелата бр. 234.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Фотографија за надодело (блуза, панталони, 

ракавици, подкапа, навлака за шлем и лента за мас-
кирање на оружје) 

 
Изгледот на надоделото (блуза, панталонии, рака-

вици, подкапа, навлака за шлем и лента за маскирање 
на оружје) е прикажан на фотографијата која е дадена 
во Прилог бр. 209, кои се составен дел на овој правил-
ник. 

 
2. Дводелно пододело со поткапа 
 
2.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

дводелно пододело со поткапа 
 
Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработено дводелното пододело со поткапа се наведе-
ни во Табелата бр. 235.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Крој на дводелно пододело со поткапа 
 
 Дводелното пододело го има следниот крој: истото 

е троделно и е составено од горен дел, долен дел и капа 
фантомка. Материјалот за изработка е Performance Plus 
100% полиестер кој овозможува добро дишење на те-
лото, пренос на влага и брзо сушење. Исто така е рас-
теглив со што овозможува лесно движење. Има и 
Microbran® анти-бактериски својства кои помагаат во 
заштита од лоши мириси. По изглед е со мазна пов-
ршина за помало триење. На ракавите има отвори за 
палци за полесно  повеќеслојно облекување. Долниот 
дел е со растеглив појас со ластик и отвор напред. Ка-
пата фантомка е со еден отвор за очите и носот. Сите 
заедно се дел од систем за повеќеслојно облекување 
при студени временски услови.  

 
2.3 Мерки за дводелно пододело – горен дел 
  
Мерките за дводелното пододело – горен дел се на-

ведени во Табелата бр. 236.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Мерки за дводелно пододело – долен дел 
 
 Мерките за дводелното пододело – долен дел се на-

ведени во Табелата бр. 237.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Мерки за дводелно пододело – поткапа 
 
 Мерките за дводелното пододело – поткапа се наве-

дени во Табелата бр. 238.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 Скица и фотографија за дводелно пододело 

со поткапа 
 
Дводелното пододело со поткапа се изработува спо-

ред скица која е дадена во Прилог бр. 210, а изгледот 
на дводелното пододело со поткапа е прикажан на фо-
тографијата која е дадена во Прилог бр. 211, кои се 
составен дел на овој правилник. 

 
3. Капа фантом 
 
3.1 Технички карактеристики на ткаенина за ка-

па фантом 
 
Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена капата фантом се наведени во Табелата бр. 
239.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Крој на капа фантом 
 
 Капата фантом го има следниот крој: истата се из-

работува од еластичен и незапалив материјал „номекс“ 
тип „интерлок“ во состав 93% метаармид, 5% параар-
мид и 2% антистатичко влакно. На предната страна 
има елипсовиден отвор за очите и носот. Ивиците на 
отворот и дното на капата се со дупли штеп. 
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3.3 Мерки за капа фантом 
 
 Мерките за капата фантом се наведени во Табелата 

бр. 240.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Скица и фотографија за капа фантом 
 
Капата фантом се изработува според скица која е 

дадена во Прилог бр. 212, а изгледот на капата фантом 
е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог 
бр. 213, кои се составен дел на овој правилник. 

 
4. Капа плетена  
 
4.1 Технички карактеристики на ткаенина за ка-

па плетена  
 
Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена капата плетена се наведени во Табелата бр. 
241.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Крој на капа плетена  
 
 Капата плетена го има следниот крој: истата е во 

црна боја и е класична волнена капа со универзална го-
лемина, која се изработува од предиво кое е мешавина 
од волна/синтетика со минимална застапеност на волна 
од 60 %. 

 
4.3 Мерки за капа плетена 
 
 Мерките за капата плетена се наведени во Табелата 

бр. 242.  
 
 
 
 
 
 
4.4 Скица и фотографија за капа плетена  
 
Капата плетена се изработува според скица која е 

дадена во Прилог бр. 214, а изгледот на капата плетена 
е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог 
бр. 215, кои се составен дел на овој правилник. 

 
5. Капа полар  
 
5.1  Технички карактеристики на ткаенина за 

капа полар  
  
Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена капата полар се наведени во Табелата бр. 
243.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Крој на капа полар  
 
Капата полар го има следниот крој: истата штити 

од многу ниска температура. Капата има двоен слој на 
полар материјал, со кој значително се намалува влија-
нието на влажност произведена со потење. 

 
5.3 Мерки на капа полар  
 
 Мерките за капата полар се наведени во Табелата 

бр. 244.  
 
 
 
 
 
 
5.4 Фотографија на капа полар  
 
Изгледот на капата полар е прикажан на фотогра-

фијата која е дадена во Прилог бр. 216, кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
6. Капа фантом алпинистичка 
 
6.1 Технички карактеристики на ткаенина за ка-

па фантом алпинистичка 
 
Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена капата фантом алпинистичка се наведени 
во Табелата бр. 245.  

 
 
 
 
 
6.2 Крој на капа фантом алпинистичка 
 
Капата фантом алпинистичка го има следниот крој: 

Истата е изработена од растеглив материјал кој е голем 
изолатор. Овозможува природно испарување на потта 
и слобода на движење на главата и е компактибилна за 
носење под шлем. Отворот за очите има систем за за-
тегнување со врвка. 

 
6.3 Мерки на капа фантом алпинистичка 
 
 Мерките за капата фантом алпинистичка се наведе-

ни во Табелата бр. 246.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 Фотографија на капа фантом алпинистичка 
 
Изгледот на капата фантом алпинистичка е прика-

жан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 217, 
кој е составен дел на овој правилник. 
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7. Ракавици термо  
 
7.1 Технички карактеристики на материјал за 

ракавици термо  
 
Техничките карактеристики на материјалот од кој 

се изработени ракавиците термо се наведени во Табе-
лата бр. 247.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Крој на ракавици термо 
 
 Ракавиците термо го имаат следниот крој: истите се 

изработени од синтетичка слоевита ткаенина со високо 
негирачки најлон материјал. Дланките и врвовите на 
прстите се појачани со јака кожа за груба употреба. По-
казалецот на двете раце е дизајниран за ракување со 
оружје. Ракавиците имаат термоблок изолација за топ-
лина и хидроизолација со цел да штитат во студени и 
влажни временски услови. Меката полиестер трико по-
става не дозволува потење на дланките за дополнител-
на удобност. Околу зглобот на раката имаат прилагод-
лива лента за затегање. На дното на ракавиците има 
рендер со ширина од 7 сантиметри. 

 
7.3 Мерки за ракавици термо  
 
 Мерките за ракавиците термо се наведени во Табе-

лата бр. 248.  
 
 
 
 
 
 
 
7.4 Фотографија за ракавици термо 
 
Изгледот на ракавиците термо е прикажан на фо-

тографијата која е дадена во Прилог бр. 218, кој е сос-
тавен дел на овој правилник. 

 
8. Ракавици тактички 
 
8.1.  Технички карактеристики на материјал за 

ракавици тактички 
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој 

се изработени ракавиците тактички се наведени во Та-
белата бр. 249.  

 
 
 
 
 
 
 
8.2. Крој на ракавици тактички 
 
 Ракавиците тактички го има следниот крој: истите 

се во црна боја, изработени од синтетички материјал и 
кожа, појачани на дланката и прстите со кожа која ќе 
дава еластичност при работа со оружје. Истите се со 

еднослојна основа составена од повеќе парчиња кои се  
дизајнирани за работа со оружје, односно имаат голема 
осетливост и контрола на повлекувачот на оружјето. 
Надворешно се зајакнати за поголема издржливост, а 
внатрешно имаат мека подлога за подобро налегнува-
ње на раката. Имаат тесно и ниско закопчување кај 
зглобот со велкро лента, а од долната страна кај згло-
бот има полукружна вшиена гуртна за полесно облеку-
вање. Зајакнати се кај зглобовите со флексибилност и 
вентилираност на секој прст.  Имаат додатен слој за 
употреба на „тач скрин“ уреди.  

 
8.3.  Мерки за тактички ракавици 
 
 Мерките за ракавиците тактички се наведени во Та-

белата бр. 250.  
 
 
 
 
 
 
 
8.4. Скица и фотографија на ракавици тактички 
 
Ракавиците тактички се изработува според скица 

која е дадена во Прилог бр. 219, а изгледот на ракави-
ците тактички е прикажан на фотографијата која е да-
дена во Прилог бр. 220, кои се составен дел на овој 
правилник. 

              
9. Ракавици „фаст роуп“  
 
9.1 Технички карактеристики на матерјал за ра-

кавици „ фаст роуп“   
 
Техничките карактеристики на материјалот од кој  

се изработени ракавиците „фаст роуп“ се наведени во 
Табелата бр. 251.  

 
 
 
 
 
 
 
9.2 Крој на ракавици „фаст роуп“   
 
 Ракавиците „фаст роуп“ го има следниот крој:  ис-

тите се изработени од високо издржлива кожа (два 
слоја)  наменета за безбедно ракување со алпинистички 
јажиња и опрема. На горниот дел од дланката се изра-
ботени од еластична ткаенина за лесно ракување и за 
да може полесно да циркулира воздухот. На зглобовите 
се затегнуваат со помош на ластик или „чичак-лента“ и 
имаат отвор или гајка за прикачување на карабинер. 

 
9.3 Мерки за ракавици „фаст роуп“   
 
 Мерките за ракавиците „фаст роуп“ се наведени во 

Табелата бр. 252.  
 
 
 
 
 
 
9.4 Фотографија за ракавици „фаст роуп“   
 
Изгледот на ракавиците „фаст роуп“ е прикажан на 

фотографијата која е дадена во Прилог бр. 221, кој е 
составен дел на овој правилник. 



9 септември 2016  Бр. 171 - Стр. 67 

 
 

10. Ракавици за ЈРМ 
 
10.1 Технички карактеристики на материјал за 

ракавици за ЈРМ 
 
Техничките карактеристики на материјалот од кој 

се изработени ракавиците за ЈРМ се наведени во Табе-
лата бр. 253.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2 Крој на ракавици за ЈРМ 
 
Ракавиците за ЈРМ го има следниот крој: истите се 

изработени од високо квалитетна водоотпорна мека 
козја кожа со дебелина од 0.9 - 1.1 милиметри, во ком-
бинација со кевлар која овозможува максимална заш-
тита и одбрана од удари, а исто така овозможува и ди-
шење на кожата. Горните делови се појачани и зашти-
тени со пресувана вбризгана пена.  Дланките и прстите 
се појачани со армирана заштита со еластични зглобо-
ви каде што показалецот е приспособен за ракување со 
оружје. Кај зглобот на раката од внатрешна страна 
имаат сошиено полукружна еластична лента, а закоп-
чувањето на ракавицата е на 8 сантиметри под зглобот 
со чичак лента. 

 
10.3 Мерки за ракавици за ЈРМ ракавици 
 
 Мерките за ракавиците за ЈРМ се наведени во Табе-

лата бр. 254.  
 
 
 
 
 
 
 
10.4 Фотографија за ракавици за ЈРМ 
 
Изгледот на ракавиците за ЈРМ е прикажан на фо-

тографијата која е дадена во Прилог бр. 222, кој е сос-
тавен дел на овој правилник. 

                                                
11. Ракавици волнени  
 
11.1 Технички карактеристики на материјал за 

ракавици волнени 
 
Техничките карактеристики на материјалот од кој 

се изработени ракавиците волнени се наведени во Та-
белата бр. 255.  

 
 
 
 
 
11.2 Крој на ракавици волнени 
 
 Ракавиците волнени го има следниот крој: истите се 

изработени од 100% волна и зајакнати на дланките со 
кожа. Во средишниот дел се наоѓа дополнителен изола-
ционен дел. 

11.3 Мерки за ракавици волнени 
 
 Мерките за ракавиците волнени се наведени во Та-

белата бр. 256.  
 
 
 
 
 
 
 
 
11.4 Фотографија на ракавици волнени 
Изгледот на ракавиците волнени е прикажан на фо-

тографијата која е дадена во Прилог бр. 223, кој е сос-
тавен дел на овој правилник.                               

 
12. Ракавици полар  
 
12.1 Технички карактеристики на материјал за 

ракавици полар  
 
Техничките карактеристики на материјалот од кој 

се изработени ракавиците полар се наведени во Табела-
та бр. 257.  

 
 
 
 
 
 
 
12.2 Крој на ракавици полар  
 
Ракавиците полар го има следниот крој: истите се 

изработени од „SOFTSHELL“ материјал и на внатреш-
ниот дел на дланката се појачани со кожа. На зглобови-
те имаат манжетна со набори и систем за закопчување. 

 
12.3 Мерки за ракавици полар 
 
 Мерките за ракавиците полар се наведени во Табе-

лата бр. 258.  
 
 
 
 
 
 
 
12.4 Фотографија на ракавици полар  
 
Изгледот на ракавиците полар е прикажан на фо-

тографијата која е дадена во Прилог бр. 224, кој е сос-
тавен дел на овој правилник.                               

 
13. Ракавици со споени прсти 
 
13.1 Технички карактеристики на материјал за 

ракавици со споени прсти 
 
Техничките карактеристики на материјалот од кој 

се изработени ракавиците со споени прсти се наведени 
во Табелата бр. 259.  
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13.2 Крој на ракавици со споени прсти 
 
Ракавиците со споени прсти го има следниот крој: 

истите се изработени од лесна и издржлива најлонска 
надворешност, а на внатрешниот дел на дланката се по-
јачани со кожа. Во внатрешноста имаат „TERMOLITE“ 
изолација, а на зглобовите се затегнуваат со помош на 
ремени и систем за закопчување. 

 
13.3 Мерки за ракавици со споени прсти 
 
Мерките за ракавиците со споени прсти се наведени 

во Табелата бр. 260.  
 
 
 
 
 
13.4 Фотографија на ракавици со споени прсти 
 
Изгледот на ракавиците со споени прсти е прика-

жан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 225, 
кој е составен дел на овој правилник.                               

 
14. Ракавици алпинистичи 
 
14.1 Технички карактеристики на материјал за 

ракавици алпинистичи  
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој 

се изработени ракавиците алпинистички се наведени во 
Табелата бр. 261.  

 
 
 
 
 
 
 
14.2 Крој на ракавици алпинистичи 
 
Ракавиците алпинистички го има следниот крој: ис-

тите се изработени од високо издржлива кожа (два 
слоја)  наменета за безбедно ракување со алпинистички 
јажиња и опрема. На горниот дел од дланката се изра-
ботени од еластична ткаенина за лесно ракување и за 
да може полесно да циркулира воздухот. На зглобовите 
се затегнуваат со помош на ластик или „чичак-лента“ и 
имаат отвор или гајка за прикачување на карабинер. 

 
14.3 Мерки за ракавици алпинистичи 
 
 Мерките за ракавиците алпинистички се наведени 

во Табелата бр. 262.  
 
 
 
 
 
 
14.4 Фотографија на ракавици алпинистичи 
 
Изгледот на ракавиците алпинистички е прикажан 

на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 226, кој е 
составен дел на овој правилник.                               

 
15. Ремен за пантолони  
 
15.1 Технички карактеристики матерјал на ре-

мен за пантолони 
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој 

се изработува ременот за панталони се наведени во Та-
белата бр. 263.  

 
 
 
 
 
 
 
15.2 Крој на ремен за пантолони 
 
Ременот за панталони го има следниот крој: истиот 

е изработен од лесна и издржлива најлонска лента, со 
систем за неограничено затегнување (метални токи) и 
дополнително осигурување со чичак-лента. 

 
15.3 Мерки за ремен за пантолони 
 
 Мерките за ременот за панталони се наведени во 

Табелата бр. 264.  
 
 
 
 
 
 
15.4 Фотографија на ремен за пантолони 
 
Изгледот на ременот за панталони е прикажан на 

фотографијата која е дадена во Прилог бр. 227, кој е 
составен дел на овој правилник.                               

 
16. Камашни 
 
16.1 Технички карактеристики на материјал за 

камашни  
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој 

се изработени камашните се наведени во Табелата бр. 
265.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.2 Крој на камашни 
 
Камашните го имаат следниот крој: истите се изра-

ботени од „GOROTEX“ материјал кои на задниот сре-
дишен дел по целата должина имаат патент. На горни-
от дел имаат еластични врвки со систем за закопчу-
вање, кој овозможува нивно затегнување и олабаву-
вање. На долниот дел имаат гумирана лента за осигу-
рување на стапалото. 

 
16.3 Мерки за камашни 
 
 Мерките за камашните се наведени во Табелата бр. 

266.  
 
 
 
 
 
 
16.4 Фотографија на камашни 
Изгледот на камашните е прикажан на фотографи-

јата која е дадена во Прилог бр. 228, кој е составен дел 
на овој правилник.                                                         
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17. Чорапи летни   
 
17.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

чорапи летни  
 
Техничките карактеристики на ткаенината од која 

се изработени чорапите летни се наведени во Табелата 
бр. 267.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
17.2 Крој на чорапи летни   
 
Чорапите летни го имаат следниот крој: истите се 

изработени од антибактериски материјали поради заш-
тита. Чорапите се плетени на чорапарска машина пла-
тирана со мешавина изработена од еластично влакно 
на памук и сингл плетиво со појачување на петите и 
прстите. Во делот на ластикот треба да има еластично 
влакно. Сите хемиски средства кои се користат за изра-
ботка на чорапите мора да бидат еколошки. Чорапите 
се изработени од материјал во состав од 85% 
„COLMAX“, 12% „POLIAMID“ и 3% „LYCRA“ 

 
17.3 Мерки за чорапи летни   
 
 Мерките за чорапите летни се наведени во Табелата 

бр. 268.  
 
 
 
 
 
 
17.4 Скица и фотографија на чорапи летни   
 
Чорапите летни се изработуваат според скица која е 

дадена во Прилог бр. 229, а изгледот на чорапите летни 
е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог 
бр. 230, кои се составен дел на овој правилник. 

    
18. Чорапи зимски  
 
18.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

чорапи зимски   
 
Техничките карактеристики на ткаенината од која 

се изработени чорапите зимски се наведени во Табела-
та бр. 269.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.2 Крој на чорапи зимски   
 
Чорапите зимски го имаат следниот крој: истите се 

изработени од материјал во состав од 58% 
„THERMOLITE“, 28% волна, 10% „POLIAMID“, 2% 
„LYCRA“ и 2% „ELASTIN“. Се изработуваат на авто-

матска машина за плетење на чорапи со пречник на ци-
лендарот 4 цола со 120 игли и финост на плетивото 9.6 
гг. Чорапите на долниот дел од стопалото и на задниот 
дел од листот се заштитени со фротир а на горниот дел 
од листот се засилени со ластик. На крајот чорапите 
завршуваат со двоен ластик автоматски затворен на ма-
шина. Затворањето на предниот дел се врши со машин-
ско кетлување. Чорапите се термофиксираат на пегли 
во форма на стапало на тепература од 80°С.  

 
18.3 Мерки за чорапи зимски   
 
 Мерките за чорапите зимски се наведени во Табела-

та бр. 270.  
 
 
 
 
 
 
 
18.4 Фотографија на чорапи зимски   
 
Изгледот на чорапите зимски е прикажан на фотог-

рафијата која е дадена во Прилог бр. 231, кој е составен 
дел на овој правилник.                                                      

 
19. Чорапи кратки    
 
19.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

чорапи кратки  
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која 

се изработени чорапите кратки се наведени во Табелата 
бр. 271.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.2 Крој на чорапи кратки 
 Чорапите кратки го имаат следниот крој: истите се 

изработуваат на автоматска машина за плетење на чо-
рапи со пречник на цилендарот 4 цола со 120 игли и 
финост на плетивото 9.6 гг. Чорапите на долниот дел 
од стопалото и на задниот дел од листот се заштитени 
со фротир, а на горниот дел од листот се засилени со 
ластик. На крајот чорапите завршуваат со двоен ластик 
автоматски затворен на машина. Затворањето на пред-
ниот дел се врши со машинско кетлување. Чорапите се 
термофиксираат на пегли во форма на стапало на тепе-
ратура од 80°С. Чорапите единечно (во пар) се пакува-
ат во полиетиленски кеси а потоа 50 пара се редат во 
петослојна картонска кутија. Кутиите се означуваат со 
име и место на производителот, име на пакуваното 
средство, количина, година на производство и за кого е 
наменето. 

 
19.3 Мерки за чорапи кратки    
 
 Мерките за чорапите кратки се наведени во Табела-

та бр. 272.  
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19.4 Фотографија на чорапи кратки    
 
Изгледот на чорапите кратки е прикажан на фотог-

рафијата која е дадена во Прилог бр. 232, кој е составен 
дел на овој правилник.                                                      

 
20. Чорапи долги   
 
20.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

чорапи долги 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која 

се изработени чорапите долги се наведени во Табелата 
бр. 273. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.2 Крој на чорапи долги  
 
 Кројот на чорапите долги е ист како и кај чорапите 

кратки опишани во потточка 19.2. од овој член, прила-
годен према табелата на мерки во потточка 20.4. од 
овој член.   

 
20.3 Мерки за чорапи долги 
 
 Мерките за чорапите долги се наведени во Табелата 

бр. 274.  
 
 
 
 
 
 
20.4 Фотографија на чорапи долги 
 
Изгледот на чорапите долги е прикажан на фотогра-

фијата која е дадена во Прилог бр. 233, кој е составен 
дел на овој правилник.                                                      

                  
8. ДОПОЛНИТЕЛНИ ДЕЛОВИ ШТО ПРИПА-

ЃААТ ПОКРАЈ УНИФОРМАТА ЗА ИЗВРШУВА-
ЊЕ НА ПОСЕБНИ И СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ 
 

Член 21 
Дополнителните делови што припаѓаат покрај уни-

формата за извршување на посебни и специјални за-
дачи, тактички опасач, тактичка футрола за пиштол, 
спуштена футрола за пиштол, тактичка футрола за ре-
зервни рамки за пиштол, футрола за радио врска, фут-
рола за батериска лампа, држач за батериска лампа, 
држач за полициска палка, футрола за полициска 
палка, футрола за лисици за врзување, држач за клу-
чеви, футрола за заштитна маска, футрола за прва по-
мош, мулти футрола и тактички ремен го имаат след-
ниот состав, квалитет и крој. 

 
1. Тактички опасач 
 
1.1 Технички карактеристики на материјал за 

тактички опасач 
 
Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен тактичкиот опасач се наведени во Табелата 
бр. 275.  

 
 
 
 
 
 
 
1.2 Крој на тактички опасач 
 
Тактичкиот опасач го има следниот крој: истиот е 

изработен од цврст и издржлив материјал на два слоја 
ткаенина гуртна со внатрешни појачувања сошиена по 
целиот обем од сите четири страни кои овозможуваат 
постојаност на обликот. Од почетокот на внатрешната 
страна сошиена е женска чичак лента во должина од 
230 милиметри со ширина 50 милиметри, а во продол-
жение по средината до крајот на ременот сошиена е 
женска чичак лента со ширина од 50 милиметри со што 
се овозможува регулирање на обемот на опасачот.  
Опасачот се закопчува и откопчува со сигурносна шно-
ла составена од т.н. машки и женски дел со истовреме-
но притискање во три точки на машкиот дел на шно-
лата. Женскиот дел од шнолата е прицврстен на опаса-
чот со ткаена гуртна. Машкиот дел на шнолата се по-
ставува на  ткаена гуртна за регулација на должина, 
пресечена на должина од 440 милиметри, на која на по-
четокот од едниот крај се шие машка чичак лента со 
должина од 100 милиметри. Во продолжение на истата 
мерено од почетокот се шие женска чичак лента на 280 
милиметри во должина од 360 милиметри со што се до-
бива слободен дел од женската чичак лента во должина 
од 200 милиметри. Гуртната за регулација на должина 
со чичак лентите се шие на растојание од 325 милимет-
ри мерено од крајот на опасачот. На истиот крај на опа-
сачот во должина од 150 милиметри се шие машка чи-
чак лента, за регулирање на должината на опасачот со 
слепување на машкиот и женски чичак. Опасачот се 
шие со рамни шавови без испуштени убоди со густина 
на убодот од 3 - 4 на 10 милиметри. Конецот за шиење 
е полиестерски ткт 30/3. Опасачот со шнола се израбо-
тува на машина за шиење со двоен транспорт. Краеви-
те на гуртните со термопостапка треба да бидат зашти-
тени од ресење. Шнолата е изработена од нескршлив 
полимер PA со широчина од 50 милиметри и треба да 
одговара на сите опасачи од иста ширина. 

 
1.3 Мерки за тактички опасач 
 
 Мерките за тактичкиот опасач се наведени во Табе-

лата бр. 276.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Фотографија на тактички опасач 
 
Изгледот на тактичкиот опасач е прикажан на фо-

тографијата која е дадена во Прилог бр. 234, кој е сос-
тавен дел на овој правилник.                                                      

 
2. Тактичка футрола за пиштол 
 
2.1 Технички карактеристики на материјал за 

тактичка футрола за пиштол 
 
Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработена тактичката футрола за пиштол се наведени 
во Табелата бр. 277.  
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2.2 Крој на тактичка футрола за пиштол 
 
Тактичката футрола за пиштол го има следниот 

крој: истата изработена е од тврда пластика, кордура 
гуртни, ластик и пластични спојки. Самата футрола е 
дизајнирана за носење на пиштол, како спуштена на 
нога  или висока закачена на опасач. На футролата во 
горниот дел и страничните страни  има дизајнирани от-
вори за протнување на каиши гуртни со кои што се за-
качува на опасач и прицврстува на нога. Закачувањето 
на опасач изведено е со две коси еластични гуртни и 
пластични шноли со можност за регулација на висина, 
а прицврстувањето на нога изведено е со две гуртни 
ластик со кои се оневозможува лизгање на футролата 
на ногата и пластични шноли. Футролата обезбедува 
три нивоа на задржување на оружјето и не може слу-
чајно да се отвори, односно оружјето се извлекува само 
со притискање на осигурачот. На футролата прикачен е 
адаптер кој што служи за брзо откачување и закачува-
ње и има можност да се преместува и закачува на раз-
лични места од опремата. Футролата се изработува за 
носење на десна и лева страна. 

 
2.3 Фотографија на тактичка футрола за пиштол 
 
Изгледот на тактичката футрола за пиштол е прика-

жан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 235, 
кој е составен дел на овој правилник.                                                      

         
3. Спуштена футрола за пиштол 
 
3.1 Технички карактеристики на материјал за 

спуштена футрола за пиштол 
 
Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработена спуштената футрола за пиштол се наведени 
во Табелата бр. 278.  

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Крој на спуштена футрола за пиштол 
 
Спуштената футрола за пиштол го има следниот 

крој: истата е дизајнирана за носење на повеќе видови 
на пиштоли, закачена на опасач и спуштена кон бочна-
та страна на ногата. Самата футрола е зашиена на дол-
ниот дел од трослоен ремен со широчина од 50 мили-
метри и висина од 300 милиметри, изработен од корду-
ра кој преставува носач на самата футрола. Два слоја 
од ременот се фиксно зашиени со футролата, додека 
третиот слој од ременот овозможува нејзино закачува-
ње за опасачот и подесување на потребната висина, со 
помош на чичак лента помеѓу слоевите кордура. На 
трослојниот ремен  над футролата има зашиено две 
ленти, изработени од кордура со широчина од 25 мили-
метри со чичак ленти за закопчување и поставени една 
над друга на растојание од 25 милиметри, со чија по-
мош се врши дополнително затегнување и прицврсту-
вање на трослојниот ремен што му овозможува допол-
нителна стабилност. На задната страна од футролата 

помеѓу трослојниот ремен и самата футрола зашиени 
се два ремени изработени од кордура (машкиот дел) и 
ластик гуртни (женскиот дел) со широчина од 50 мили-
метри на чии краеви се зашиени пластични шноли из-
работени од полимер кои служат за прицврстување на 
футролата за нога. На двата ремени има пластични ал-
ки изработени од полимер кои служат за подесување 
на должината на ремените во зависност од потребата. 
Футролата обезбедува три нивоа на задржување на 
оружјето, со помош на лента изработена од кордура со 
широчина од 25 милиметри, зашиена од надворешната 
страна на футролата и на горниот дел од футролата од 
внатрешната страна се закопчува со помош на нитна. 
Гуртната има дополнително парче гуртна со иста ши-
рочина и должина од 80 милиметри со кое дополнител-
но се обезбедува делот каде се врши закопчувањето со 
нитната со помош на чичак лента. Исто така оружјето 
се обезбедува и со лента изработена од кордура со ши-
рочина од 20 милиметри која на долниот заден агол на 
футролата е зашиена и со помош на пластична шнола 
се закопчува преку ракофатот на оружјето. На предна-
та страна од футролата зашиена е футрола со капак и 
чичак лента која служи за носење на резервна рамка за 
муниција, нож или батериска лампа. Краевите на 
гуртните се заштитени од ресење со термопостапка. 
Футролата се изработува за носење на десна и лева 
страна. 

 
3.3 Мерки за спуштена футрола за пиштол 
  
Мерките за спуштената футрола за пиштол се наве-

дени во Табелата бр. 279.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Фотографија на спуштена футрола за пиш-

тол 
 
Изгледот на спуштената футрола за пиштол е при-

кажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 
236, кој е составен дел на овој правилник.                                                      

         
4. Тактичка футрола за резервни рамки за пиш-

тол 
 
4.1 Технички карактеристики на материјал за 

тактичка футрола за резервни рамки за  пиштол 
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработена тактичката футрола за резервни рамки за 
пиштол се наведени во Табелата бр. 280.  

 
 
 
 
 
 
 
4.2 Крој на тактичка футрола за резервни  рам-

ки за  пиштол 
 
Футролата за резервни рамки за пиштол го има 

следниот крој: истата е  изработена од цврст и из-
држлив материјал со внатрешни појачувања кои овоз-
можуваат постојаност на обликот. Наменета е за носе-
ње на резервни рамки за муниција од пиштолот на опа-
сач со ширина од 50 милиметри. На опасачот се приц-
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врстува со помош на три гуртни на кои има сошиено 
чичак ленти. Се изработува од три дела во една целина 
при што од надворешната страна поставени се гуртни 
на кои има сошиено чичак ленти со кои што се обезбе-
дува испаѓањето на рамката.  Во дното на самата фут-
рола се поставува нитна со отвор за испаѓање на нечис-
тотија. Футролата за резервни рамки се шие со рамни 
шавови без испуштени убоди со густина на убодот од 
3-4 на 10 милиметри. Конецот за шиење е полиестер-
ски ткт 30/3. Футролата за резервна рамка се изработу-
ва на машина за шиење со двоен транспорт. Краевите 
на гуртните со термопостапка треба да бидат заштите-
ни од ресење. 

 
4.3 Мерки за тактичка футрола за резервни  

рамки за  пиштол 
 
 Мерките за тактичката футрола за резервни рамки 

за пиштол се наведени во Табелата бр. 281.  
 
 
 
 
 
 
4.4 Фотографија на тактичка футрола за резерв-

ни  рамки за  пиштол 
 
Изгледот на тактичката футрола за резервни рамки 

за пиштол е прикажан на фотографијата која е дадена 
во Прилог бр. 237, кој е составен дел на овој правил-
ник.                                                      

 
5. Футрола за радио врска 
 
5.1 Технички карактеристики на материјал за 

футрола за радиоврска 
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработена футролата за радиоврска се наведени во Та-
белата бр. 282.  

 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Крој на футрола за радио врска 
 
Футролата за радио врска го има следниот крој: 

истата е  изработена од цврст и издржлив материјал 
со внатрешни појачувања кои овозможуваат по-
стојаност на обликот и е наменета за носење на 
рачна радиостаница на опасач со ширина од 50 ми-
лиметри. Футролата е изработена да овозможи ед-
ноставно вадење и ставање на радиостаницата. 
Прицврстување на радиостаницата во футролата се 
врши со помош на еластична врвца поставена на 
ткаена гуртна со ширина од 25 милиметри со прек-
лоп на женски дел од чичак лента. На опасачот се 
прицврстува со помош на  гуртна на која што има 
сошиено чичак лента и нитна. Во дното на самата 
футрола се поставува нитна со отвор за испаѓање 
на нечистотија. Футролата за радио врска се шие со 
рамни шавови без испуштени убоди со густина на 
убодот од 3-4 на 10 милиметри. Конецот за шиење 
е полиестерски ткт 30/3. Футролата за радио врска 
се изработува на машина за шиење со двоен тран-
спорт. Краевите на гуртните со термопостапка тре-
ба да бидат заштитени од ресење. 

5.3 Мерки за футрола за  радио врска 
 
Мерките за футролата за радиоврска се наведени во 

Табелата бр. 283.  
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Фотографија на футрола за радио врска 
 
Изгледот на футролата за радиоврска е прикажан на 

фотографијата која е дадена во Прилог бр. 238, кој е 
составен дел на овој правилник.                                                      

 
6. Футрола за батериска лампа 
 
6.1 Технички карактеристики на материјал за 

футрола за батериска лампа 
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработена футролата за батериска лампа се наведени 
во Табелата бр. 284.  

 
 
 
 
 
 
6.2 Крој на футрола за батериска лампа 
 
Футролата за батериска лампа го има следниот крој: 

истата е  изработена од цврст и издржлив материјал со 
внатрешни појачувања кои овозможуваат постојаност на 
обликот и е наменета за носење на мини батериска лампа 
на опасач со ширина од 50 милиметри. На опасачот се 
прицврстува со помош на гуртна на која што има сошие-
но чичак лента. На предниот дел поставен е преклоп со  
чичка лента со кој се  обезбедува испаѓањето на батерис-
ката ламба.  Во дното на самата футрола се поставува нит-
на со отвор за испаѓање на нечистотија. Футролата за ба-
териска лампа се шие со рамни шавови без испуштени 
убоди со густина на убодот од 3-4 на 10 милиметри. Коне-
цот за шиење е полиестерски ткт 30/3. Футролата за бате-
риска лампа се изработува на машина за шиење со двоен 
транспорт. Краевите на гуртните со термопостапка треба 
да бидат заштитени од ресење. 

 
6.3 Мерки за футрола за батериска лампа 
 
Мерките за футролата за батериска лампа се наве-

дени во Табелата бр. 285.  
 
 
 
 
 
 
6.4 Фотографија на футрола за батериска лампа 
 
Изгледот на футролата за батериска лампа е прика-

жан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 239, 
кој е составен дел на овој правилник.                                                      

 
7. Држач за батериска лампа 
 
7.1 Технички карактеристики на материјал за 

држач за батериска лампа 
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен држачот за батериска лампа се наведени во 
Табелата бр. 286.  
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7.2 Крој на држач за батериска лампа 
 
Држачот за батериска лампа го има следниот крој: 

истиот е изработен од два типа ткаени гуртни. Од прва-
та гуртна со ширина од 50 милиметри, со двојно пре-
виткување и опшивање се формира кружен прстен со 
дијаметар 45 милиметри.  Од втората ткаена гуртна со 
ширина од 25 милиметри се изработува носач на држа-
чот и истиот со шиење е поврзан со кружениот прстен 
во целина. Држачот се прицврстува на широк ремен со 
помош на машки и женски дел на дрикер и сошиени 
машки и женски чичак ленти. Држачот за батериска 
лампа се шие со рамни шавови без испуштени убоди со 
густина на убодот од 3-4 на 10 милиметри. Конецот за 
шиење е полиестерски ткт 30/3. Држачот за батериска 
лампа се изработува на машина за шиење со двоен 
транспорт. Краевите на гуртните со термопостапка тре-
ба да бидат заштитени од ресење. 

 
7.3 Мерки за држач за батериска лампа 
 
 Мерките за држачот за батериска лампа се наведени 

во Табелата бр. 287.  
 
 
 
 
 
7.4 Фотографија на држач за батериска лампа 
 
Изгледот на држачот за батериска лампа е прика-

жан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 240, 
кој е составен дел на овој правилник.                                                      

 
8. Држач за полициска палка 
 
8.1 Технички карактеристики на материјал за 

држач за полициска палка 
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен држачот за полициска палка се наведени во 
Табелата бр. 288.  

 
 
 
 
 
 
8.2 Крој на држач за полициска палка 
 
Држачот за полициска палка го има следниот крој: 

истиот е  изработен од цврст и издржлив материјал со 
внатрешни појачувања кои овозможуваат постојаност 
на обликот и е наменет за носење на палка на опасач со 
ширина од 50 милиметри. На опасачот се прицврстува 
со помош на  гуртна на која што има сошиено чичак 
лента и нитна. Предниот дел изработен е во форма на 
конус, а од горната страна поставена е гуртна на која 
има сошиено чичка лента и нитна со која се обезбедува 
испаѓањето на палката. Држачот за полициска палка се 
шие со рамни шавови без испуштени убоди со густина 
на убодот од 3-4 на 10 милиметри. Конецот за шиење е 
полиестерски ткт 30/3. Држачот за полициска палка се 
изработува на машина за шиење со двоен транспорт. 
Краевите на гуртните со термопостапка треба да бидат 
заштитени од ресење. 

8.3 Мерки на држач за полициска палка 
 
Мерките за држачот за полициска палка се наведе-

ни во Табелата бр. 289.  
 
 
 
 
 
 
8.4 Фотографија на држач за полициска палка 
 
Изгледот на држачот за полициска палка е прика-

жан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 241, 
кој е составен дел на овој правилник.                                                      

    
9. Футрола за полициска палка    
 
9.1 Технички карактеристики на материјал за  

футрола за полициска палка 
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработена футролата за полициска палка се наведени 
во Табелата бр. 290.  

 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 Крој на  футрола за полициска палка 
 
Футролата за полициска палка го има следниот 

крој: истата е  изработена од цврст и издржлив матери-
јал со внатрешни појачувања кои овозможуваат по-
стојаност на обликот и е наменета за носење на поли-
циската палка на опасач со ширина од 50 милиметри. 
На опасачот се прицврстува со помош на гуртна на која 
што има сошиено чичак лента. На предниот дел поста-
вена е еластична гуртна исто така од кордура 700 со 
која се  обезбедува испаѓањето на полициската палка 
со затегнување на гуртната.  Во дното на самата футро-
ла е поставена нитна со отвор за испаѓање на нечисто-
тија. Футролата за полициска палка се шие со рамни 
шавови без испуштени убоди со густина на убодот од 
3-4 на 10 милиметри. Конецот за шиење е полиестер-
ски ткт 30/3. Футролата за полициска палка се израбо-
тува на машина за шиење со двоен транспорт. Краеви-
те на гуртните со термопостапка треба да бидат зашти-
тени од ресење. 

 
9.3 Мерки за футрола за полициска палка 
 
 Мерките за футролата за полициска палка се наве-

дени во Табелата бр. 291.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4 Фотографија за  футрола за полициска палка 
 
Изгледот на футролата за полициска палка е прика-

жан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 242, 
кој е составен дел на овој правилник.                                                      
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10. Футрола за лисици за врзување 
 
10.1 Технички карактеристики на материјал за 

футрола за лисици за врзување 
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработена футролата за лисици за врзување се наведе-
ни во Табелата бр. 292.  

 
 
 
 
 
 
 
10.2 Крој на футрола за лисици за врзување 
 
Футролата за лисици го има следниот крој: иста-

та е  изработена од цврст и издржлив материјал со 
внатрешни појачувања кои овозможуваат постоја-
ност на обликот и е наменета за носење на метални 
лисици за врзување на опасач со ширина од 50 мили-
метри. На опасачот се прицврстува со помош на  
гуртна на која што има сошиено чичак лента. Футро-
лата е од затворен тип со што на предната страна 
има преклоп со чичка лента со која се  обезбедува 
испаѓање на лисиците. Футролата за лисици се шие 
со рамни шавови без испуштени убоди со густина на 
убодот од 3-4 на 10 милиметри. Конецот за шиење е 
полиестерски ткт 30/3. Футролата за лисици се изра-
ботува на машина за шиење со двоен транспорт. 
Краевите на гуртните со термопостапка треба да би-
дат заштитени од ресење. 

 
10.3 Мерки за футрола за лисици за врзување 
 
Мерките за футролата за лисици за врзување се на-

ведени во Табелата бр. 293.  
 
 
 
 
 
10.4 Фотографија за лисици за врзување 
 
Изгледот на футролата за лисици за врзување е при-

кажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 
243, кој е составен дел на овој правилник.                                                      

 
11. Држач за клучеви 
 
11.1 Технички карактеристики на материјал за 

држач за клучеви 
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен држачот за клучеви се наведени во Табелата 
бр. 294.  

 
 
 
 
 
 
 
11.2 Крој на држач за клучеви 
 
Држачот за клучеви го има следниот крој: истиот е  

изработен од цврст и издржлив материјал со внатреш-
ни појачувања кои овозможуваат постојаност на обли-
кот и е наменет за закачување  на клучеви на опасач со 
ширина од 50 милиметри. На опасачот се прицврстува 
со помош на гуртна на која што има сошиено чичак 

лента. Држачот на долниот крај има нитна со дупка на 
која има метална алка. Држачот за клучеви се шие со 
рамни шавови без испуштени убоди со густина на убо-
дот од 3-4 на 10 милиметри. Конецот за шиење е поли-
естерски ткт 30/3. Држачот за клучеви се изработува на 
машина за шиење со двоен транспорт. Краевите на 
гуртните со термопостапка треба да бидат заштитени 
од ресење. 

 
11.3 Мерки за држач за клучеви 
 
 Мерките за држачот за клучеви се наведени во Та-

белата бр. 295.  
 
 
 
 
 
 
11.4 Фотографија на држач за клучеви 
 
Изгледот на држачот за клучеви е прикажан на фо-

тографијата која е дадена во Прилог бр. 244, кој е сос-
тавен дел на овој правилник.                                                     

 
12. Футрола за заштитна маска 
 
12.1 Технички карактеристики на материјал за 

футрола за заштитна маска  
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработена футролата за заштитна маска се наведени 
во Табелата бр. 296.  

 
 
 
 
 
 
 
12.2 Крој на футрола за заштитна маска 
 
Футролата за заштитна маска го има следниот 

крој: истата е  изработена од цврст и издржлив мате-
ријал со внатрешни појачувања кои овозможуваат 
постојаност на обликот и е наменета за носење на 
заштитна маска. Футролата е од затворен тип и на 
горниот дел има преклоп на кој што има сошиено 
чичка лента со кој се оневозможува испаѓање на 
заштитната маска. Футролата се закачува на опаса-
чот со помош на гуртна  на која има шнола за закоп-
чување со трострук систем против ненамерно откоп-
чување кој нуди дополнителна сигурност при носе-
ње на футролата и можност за регулиране на виси-
ната. На долниот дел од левата страна има гумирана 
гуртна со можност за регулација на обем на нога, 
шнола за закопчување и пластична алка за гуртна. 
На долната десна страна има сошиено гуртна ластик 
и шнола. Шнолата е изработена од нескршлив поли-
мер. Во дното на самата футрола се поставува нитна 
со отвор за испаѓање на нечистотија. Футролата за 
заштитна маска се шие со рамни шавови без испуш-
тени убоди со густина на убодот од 3-4 на 10 мили-
метри. Конецот за шиење е полиестерски ткт 30/3. 
Футролата за заштитна маска се изработува на ма-
шина за шиење со двоен транспорт. Краевите на 
гуртните со термопостапка треба да бидат заштите-
ни од ресење. 

 
12.3 Мерки за футрола за заштитна маска 
 
Мерките за футролата за заштитна маска се наведе-

ни во Табелата бр. 297.  
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12.4 Фотографија на футрола за заштитна маска 
 
Изгледот на футролата за заштитна маска е прика-

жан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 245, 
кој е составен дел на овој правилник.                                                     

 
13. Футрола за прва помош 
 
13.1 Технички карактеристики на материјал за 

футрола за прва помош 
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработена футролата за прва помош се наведени во 
Табелата бр. 298.  

 
 
 
 
 
 
13.2 Крој на футрола за прва помош 
 
Футролата за прва помош го има следниот крој: иста-

та е  изработена од цврст и издржлив материјал со внат-
решни појачувања кои овозможуваат постојаност на об-
ликот и е наменета за носење на прибор за прва помош на 
опасач со ширина од 50 милиметри. На опасачот се приц-
врстува со помош на гуртна на која што има сошиено чи-
чак лента. Футролата е од затворен тип и се затвара со по-
мош на патент кој се протега од страничниот и горниот 
дел со кој се обезбедува испаѓањето на приборот за прва 
помош. Футролата за прва помош се шие со рамни шаво-
ви без испуштени убоди со густина на убодот од 3-4 на 10 
милиметри. Конецот за шиење е полиестерски ткт 30/3. 
Футролата за прва помош се изработува на машина за ши-
ење со двоен транспорт. Краевите на гуртните со термо-
постапка треба да бидат заштитени од ресење. 

 
13.3 Мерки за футрола за прва помош 
 
Мерките за футролата за прва помош се наведени 

во Табелата бр. 299.  
 
 
 
 
 
13.4 Фотографија на футрола за прва помош 
 
Изгледот на футролата за прва помош е прикажан 

на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 246, кој е 
составен дел на овој правилник.                                                     

 
14. Мулти футрола 
 
14.1 Технички карактеристики на материјал за 

мулти футрола 
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработена мулти футролата се наведени во Табелата 
бр. 300.  

 
 
 
 
 

14.2 Крој на мулти футрола 
 
Мулти футролата го има следниот крој: истата е  

изработена од цврст и издржлив материјал со внат-
решни појачувања кои овозможуваат постојаност на 
обликот и е наменета за носење на прирачен алат  на 
опасач со ширина од 50 милиметри. Футролата е од 
затворен тип и на опасачот се прицврстува со помош 
на  лента со чичак лента. На предниот дел поставен е 
преклоп со чичка лента и нитна со кој се обезбедува 
испаѓањето на прирачниот алат.  Во дното на самата 
футрола се поставува нитна со отвор за исфрлање на 
нечистотии. Мулти футролата се шие со рамни ша-
вови без испуштени убоди со густина на убодот од 
3-4 на 10 милиметри. Конецот за шиење е полиестер-
ски ткт 30/3. Мулти футролата се изработува на ма-
шина за шиење со двоен транспорт. Краевите на 
гуртните со термопостапка треба да бидат заштите-
ни од ресење. 

 
14.3 Мерки за мулти футрола 
 
Мерките за мулти футролата се наведени во Табе-

лата бр. 301.  
 
 
 
 
 
 
14.4 Фотографија на мулти футрола 
 
Изгледот на мулти футролата е прикажан на фотог-

рафијата која е дадена во Прилог бр. 247, кој е составен 
дел на овој правилник.                                                     

 
15. Тактички ремен 
 
15.1 Технички карактеристики на материјал за 

тактички ремен 
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен тактичкиот ремен се наведени во Табелата 
бр. 302.  

 
 
 
 
 
 
 
 
15.2 Крој на тактички ремен 
 
Тактичкиот ремен го има следниот крој: истиот 

е изработен од цврст и издржлив материјал. Так-
тичкиот ремен е со ширина од 40 милиметри. На 
двата краја од внатрешна и надворешна страна има 
сошиено  чичак лента машка – женска со што се 
овозможува лепење на опасачот а воедно и регули-
рање на обемот на ременот. Тактичкиот ремен се 
шие со рамни шавови без испуштени убоди со гус-
тина на убодот од 3-4 на 10 милиметри. Конецот за 
шиење е полиестерски ткт 30/3. Тактичкиот ремен 
се изработува на машина за шиење со двоен тран-
спорт. Краевите на гуртните со термопостапка тре-
ба да бидат заштитени од ресење. 

 
15.3 Мерки за тактички ремен 
 
Мерките за тактичкиот ремен се наведени во Табе-

лата бр. 303.  
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15.4 Фотографија на тактички ремен 
 
Изгледот на тактичкиот ремен е прикажан на фо-

тографијата која е дадена во Прилог бр. 248, кој е сос-
тавен дел на овој правилник.                                                     

 
10. ОЗНАКИ НА УНИФОРМАТА ЗА ИЗВРШУ-

ВАЊЕ НА ПОСЕБНИ И СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ 
 

Член 22 
Ознаките на униформата за извршување на посебни 

и специјални задачи, амблем „ПОЛИЦИЈА“, амблем 
„ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“, амблем 
„ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“, амблем 
„ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“, амблем 
„ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“, амблем „ЕДИ-
НИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА – 
АЛФА“, амблем „МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА КОМ-
ПЕНЗАТОРНИ МЕРКИ“, амблем „ЕДИНИЦА ЗА 
СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“, амблем во форма на круг со 
намалени димензии, амблем во форма на штит со нама-
лени димензии, натпис за идентификација, натпис 
„МАКЕДОНИЈА“, правоаголен амблем со натпис за 
специјалност, оперативна и крвна група и метален ам-
блем во форма на круг со намалени димензии го имаат 
следниот состав, квалитет и крој.   

 
1. Амблем „ПОЛИЦИЈА“ 
 
 Амблемот „ПОЛИЦИЈА“ се изработува во две ва-

ријанти и тоа: амблем „ПОЛИЦИЈА“ од основна уни-
форма и амблем „ПОЛИЦИЈА“ за урбана средина. 

 
1.1 Амблем „ПОЛИЦИЈА“ од основна униформа 
 
Составот, квалитетот и кројот на амблемот ПОЛИ-

ЦИЈА од основната униформа е уреден во член  11 точ-
ка 4 од овој правилник. 

 
1.2 Амблем „ПОЛИЦИЈА“ за урбана средина 
 
1.2.1 Технички карактеристики на материјал за 

амблем „ПОЛИЦИЈА“ за урбана средина 
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен амблемот „ПОЛИЦИЈА“ за урбана средина 
се наведени во Табелата бр. 304.  

 
 
 
 
 
 
 
1.2.2 Крој на амблем „ПОЛИЦИЈА“ за урбана 

средина 
 
Амблемот „ПОЛИЦИЈА“ за урбана средина е во 

форма на штит исткаен на црна основа со димензиии 
115 х 95 милиметри. Од внатрешната страна на растоја-
ние од 3 милиметри од надворешниот раб е исткаена 
сива лента во ширина од 3 милиметри во вид на внат-
решна рамка. Во сива боја во внатрешната рамка во 
горниот дел сразмерно се распоредени буквите „РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, а под нив буквите „ПО-
ЛИЦИЈА“. Под зборот полиција во форма на полулак е 

исткаена сива линија со ширина од 3 милиметри. Под 
сивата линија во сива боја сразмерно се распоредени 
буквите „POLICE“, а под зборот „POLICE“ во намале-
ни димензии сразмерно е исткаен грбот на Република 
Македонија во комбинација на црна и сива боја.   

 
1.2.3 Мерки за амблем „ПОЛИЦИЈА“ за урбана 

средина 
 
 Мерките за амблемот „ПОЛИЦИЈА“ за урбана сре-

дина се наведени во Табелата бр. 305.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.4 Скица и фотографија на амблем „ПОЛИ-

ЦИЈА“ за урбана средина 
 
Амблемот „ПОЛИЦИЈА“ за урбана средина се из-

работува според скица која е дадена во Прилог бр. 249, 
а изгледот на амблемот „ПОЛИЦИЈА“ за урбана среди-
на е прикажан на фотографијата која е дадена во При-
лог бр. 250, кои се составен дел на овој правилник. 

 
2. Амблем „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗА-

ДАЧИ“ 
 
 Амблемот „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗА-

ДАЧИ“ се изработува во две варијанти и тоа: амблем 
„ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во основна 
варијанта и амблем „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ 
ЗАДАЧИ“ за урбана средина.  

 
2.1 Амблем „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗА-

ДАЧИ“ во основна варијанта 
 
2.1.1 Технички карактеристики на материјал за 

амблем „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ 
во основна варијанта 

 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен амблемот „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ 
ЗАДАЧИ“ во основна варијанта се наведени во Табела-
та бр. 306.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 Крој на амблем „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИ-

ЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во основна варијанта 
 
Амблемот на Единицата за специјални задачи во 

основна варијанта е во форма на круг исткаен на црна 
основа со дијаметар од 90 милиметри во кој се наоѓаат 
2 концентрични кругови од кои првиот е на надвореш-
ната линија на амблемот и е со жолта боја. Вториот 
круг е концентрично поставен на растојание од 12.5 
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милиметри од првиот и е со иста боја како првиот круг. 
Надворешниот круг е со дебелина од 1.2 милиметри 
додека вториот (внатрешниот) е со дебелина од 1 ми-
лиметар. Во просторот помеѓу двата круга се наоѓаат 
зборовите “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ во бела боја 
правилно распоредени во горниот дел и разделени со 
амблем – штит  во кој се наоѓа знамето на Република 
Македонија со висина од 20 милиметри, во жолта боја. 
Во истиот простор во долниот дел со сразмерно распо-
редени бели букви е испишан текстот „ЕДИНИЦА ЗА 
СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“.  Во внатрешноста на втори-
от круг е сместена апликација на глава од тигар со ди-
мензии 47 милиметри. Апликацијата на главата од ти-
гарот е во црна, бела и жолта боја. Во долниот дел на 
кругот под апликацијата на глава од тигарот на жолта 
основа во форма на трапез се сместени броевите „1981“ 
во црна боја со ширина од 20 милиметри. 

 
2.1.3 Мерки за амблем „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИ-

ЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во основна варијанта 
 
 Мерките за амблемот „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛ-

НИ ЗАДАЧИ“ во основна варијанта се наведени во Та-
белата бр. 307.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.4 Скица и фотографија на амблем „ЕДИНИ-

ЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во основна вари-
јанта 

 
Амблемот „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗА-

ДАЧИ“ во основна варијанта се изработува според ски-
ца која е дадена во Прилог бр.251, а изгледот на амбле-
мот „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во ос-
новна варијанта е прикажан на фотографијата која е да-
дена во Прилог бр. 252, кои се составен дел на овој 
правилник. 

        
2.2 Амблем „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗА-

ДАЧИ“ за урбана средина 
 
2.2.1 Технички карактеристики на материјал за 

амблем „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ 
за урбана средина 

 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен амблемот „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ 
ЗАДАЧИ“ за урбана средина се наведени во Табелата 
бр. 308.  

 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 Крој на амблем „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИ-

ЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за урбана средина 
 
Амблемот на Единицата за специјални задачи за ур-

бана средина е во форма на круг исткаен на црна осно-
ва со дијаметар од 90 милиметри во која се наоѓаат 2 
концентрични кругови од кои првиот е на надворешна-

та линија на амблемот и е со темно сива боја. Вториот 
круг е концентрично поставен на растојание од 12.5 
милиметри од првиот и е со иста боја како првиот круг. 
Надворешниот круг е со дебелина од 1.2 милиметри 
додека вториот (внатрешниот) е со дебелина од 1 ми-
лиметар. Во просторот помеѓу двата круга се наоѓаат 
зборовите “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ во сива боја 
правилно распоредени во горниот дел и разделени со 
амблем – штит  во кој се наоѓа знамето на Република 
Македонија со висина од 20 милиметри, во темно сива 
боја. Во истиот простор во долниот дел со сразмерно 
распоредени сиви букви е испишан текстот „ЕДИНИ-
ЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“. Во внатрешноста на 
вториот круг е сместена апликација на глава од тигар 
со димензии 47 милиметри. Апликацијата на главата од 
тигарот е во црна, сива и темно сива боја. Во долниот 
дел на кругот под апликацијата на глава од тигарот на 
темно сива основа во форма на трапез се сместени бро-
евите „1981“ во црна боја со ширина од 20 милиметри. 

 
2.2.3 Мерки за амблем „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИ-

ЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за урбана средина 
 
 Мерките за амблемот „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛ-

НИ ЗАДАЧИ“ за урбана средина се наведени во пот-
точка 2.1.3 од овој член, во Табела бр. 307. 

 
2.2.4 Скица и фотографија на амблем „ЕДИНИ-

ЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за урбана средина 
 
Амблемот „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗА-

ДАЧИ“ за урбана средина се изработува според скица 
која е дадена во Прилог бр. 253, а изгледот на амбле-
мот „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за ур-
бана средина е прикажан на фотографијата која е даде-
на во Прилог бр. 254, кои се составен дел на овој пра-
вилник. 

 
3. Амблем „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУ-

ВАЊЕ“ 
 
 Амблемот „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУ-

ВАЊЕ“ се изработува во две варијанти и тоа: амблем 
„ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ во основна 
варијанта и амблем „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕ-
ДУВАЊЕ“ за урбана средина.   

 
3.1 Амблем „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУ-

ВАЊЕ“ во основна варијанта 
 
3.1.1 Технички карактеристики на материјал за 

амблем „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ 
во основна варијанта 

 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен амблемот „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕ-
ДУВАЊЕ“ во основна варијанта се наведени во Табе-
лата бр. 310.  

 
 
 
 
 
 
 
3.1.2 Крој на амблем „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО 

РАСПОРЕДУВАЊЕ“  во основна Варијанта 
 
Амблемот на „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУ-

ВАЊЕ“ е во форма на правилен круг со дијаметар од 
100 мм исткаен на црна позадина на кој по целата фор-
ма од внатрешната страна со ширина од 3 мм има ис-
ткаено раб со темно зелена боја.  
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На горниот дел од амблемот од внатрешна страна 
полукружно следејќи го работ од амблемот е исткаен 
натпис “ПОЛИЦИЈА“ со букви високи 6 мм со темно 
зелена боја на должина 50мм. Во централниот дел од 
кругот е исткаен штит во правилна кружна форма со 
дијаметар од 44 мм со темно зелена боја, а во внатреш-
носта од штитот исткаени се осум краци во кружна 
форма во темно зелена боја. Во централниот дел од 
штитот со црни букви со висина 7 мм е исткаено 
“ЕБР“. Во позадина на штитот  на десната надворешна 
страна на штитот во долниот дел е исткаена стрела која 
од позадина на штитот излегува со врвот на горниот 
лев дел од надворешна страна на штитот со висина 75 
мм.  Со неа, се прекрстува во позадина на штитот,на 
левата надворешна страна на штитот во долниот дел 
исткаен меч чиј врв излегува на горниот десен дел од 
надворешната страна на штитот со висина 75 мм. Во 
централниот дел во позадината на штитот од долу кон 
горе е исткаено копје, кое се прекрстува со стрелата и 
мечот во позадината на штитот со висина 75 мм. Стре-
лата, мечот и копјето се исткаени во темно зелена боја.  
Под штитот од внатрешна страна полукружно следејќи 
го работ од амблемот е исткаено „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО 
РАСПОРЕДУВАЊЕ“ со букви високи 4 мм со темно 
зелена боја на должина 80 мм. Од левата и десната 
внатрешна страна на амблемот почнувајќи лево од 
пред натписот „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУ-
ВАЊЕ“ до почетокот на натписот ПОЛИЦИЈА и десно 
од крајот на натписот „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПО-
РЕДУВАЊЕ“ до крајот на натписот „ПОЛИЦИЈА“ во 
горниот дел од амблемот се исткаени ловорови венци 
на должина од 45 мм со темно зелена боја. 

 
3.1.3 Мерки за амблем „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО 

РАСПОРЕДУВАЊЕ“ во основна варијанта                               
 
 Мерките за амблемот „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАС-

ПОРЕДУВАЊЕ“ во основна варијанта се наведени во 
Табелата бр. 311.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.4 Скица и фотографија  на амблем „ЕДИНИ-

ЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“  во основна ва-
ријанта 

 
Амблемот „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУ-

ВАЊЕ“ во основна варијантасе изработува според ски-
ца која е дадена во Прилог бр. 255, а изгледот на ам-
блемот „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ во 
основна варијанта е прикажан на фотографијата која е 
дадена во Прилог бр. 256, кои се составен дел на овој 
правилник. 

 
3.2 Амблем „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУ-

ВАЊЕ“  за урбана средина 
 
3.2.1 Технички карактеристики на материјал за 

амблем „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“  
за урбана средина 

 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен амблемот „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕ-
ДУВАЊЕ“  за урбана средина се наведени во потточка 
2.2.1 од овој член и во Табела бр. 308. 

3.2.2 Крој на амблем „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАС-
ПОРЕДУВАЊЕ“ за урбана средина 

 
Амблемот на „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУ-

ВАЊЕ“ за урбана средина е во форма на правилен круг со 
дијаметар од 100 мм исткаен на црна позадина на кој по 
целата форма од внатрешната страна со ширина од 3 мм 
има исткаено раб со сива боја. На горниот дел од амбле-
мот од внатрешна страна полукружно следејќи го работ 
од амблемот е исткаен натпис “ПОЛИЦИЈА“ со букви ви-
соки 6 мм со сива боја на должина 50мм. Во централниот 
дел од кругот е исткаен штит во правилна кружна форма 
со дијаметар од 44 мм со сива боја, а во внатрешноста од 
штитот исткаени се осум краци во кружна форма во сива 
боја. Во централниот дел од штитот со црни букви со ви-
сина 7 мм е исткаено “ЕБР“. Во позадина на штитот  на 
десната надворешна страна на штитот во долниот дел е 
исткаена стрела која од позадина на штитот излегува со 
врвот на горниот лев дел од надворешна страна на штитот 
со висина 75 мм.  Со неа, се прекрстува во позадина на 
штитот,на левата надворешна страна на штитот во долни-
от дел исткаен меч чиј врв излегува на горниот десен дел 
од надворешната страна на штитот со висина 75 мм. Во 
централниот дел во позадината на штитот од долу кон го-
ре е исткаено копје, кое се прекрстува со стрелата и мечот 
во позадината на штитот со висина 75 мм. Стрелата, ме-
чот и копјето се исткаени во сива боја.  Под штитот од 
внатрешна страна полукружно следејќи го работ од ам-
блемот е исткаено „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУ-
ВАЊЕ“ со букви високи 4 мм со сива боја на должина 80 
мм. Од левата и десната внатрешна страна на амблемот 
почнувајќи лево од пред натписот „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО 
РАСПОРЕДУВАЊЕ“ до почетокот на натписот „ПОЛИ-
ЦИЈА“ и десно од крајот на натписот „ЕДИНИЦА ЗА БР-
ЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ до крајот на натписот „ПОЛИ-
ЦИЈА“ во горниот дел од амблемот се исткаени ловорови 
венци на должина од 45 мм со сива боја. 

 
3.2.3 Мерки на амблем „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО 

РАСПОРЕДУВАЊЕ“ за урбана средина 
 
 Мерките за амблемот „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАС-

ПОРЕДУВАЊЕ“  за урбана средина се наведени во во 
потточка 3.1.3 од овој член  и Табелата бр. 311.  

 
3.2.4 Скица и фотографија на амблем „ЕДИНИЦА 

ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ за урбана средина 
 
Амблемот „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУ-

ВАЊЕ“ за урбана средина се изработува според скица ко-
ја е дадена во Прилог бр. 257, а изгледот на амблемот 
„ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ за урбана 
средина е прикажан на фотографијата која е дадена во 
Прилог бр. 258, кои се составен дел на овој правилник. 

 
4. Амблем „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОД-

ДРШКА“  
 
 Амблемот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОД-

ДРШКА“ се изработува во две варијанти и тоа: амблем 
„ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ во основна 
варијанта и амблем „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОД-
ДРШКА“ за урбана средина.  

 
4.1 Амблем „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОД-

ДРШКА“ во основна варијанта 
 
4.1.1 Технички карактеристики на материјал за 

амблем „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ 
во основна варијанта 

 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е изра-

ботен амблемот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ 
во основна варијанта се наведени во Табелата бр. 312.  
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4.1.2 Крој на амблем „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА 

ПОДДРШКА“ во основна варијанта 
 
 Амблемот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОД-

ДРШКА“ има облик на штит со димензии 115 Х 95  
милиметри. Истиот е исткаен на црна основа на ко-
ја во горниот дел сразмерно се распоредени букви-
те „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ во бела боја. 
Под буквите „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ истка-
ено е знамето на Република Македонија со димен-
зии 90 Х 20 милиметри, подвлечено со линија во 
жолта боја по целата должина, под која сразмерно 
се распоредени буквите „MВР-ПЕП“ во бела боја, 
подвлечени со линија во жолта боја по целата дол-
жина, а под нив сразмерно се распоредени буквите 
„POLICE“ во бела боја, а под нив исткаена е апли-
кација на ловоров венец во златно жолта боја во чи-
ја средина сразмерно се распоредени буквите „РМ“ 
во бела боја. Растојанието помеѓу жолтите линии 
10 милиметри. Вдолж целиот раб на амблемот на 3 
милиметри од надворешната ивица исткаена е жол-
та лента во вид на внатрешна рамка со дебелина од 
3 милиметри. 

 
4.1.3 Мерки за амблем „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА 

ЗА ПОДДРШКА“ во основна варијанта 
 
 Мерките за амблемот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА 

ПОДДРШКА“ во основна варијанта се наведени во Та-
белата бр. 313.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.4 Скица и фотографија на амблем „ПОСЕБ-

НА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ во основна   вари-
јанта 

 
Амблемот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОД-

ДРШКА“ во основна варијанта се изработува според 
скица која е дадена во Прилог бр. 259, а изгледот на 
амблемот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ во 
основна варијанта е прикажан на фотографијата која е 
дадена во Прилог бр. 260, кои се составен дел на овој 
правилник. 

 
4.2 Амблем „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОД-

ДРШКА“ за урбана средина 
 
4.2.1 Технички карактеристики на материјал 

за амблем „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОД-
ДРШКА“ за урбана средина 

 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен амблемот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОД-
ДРШКА“  за урбана средина се наведени во потточка 
2.2.1 од овој член и во Табела бр. 308. 

4.2.2 Крој на амблем „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА 
ПОДДРШКА“ за урбана средина 

 
 Амблемот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОД-

ДРШКА“ има облик на штит со димензии 115 Х 95  
милиметри. Истиот е исткаен на црна основа на која во 
горниот дел сразмерно се распоредени буквите „РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ во сива боја. Под буквите 
„РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ исткаено е знамето на 
Република Македонија со димензии 90 Х 20 мили-
метри, подвлечено со линија во сива боја по целата 
должина, под која сразмерно се распоредени буквите 
„MVR-PEP“ во сива боја, подвлечени со линија во сива 
боја по целата должина, а под нив сразмерно се распо-
редени буквите „POLICE“ во сива боја, а под нив ис-
ткаена е апликација на ловоров венец во сива боја во 
чија средина сразмерно се распоредени буквите „РМ“ 
во сива боја. Растојанието помеѓу сивите линии 10 ми-
лиметри. Вдолж целиот раб на амблемот на 3 милимет-
ри од надворешната ивица исткаена е сива лента во вид 
на внатрешна рамка со дебелина од 3 милиметри. 

 
4.2.3 Мерки за амблем „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА 

ЗА ПОДДРШКА“ за урбана средина 
 
 Мерките за амблемот  „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА 

ПОДДРШКА“ за урбана средина се наведени во во 
потточка 4.1.3 од овој член и Табелата бр. 313. 

 
4.2.4 Скица и фотографија на амблем „ПОСЕБ-

НА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ за урбана средина 
 
Амблемот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОД-

ДРШКА“ за урбана средина се изработува според ски-
ца која е дадена во Прилог бр. 261, а изгледот на ам-
блемот  „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“ за 
урбана средина е прикажан на фотографијата која е да-
дена во Прилог бр. 262, кои се составен дел на овој 
правилник. 

 
5. Амблем „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“ 
 
5.1 Технички карактеристики на материјал за 

амблем „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“ 
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен амблемот „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И 
МИР“  се наведени во Табелата бр. 314.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Крој на амблем „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД 

И МИР“ 
 
Амблемот „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“ е 

во форма на круг со дијаметар од 90 мм. Во кој се нао-
ѓаат два прстени кои се одвоени со златно жолта  ис-
плетена линија во форма на венец широка 5 мм. Во 
средината на внатрешниот прстен исткаена е тупаница 
која држи полициска палка-тонфа со димензии 25 x 36 
мм во комбинација од црна, бела и златно жолта боја. 
На горниот дел од внатрешниот прстен со златно жол-
ти букви е исткаено „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, а 
под него „ПОЛИЦИЈА“. На долниот дел од внатрешни-
от прстен со златно жолти букви е исткаено „ЕДИНИ-
ЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“. Помеѓу горната и долната 
половина од внатрешниот прстен исткаени се две зна-
миња на Република Македонија во форма на круг. 
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5.3 Мерки за амблем „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН 
РЕД И МИР“ 

 
 Мерките за амблемот „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД 

И МИР“ се наведени во Табелата бр. 315.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Скица и фотографја на амблем „ЕДИНИЦА 

ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“ 
 
Амблемот „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“ се 

изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 
263, а изгледот на амблемот „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН 
РЕД И МИР“ е прикажан на фотографијата која е даде-
на во Прилог бр. 264, кои се составен дел на овој пра-
вилник. 

 
6. Амблем „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И 

ИНТЕРВЕНЦИЈА – АЛФА“ 
 
6.1 Технички карактеристики на материјал за 

амблем „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕР-
ВЕНЦИЈА – АЛФА“ 

 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен амблемот „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И 
ИНТЕРВЕНЦИЈА – АЛФА“ се наведени во Табелата 
бр. 316 .  

 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Крој на амблем  „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГО-

ВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА – АЛФА“ 
 
Амблемот на Единицата за прв одговор и интер-

венција-Алфа се изработува на црна основа, во форма 
на круг со дијаметар од 90 мм, во кој се наоѓаат два пр-
стени и еден неправилен штит кои се одвоени со лента 
во светло сива боја во широчина од 2 мм. Во средината 
на внатрешниот прстен со дијаметар од 40 мм исткаен 
е ловоров венец во светло сива боја, а во средина е ис-
ткаена буквата „А“ во светло сива боја. На горниот дел 
на внатрешниот неправилен штит со дијаметар од 60 
мм со светло сива боја е исткаено „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ 
ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА“, а на долниот дел со 
светло сива боја е исткаено „АЛФА“. На горниот дел 
на надворешниот прстен со светло сива боја исткаено е 
„ПОЛИЦИЈА“, а на долниот дел со светло сива боја ис-
ткаено е „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“. 

 
6.3 Мерки за амблем  „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОД-

ГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА – АЛФА 
 
Мерките за амблемот „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГО-

ВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА – АЛФА“ се наведени во Та-
белата бр. 317.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 Скица и фотографија на амблем  „ЕДИНИ-

ЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА–АЛФА 
 
Амблемот „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИН-

ТЕРВЕНЦИЈА – АЛФА“ се изработува според скица 
која е дадена во Прилог бр. 265, а изгледот на амбле-
мот „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕР-
ВЕНЦИЈА – АЛФА“ е прикажан на фотографијата која 
е дадена во Прилог бр. 266, кои се составен дел на овој 
правилник. 

       
7. Амблем „МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА КОМ-

ПЕНЗАТОРНИ МЕРКИ“ 
 
7.1 Технички карактеристики на материјал за 

амблем „МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА КОМПЕНЗА-
ТОРНИ МЕРКИ“ 

 
Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен амблемот „МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА КОМ-
ПЕНЗАТОРНИ МЕРКИ“ се наведени во Табелата бр. 
318.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Крој на амблем „МОБИЛНА ЕДИНИЦА 

КОМПЕНЗАТОРНИ МЕРКИ“ 
 
Амблемот МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА КОМПЕН-

ЗАТОРНИ МЕРКИ е во форма на круг со дијаметар од 
90 мм. Во кој се наоѓаат три прстени кои се одвоени со 
кафена лента во ширина од 3 мм. На надворешниот дел 
од амблемот исто така  има кафена лента во ширина од 
3 мм. Во средината на внатрешниот прстен исткаена е 
контура на територијата на Република Македонија, во 
која се наоѓа знамето на Република Македонија во цр-
вена и жолта боја. На горниот дел од внатрешниот пр-
стен со кафени букви е исткаено МОБИЛНА ЕДИНИ-
ЦА ЗА КОМПЕНЗАТОРНИ МЕРКИ, а на долниот дел 
МЕКМ, кои се одвоени со две звезди со пет крака. На 
горниот дел на надворешниот прстен исткаено е  ГРА-
НИЧНА ПОЛИЦИЈА, а на долниот дел  BORDER 
POLICE кои се разделени со два гранични камења на 
кои се исткаени буквите РМ. 

 
7.3 Мерки за амблем „МОБИЛНА ЕДИНИЦА 

КОМПЕНЗАТОРНИ МЕРКИ“ 
 
 Мерките за амблемот „МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА 

КОМПЕНЗАТОРНИ МЕРКИ“ се наведени во Табелата 
бр. 319.  
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7.4 Скица и фотографија  на амблем „МОБИЛ-

НА ЕДИНИЦА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПРЕКУГРАНИ-
ЧЕН КРИМИНАЛ И КОМПЕНЗАТОРНИ МЕРКИ“ 

 
Амблемот „МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА КОМ-

ПЕНЗАТОРНИ МЕРКИ“ се изработува според скица 
која е дадена во Прилог бр. 267, а изгледот на амбле-
мот „МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА КОМПЕНЗАТОРНИ 
МЕРКИ“ е прикажан на фотографијата која е дадена 
во Прилог бр. 268, кои се составен дел на овој пра-
вилник. 

 
8. Амблем „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУ-

ЧИЊА“ 
 
8.1 Технички карактеристики на материјал за 

амблем „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“ 
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен амблемот „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУ-
ЧИЊА“ се наведени во Табелата бр. 320.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Крој на амблем „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ 

КУЧИЊА“ 
 
Амблемот „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУ-

ЧИЊА“ е во форма на  штит со димензии од 115 x 
95 мм исткаен на  темно сива основа. Од внатреш-
ната страна на растојание од 3 мм од надворешниот 
раб е исткаена светло сива лента во ширина од 5 мм 
во вид на внатрешна рамка. На горниот дел од 
внатрешната рамка  е исткаено со светло сиви бук-
ви „МВР НА РМ“, а под него „ЕДИНИЦА ЗА 
СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“ на темно сива основа. Во 
средишниот дел има помал пресечен круг со дија-
метар од 55 мм. Во средишниот дел на пресечениот 
круг е исткаено знамето на Република Македонија 
во темно и светло сива боја, а во средишниот дел 
од знамето е исткаена глава од куче во профил во 
црна, сива и бела боја. На долниот дел од штитот е 
исткаено со темно сиви букви „POLICE“.  

 
8.3 Мерки за амблем „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕ-

НИ КУЧИЊА“ 
 
Мерките за амблемот „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ 

КУЧИЊА“ се наведени во Табелата бр. 321.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4 Скица и фотографија на амблем „ЕДИНИЦА 

ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“ 
 
Амблемот „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“ 

се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 
269, а изгледот на амблемот „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕ-
НИ КУЧИЊА“ е прикажан на фотографијата која е да-
дена во Прилог бр. 270, кои се составен дел на овој 
правилник. 

 
9. Амблем во форма на круг со намалени димен-

зии 
 
Амблемот во форма на круг со намалени димензии 

се изработува во четири варијанти и тоа: амблем во 
форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА 
ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“, амблем во форма на круг со 
намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР 
И  ИНТЕРВЕНЦИЈА –АЛФА“, амблем во форма на 
круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖ-
БЕНИ КУЧИЊА“, амблем во форма на круг со намале-
ни димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗА-
ДАЧИ“ и амблем во форма на круг со намалени димен-
зии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“. 

 
9.1 Амблем во форма на круг со намалени ди-

мензии за „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“ 
 
9.1.1 Технички карактеристики на материјал за 

амблем во форма на круг со намалени димензии за 
„ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“ 

 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен амблемот во форма на круг со намалени ди-
мензии за „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“ се на-
ведени во Табелата бр. 322.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1.2 Крој на амблем во форма на круг со намале-

ни димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“ 
 
 Амблемот во форма на круг со намалени димензии 

за „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“ е во форма на 
круг со дијаметар од 50 мм исткаен на црна основа во 
која се нагоѓаат два прстени внатрешен и надворешен. 
Надворешниот прстен  е исткаен во вид на  венец во 
комбинација на жолта и црна боја. Во средишниот дел 
на внатрешниот прстен исткаена тупаница која држи 
полициска палка тонфа во комбинација од црна, бела и 
жолта боја а над неа со жолти букви е исткаено ЕЈРМ. 
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9.1.3 Мерки за амблем во форма на круг со нама-
лени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И 
МИР“ 

 
 Мерките за амблемот во форма на круг со намалени 

димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“ се 
наведени во Табелата бр. 323.  

 
 
 
 
 
 
 
 
9.1.4 Скица и фотографија на амблем во форма 

на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА 
ЈАВЕН РЕД И МИР“ 

 
Амблемот во форма на круг со намалени димензии 

за „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“ се изработува 
според скица која е дадена во Прилог бр. 271, а изгле-
дот на амблемот во форма на круг со намалени димен-
зии за „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“ е прика-
жан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 272, 
кои се составен дел на овој правилник. 

         
9.2 Амблем во форма на круг со намалени ди-

мензии за „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИН-
ТЕРВЕНЦИЈА –АЛФА“ 

 
9.2.1 Технички карактеристики на материјал за 

амблем во форма на круг со намалени димензии за 
„ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИ-
ЈА –АЛФА“ 

 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен амблемот во форма на круг со намалени ди-
мензии за „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕР-
ВЕНЦИЈА –АЛФА“ се наведени во Табелата бр. 324.  

 
 
 
 
 
 
 
9.2.2 Крој на амблем во форма на круг со нама-

лени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И 
ИНТЕРВЕНЦИЈА -АЛФА“ 

 
 Амблемот во форма на круг со намалени димен-

зии за „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕР-
ВЕНЦИЈА АЛФА “ е во форма на круг со дијаметар 
од 50 мм исткаен на црна основа во која се наоѓаат 
два прстени внатрешен и надворешен. Надвореш-
ниот прстен  е исткаен во црна боја во ширина од 3 
мм, а внатрешниот прстен е исткаен на црна основа 
и е одвоен од надворешниот прстен со светло сива 
боја во ширина од 2 мм. Во средишниот дел на 
внатрешниот прстен е исткаен ловоров венец во 
светло сива боја во чија средина е исткаена буквата 
„А“ во светло сива боја. 

 
9.2.3 Мерки за амблем во форма на круг со нама-

лени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И 
ИНТЕРВЕНЦИЈА – АЛФА“ 

 
 Мерките за амблемот во форма на круг со намалени 

димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИН-
ТЕРВЕНЦИЈА –АЛФА“ се наведени во Табелата бр. 
325.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2.4 Скица и фотографија  на амблем во форма 

на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА 
ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА -АЛФА“ 

 
Амблемот во форма на круг со намалени димензии 

за „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИ-
ЈА –АЛФА“ се изработува според скица која е дадена 
во Прилог бр. 273, а изгледот на амблемот во форма на 
круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ 
ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА –АЛФА“ е прикажан 
на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 274, кои 
се составен дел на овој правилник. 

         
9.3 Амблем во форма на круг со намалени ди-

мензии за „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“ 
 
9.4.1 Технички карактеристики на материјал за 

амблем во форма на круг со намалени димензии за 
„ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“ 

 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен амблемот во форма на круг со намалени ди-
мензии за „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“  се 
наведени во Табелата бр. 326.  

 
 
 
 
 
 
 
 
9.4.2 Крој на амблем во форма на круг со нама-

лени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУ-
ЧИЊА“ 

 
 Амблемот во форма на круг со намалени димензии 

за Единицата за службени кучиња е во форма на круг 
со дијаметар од 50 мм исткаен на темно сива основа во 
која се наоѓаат два прстени внатрешен и надворешен. 
Надворешниот прстен  е исткаен во темно сива боја во 
ширина од 3 мм, а внатрешниот прстен е исткаен на 
црна основа и е одвоен од надворешниот прстен со 
светло сива боја во ширина од 2 мм. Во средишниот 
дел на внатрешниот прстен е исткаена е глава од гер-
мански овчар во комбинација од темно сива, светло си-
ва и бела боја. 

 
9.3.3 Мерки за амблем во форма на круг со нама-

лени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУ-
ЧИЊА“  

 
Мерките за амблемот во форма на круг со намалени 

димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“ 
се наведени во Табелата бр. 327.  
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9.3.4 Скица и фотографија на амблем во форма 
на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА 
СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“ 

 
Амблемот во форма на круг со намалени димензии 

за „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“ се израбо-
тува според скица која е дадена во Прилог бр. 275, а 
изгледот на амблемот во форма на круг со намалени 
димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“ е 
прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 
276, кои се составен дел на овој правилник. 

 
9.4 Амблем во форма на круг со намалени димензии 

за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ 
 
Амблемот во форма на круг со намалени димензии 

за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ се изра-
ботува во две варијанти и тоа: амблем во форма на круг 
со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛ-
НИ ЗАДАЧИ“ во основна варијанта и амблем во форма 
на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕ-
ЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за урбана средина.   

 
9.4.1 Амблем во форма на круг со намалени ди-

мензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗА-
ДАЧИ“ во основна варијанта 

 
9.4.1.1 Технички карактеристики на материјал 

за амблем во форма на круг со намалени димензии 
за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во  ос-
новна варијанта 

 
Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен амблемот во форма на круг  со намалени ди-
мензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ 
во  основна варијанта се наведени во Табелата бр. 328.  

 
 
 
 
 
 
 
 
9.4.1.2 Крој на амблем во форма на круг со нама-

лени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ 
ЗАДАЧИ“ во основна варијанта 

 
 Амблемот во форма на круг со намалени димензии 

за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во основ-
на варијанта е во форма на круг исткаен на црна основа 
со дијаметар од 50 милиметри. Надворешната линија на 
амблемот е во кафена боја со дебелина од 1,2 мили-
метри. Во внатрешноста е сместена апликација на глава 
на тигар со висина и ширина од 30 милиметри. Аплика-
цијата на главата на тигар е во црна, бела и жолта боја. 

 
9.4.1.3 Мерки за амблем во форма на круг со на-

малени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛ-
НИ ЗАДАЧИ“ во основна варијанта 

 
 Мерките за амблемот во форма на круг  со намалени 

димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“  
во  основна варијанта се наведени во Табелата бр. 329.  

 
 
 
 
 
 
 
 

9.4.1.4 Скица и фотографија на амблем во форма 
на круг со намалени димензии „ЕДИНИЦА ЗА 
СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во  основна варијанта 

 
Амблемот во форма на круг со намалени димензии 

за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во  ос-
новна варијанта се изработува според скица која е да-
дена во Прилог бр. 277, а изгледот на амблемот во фор-
ма на круг  со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА 
СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ во основна варијанта е при-
кажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 
278, кои се составен дел на овој правилник. 

 
9.4.2 Амблем во форма на круг со намалени ди-

мензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗА-
ДАЧИ“ за урбана средина 

 
9.4.2.1 Технички карактеристики на материјал 

за амблем во форма на круг со намалени димензии 
за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за ур-
бана средина 

 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен амблемот во форма на круг  со намалени ди-
мензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ 
за урбана средина се наведени во Табелата бр. 330.  

 
 
 
 
 
 
 
 
9.4.2.2 Крој на амблем во форма на круг со нама-

лени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ 
ЗАДАЧИ“ за урбана средина 

 
 Амблемот во форма на круг со намалени димензии 

за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за урбана 
средина е  во форма на круг исткаен на црна основа со 
дијаметар од 50 милиметри. Надворешната линија на 
амблемот е во темно сива боја со дебелина од 1.2 мили-
метри. Во внатрешноста е сместена апликација на гла-
ва на тигар со висина и ширина од 30 милиметри. Ап-
ликацијата на главата на тигар е во црна, темно сива и 
сива боја. 

 
9.4.2.3 Мерки за амблем во форма на круг со на-

малени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА   СПЕЦИЈАЛ-
НИ ЗАДАЧИ“ за урбана средина 

 
 Мерките за амблемот во форма на круг  со намале-

ни димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗА-
ДАЧИ“ за урбана средина се наведени во  потточка 
9.4.1.3 од овој член и Табела бр, 329. 

  
9.4.2.4 Скица и фотографија на амблем во форма 

на круг со намалени димензии „ЕДИНИЦА ЗА 
СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за урбана средина 

 
Амблемот во форма на круг  со намалени димензии 

за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за урбана 
средина се изработува според скица која е дадена во 
Прилог бр. 279, а изгледот на амблемот во форма на 
круг  со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА СПЕ-
ЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ за урбана средина е прикажан на 
фотографијата која е дадена во Прилог бр. 280, кои се 
составен дел на овој правилник. 

 
9.5 Амблем во форма на круг со намалени димен-

зии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ 
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 Амблемот во форма на круг со намалени димензии 
за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ се изра-
ботува во две варијанти и тоа: амблем во форма на круг 
со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАС-
ПОРЕДУВАЊЕ“ во основна варијанта и амблем во 
форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА 
ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ за урбана средина.   

 
9.5.1 Амблем во форма на круг со намалени ди-

мензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУ-
ВАЊЕ“ во основна варијанта 

 
9.5.1.1 Технички карактеристики на материјал 

за амблем во форма на круг со намалени димензии 
за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“  во 
основна варијанта 

 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен амблемот во форма на круг со намалени ди-
мензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“  
во основна варијанта  се наведени во Табелата бр. 331.  

 
 
 
 
 
 
 
 
9.5.1.2 Крој на амблем во форма на круг со нама-

лени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО  РАСПО-
РЕДУВАЊЕ“  во основна варијанта 

 
Амблемот на „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУ-

ВАЊЕ“ со намалени димензии во основна варијанта е 
во форма на правилен круг со дијаметар од 45 мм ис-
ткаен на црна позадина на кој по целата форма од внат-
решната страна со ширина од 1,5 мм има исткаено раб 
со темно зелена боја. На горниот дел од амблемот од 
внатрешна страна полукружно следејќи го работ од ам-
блемот исткаен е натпис “ПОЛИЦИЈА“ со букви висо-
ки 3 мм со темно зелена боја на должина 22 мм. Во 
централниот дел од кругот е исткаен штит во правилна 
кружна форма со дијаметар од 20 мм со темно зелена 
боја, а во внатрешноста од штитот исткаени се осум 
краци во кружна форма во темно зелена боја. Во цен-
тралниот дел од штитот со црни букви со висина 3 мм 
е исткаено “ЕБР“. Во позадина на штитот  на десната 
надворешна страна на штитот во долниот дел е исткае-
на стрела која од позадина на штитот излегува со врвот 
на горниот лев дел од надворешна страна на штитот со 
висина 34 мм.  Со неа, се прекрстува во позадина на 
штитот. На левата надворешна страна на штитот во 
долниот дел исткаен е меч чиј врв излегува на горниот 
десен дел од надворешната страна на штитот со висина 
34 мм. Во централниот дел во позадината на штитот од 
долу кон горе е исткаено копје, кое се прекрстува со 
стрелата и мечот во позадината на штитот со висина 34 
мм. Стрелата, мечот и копјето се исткаени во темно зе-
лена боја. Од левата и десната внатрешна страна на ам-
блемот почнувајќи лево од долниот дел на штитот до 
почетокот на натписот ПОЛИЦИЈА и десно од долниот 
дел на штитот до крајот на натписот ПОЛИЦИЈА во 
горниот дел од амблемот се исткаени ловорови венци 
на должина од 30 мм во темно зелена боја. 

 
9.5.1.3 Мерки за амблем во форма на круг со на-

малени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО  РАСПО-
РЕДУВАЊЕ“ во основна варијанта 

 
Мерките за амблемот во форма на круг со намалени 

димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУ-
ВАЊЕ“  во основна варијанта се наведени во Табелата 
бр. 332.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.5.1.4 Скица и фотографија на амблем во форма  

на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА 
БРЗО  РАСПОРЕДУВАЊЕ“ во основна варијанта 

 
Амблемот во форма на круг со намалени димензии 

за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“  во ос-
новна варијанта се изработува според скица која е да-
дена во Прилог бр. 281, а изгледот на амблемот во фор-
ма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА 
БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“  во основна варијанта е 
прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 
282, кои се составен дел на овој правилник. 

 
9.5.2 Амблем во форма на круг со намалени ди-

мензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУ-
ВАЊЕ“  за урбана средина 

 
9.5.2.1 Технички карактеристики на материјал 

за амблем во форма на круг со намалени димензии 
за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ за 
урбана средина 

 
Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен амблемот во форма  на круг со намалени ди-
мензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“  
за урбана средина се наведени во Табелата бр. 333.  

 
 
 
 
 
 
 
 
9.5.2.2  Крој на амблем во форма на круг со на-

малени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО  РАСПО-
РЕДУВАЊЕ“  за урбана средина 

 
 Амблемот на „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУ-

ВАЊЕ“ со намалени димензии за урбана средина е во 
форма на правилен круг со дијаметар од 45 мм исткаен 
е на црна позадина на кој по целата форма од внатреш-
ната страна со ширина од 1,5 мм има исткаено раб со 
темно сива боја. На горниот дел од амблемот од внат-
решна страна полукружно следејќи го работ од амбле-
мот е исткаен натпис “ПОЛИЦИЈА“ со букви високи 3 
мм со темно сива боја на должина 22 мм. Во централ-
ниот дел од кругот е исткаен штит во правилна кружна 
форма со дијаметар од 20 мм со темно сива боја, а во 
внатрешноста од штитот исткаени се осум краци во 
кружна форма во темно сива боја. Во централниот дел 
од штитот со црни букви со висина 3 мм е исткаено 
“ЕБР“. Во позадина на штитот  на десната надворешна 
страна на штитот во долниот дел е исткаена стрела која 
од позадина на штитот излегува со врвот на горниот 
лев дел од надворешна страна на штитот со висина 34 
мм.  Со неа, се прекрстува во позадина на штитот, на 
левата надворешна страна на штитот во долниот дел 
исткаен меч чиј врв излегува на горниот десен дел од 
надворешната страна на штитот со висина 34 мм. Во 
централниот дел во позадината на штитот од долу кон 
горе е исткаено копје, кое се прекрстува со стрелата и 
мечот во позадината на штитот со висина 34 мм. Стре-
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лата, мечот и копјето се исткаени во темно сива боја. 
Од левата и десната внатрешна страна на амблемот 
почнувајќи лево од долниот дел на штитот до почето-
кот на натписот ПОЛИЦИЈА и десно од долниот дел на 
штитот до крајот на натписот ПОЛИЦИЈА во горниот 
дел од амблемот се исткаени ловорови венци на должи-
на од 30 мм со темно сива боја. 

 
9.5.2.3 Мерки за амблем во форма на круг со  на-

малени димензи за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО  РАСПО-
РЕДУВАЊЕ“ за урбана средина 

 
 Мерките за амблемот во форма  на круг со намале-

ни димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУ-
ВАЊЕ“  за урбана средина се наведени во  потточка 
9.5.1.3 од овој член и Табела бр, 332. 

 
9.5.2.4 Скица/фотографија на амблем во форма  

на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА 
БРЗО  РАСПОРЕДУВАЊЕ“  за урбана средина 

 
Амблемот во форма  на круг со намалени димензии 

за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“  за ур-
бана средина се изработува според скица која е дадена 
во Прилог бр. 283, а изгледот на амблемот во форма  на 
круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА БРЗО 
РАСПОРЕДУВАЊЕ“  за урбана средина е прикажан на 
фотографијата која е дадена во Прилог бр. 284, кои се 
составен дел на овој правилник. 

 
10. Амблем во форма на штит со намалени ди-

мензии 
 
Амблемот во форма на штит со намалени димензии 

се изработува во две варијанти и тоа: амблем во форма 
на штит со намалени димензии во основна варијанта и 
амблем во форма на штит со намалени димензии за ур-
бана средина. 

 
10.1 Амблем во форма на штит со намалени ди-

мензии во основна варијанта 
 
10.1.1 Технички карактеристики на материјал за 

амблем во форма на штит со намалени димензии во 
основна варијанта 

 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен амблемот во форма на штит со намалени ди-
мензии во основна варијанта  се наведени во Табелата 
бр. 334.  

 
 
 
 
 
 
 
 
10.1.2 Крој на амблем во форма на штит со нама-

лени димензии во основна варијанта 
 
Амблемот во форма на штит со намалени димен-

зии во основна варијанта е исткаен на темно сина ос-
нова со димензиии 50 х 50 милиметри. Од внатреш-
ната страна на растојание од 4 милиметри од надво-
решниот раб е исткаена жолта лента во ширина од 3 
милиметри во вид на внатрешна рамка. Во внатреш-
ната рамка исткаен е ловоров венец и ознака РМ во 
жолта боја. Надворешниот раб е опшиен со темно 
син конец. 

10.1.3 Мерки за амблем во форма на штит со на-
малени димензии во основна варијанта 

 
 Мерките за амблемот во форма на штит со намале-

ни димензии во основна варијанта се наведени во Табе-
лата бр. 335.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.1.4 Скица и фотографија на амблем во форма  

на штит со намалени димензии во основна вари-
јанта 

 
Aмблемот во форма на штит со намалени димензии 

во основна варијанта се изработува според скица која е 
дадена во Прилог бр. 285, а изгледот на амблемот во 
форма на штит со намалени димензии во основна вари-
јанта е прикажан на фотографијата која е дадена во 
Прилог бр. 286, кои се составен дел на овој правилник. 

              
10.2 Амблем во форма на штит со намалени ди-

мензии за урбана средина 
 
10.2.1 Технички карактеристики на материјал за 

амблем во форма на штит со намалени димензии за 
урбана средина 

 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен амблемот во форма на штит со намалени ди-
мензии за урбана средина  се наведени во Табелата бр. 
336.  

 
 
 
 
 
 
 
10.2.2 Крој на амблем во форма на штит со нама-

лени димензии за урбана средина 
 
Амблемот во форма на штит со намалени димензии 

во основна варијанта е исткаен на црна основа со ди-
мензиии 50 х 50 милиметри. Од внатрешната страна на 
растојание од 4 милиметри од надворешниот раб е ис-
ткаена сива лента во ширина од 3 милиметри во вид на 
внатрешна рамка. Во внатрешната рамка исткаен е ло-
воров венец и ознака РМ во сива боја. Надворешниот 
раб е опшиен со црн конец. 

 
10.2.3 Мерки за амблем во форма на штит со на-

малени димензии за урбана средина 
 
 Мерките за амблемот во форма на штит со намале-

ни димензии за урбана средина се наведени во  потточ-
ка 10.1.3 од овој член и Табела бр. 335. 

 
10.2.4 Скица и фотографија на амблем во форма  

на штит со намалени димензии за урбана средина 
 
Амблемот во форма на штит со намалени димензии 

за урбана средина се изработува според скица која е да-
дена во Прилог бр. 287, а изгледот на амблемот во фор-
ма на штит со намалени димензии за урбана средина е 
прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 
288, кои се составен дел на овој правилник. 
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11. Натпис за идентификација 
 
11.1 Технички карактеристики на материјал за 

натпис за идентификација 
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен натписот за идентификација се наведени во 
Табелата бр. 337.  

 
 
 
 
 
 
 
11.2 Крој на натпис за идентификација 
 
Натписот за идентификација е исткаен во правоа-

голна форма на сива основа со димензии 120x25 мили-
метри. Рамката на натписот за идентификација е во цр-
на боја, со  дебелина од 3 милиметри, а буквите во 
внатрешноста се во црна боја и со висина од 12 мили-
метри. Во зависност од бројот на буквите, дебелината 
на истите може да биде за нијанса по различна. 

 
11.3 Мерки за натпис за идентификација 
 
 Мерките за натписот за идентификација се наведе-

ни во Табелата бр. 338.  
 
 
 
 
 
 
 
 
11.4 Скица и фотографија на натпис за иденти-

фикација 
 
Натписот за идентификација се изработува според 

скица која е дадена во Прилог бр. 289, а изгледот на 
натписот за идентификација е прикажан на фотографи-
јата која е дадена во Прилог бр. 290, кои се составен 
дел на овој правилник. 

 
12. Натпис „МАКЕДОНИЈА“ 
 
12.1 Технички карактеристики на материјал за 

натпис „МАКЕДОНИЈА“ 
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен натписот „МАКЕДОНИЈА“ се наведени во 
Табелата бр. 339.  

 
 
 
 
 
 
 
12.2 Крој на натпис „МАКЕДОНИЈА“ 
 
Натписот „МАКЕДОНИЈА“ е исткаен во правоа-

голна форма на сива основа со димензии 120 x 25 ми-
лиметри. Рамката на натписот е со црна боја и дебели-
на од 3 милиметри, а буквите во внатрешноста се во 
црна боја и со висина од 12 милиметри. 

 
12.3 Мерки за натпис „МАКЕДОНИЈА“ 
 
Мерките за натписот „МАКЕДОНИЈА“ се наведени 

во Табелата бр. 340.  

 
 
 
 
 
 
 
 
12.4 Скица и фотографија на натпис „МАКЕДО-

НИЈА“ 
 
Натписот „МАКЕДОНИЈА“ се изработува според 

скица која е дадена во Прилог бр. 291, а изгледот на 
натписот „МАКЕДОНИЈА“ е прикажан на фотографи-
јата која е дадена во Прилог бр. 292, кои се составен 
дел на овој правилник. 

 
13. Правоаголен амблем со натпис за специјал-

ност, оперативна и крвна група  
 
13.1 Технички карактеристики на материјал за 

правоаголен амблем со натпис за специјалност, опе-
ративна и крвна група  

 
Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен правоаголниот амблем со натпис за специ-
јалност, оперативна и крвна група  се наведени во Та-
белата бр. 341.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.2 Крој на правоаголен амблем со натпис за 

специјалност, оперативна и крвна група  
 
Правоаголниот амблем со натпис за специјалност, 

оперативна и крвна група е  исткаен од три дела и тоа: 
натпис за специјалност, натпис за оперативна група и  
натпис за крвна група. 

 
13.2.1 Крој на правоаголен амблем со натпис за 

специјалност 
 
 Натписот за специјалност е исткаен на црна основа 

во правоаголна форма со димензии 50 х 60 милиметри. 
Надворешниот дел од натписот е исткаен со рамка во 
светло сива боја со ширина од 1 милиметар. Во внат-
решниот дел на рамката со светло сива и црна боја 
сразмерно се исткаени апликации за специјалност и 
тоа: апликација на глава од овен, апликација на нуркач-
ка маска, апликација на ракување, апликација на снај-
перска пушка, апликација на алпинистичка алка со 
јаже, апликација на телекомуникациска антена, аплика-
ција на автоматска пушка и апликација на лице живо-
тоспасител. 

 
13.2.2 Крој на правоаголен амблем со натпис за 

оперативна група 
 
Натписот за оперативна група е исткаен на црвена, 

темно сина, зелена, портокалова и виолетова основа во 
правоаголна форма со димензии 50 х 30 милиметри. 
Надворешниот дел од натписот е исткаен со рамка во 
светло сива боја со ширина од 1 милиметар. Во внат-
решниот дел на рамката со светло сива боја исткаени 
се броеви 1, 2, 3, 4 и 5. 
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13.2.3 Крој на правоаголен амблем со натпис за 
крвна група 

 
 Натписот за крвна група е исткаен на црна основа 

со димензии 50 х30 милиметри. Надворешниот дел од 
натписот е исткаен со рамка во светло сива боја со ши-
рина од 1 милиметар. Во внатрешниот дел на рамката 
со светло сива боја исткаени се видови на крвни групи 
и тоа: А+, А-, Б+, Б-, АБ+,АБ-, 0+ и 0-. 

 
13.3 Мерки на правоаголен амблем со натпис за 

специјалност, оперативна и крвна група 
 
13.3.1. Мерки на правоаголен амблем со натпис 

за специјалност 
 
 Мерките за правоаголен амблем со натпис за специ-

јалност се наведени во Табелата бр. 342.  
 
 
 
 
 
 
 
13.3.2. Мерки на правоаголен амблем со натпис 

за оперативна група 
  
 Мерките за правоаголен амблем со натпис за  опе-

ративна група се наведени во Табелата бр. 343.  
 
 
 
 
 
 
 
 
13.3.3. Мерки на правоаголен амблем со натпис 

за крвна група 
 
 Мерките за правоаголен амблем со натпис за  крвна 

група се наведени во Табелата бр. 344.  
 
 
 
 
 
 
 
 
13.4 Скица и фотографија на правоаголен ам-

блем со натпис за специјалност, оперативна и крвна 
група  

 
13.4.1 Скица и фотографија на правоаголен ам-

блем со натпис за специјалност 
 
Правоаголниот амблем со натпис за специјалност 

се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 
293, а изгледот на правоаголниот амблем со натпис за 
специјалност е прикажан на фотографијата која е даде-
на во Прилог бр. 294, кои се составен дел на овој пра-
вилник. 

 
13.4.2 Скица и фотографија на правоаголен ам-

блем со натпис за оперативна група 
 
Правоаголниот амблем со натпис за оперативна 

група се изработува според скица која е дадена во При-
лог бр. 295, а изгледот на правоаголниот амблем со 
натпис за оперативна група е прикажан на фотографи-
јата која е дадена во Прилог бр. 296, кои се составен 
дел на овој правилник. 

13.4.3 Скица и фотографија на правоаголен ам-
блем со натпис за крвна група 

 
Правоаголниот амблем со натпис за крвна група се 

изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 
297, а изгледот на правоаголниот амблем со натпис за 
крвна група е прикажан на фотографијата која е дадена 
во Прилог бр. 298, кои се составен дел на овој правил-
ник. 

 
14 Mетален амблем во форма на круг со намале-

ни димензии 
 
14.1 Технички карактеристики на материјал за 

метален амблем во форма на круг со намалени ди-
мензии 

 
Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен металниот амблем во форма на круг со нама-
лени димензии се наведени во Табелата бр. 345.  

 
 
 
 
 
 
14.2 Крој на метален амблем во форма на круг со 

намалени димензии 
 
 Металниот амблем во форма на круг со намалени 

димензии го има следниот крој: истиот се изработува 
како метална значка со димензии 30х30 милиметри. На 
амблемот претставена е апликација на глава од тигар 
изработена од метал. Во долниот дел на апликацијата 
на главата од левата и десната страна издлабени се две 
апликации на искра од гром. 

 
14.3 Мерки за метален амблем во форма на круг 

со намалени димензии 
 
 Мерките за металниот амблем во форма на круг со 

намалени димензии се наведени во Табелата бр. 346.  
 
 
 
 
 
 
 
14.4 Скица и фотографија на метален амблем во 

форма на круг со намалени димензии 
 
Металниот амблем во форма на круг со намалени 

димензии се изработува според скица која е дадена во 
Прилог бр. 299, а изгледот на металниот амблем во 
форма на круг со намалени димензии е прикажан на 
фотографијата која е дадена во Прилог бр. 300, кои се 
составен дел на овој правилник. 

 
III. УНИФОРМА ЗА ВОЗДУХОПЛОВНА  

СЛУЖБА 
 
1. УНИФОРМА ЗА ЛЕТАЧКА СЛУЖБА 
 
1.1 Составни делови на униформа за летачка 

служба 
 

Член 23 
Составните делови на униформата за летачка 

служба, зимска летачка јакна N–3 B, летачка кожна јак-
на од типот USAF A-2, виндјакна од типот CWU-36/P 
NOMEX, летачки комбинезон од типот CWU-27/P 



Стр. 88 - Бр. 171                                                                             9 септември 2016 
 

NOMEX (зимски и летен), подкомбинезон, летачки ра-
кавици од типот USAF/USN, капа „безбол“, полувисо-
ки чевли и чизми го имаат следниот состав, квалитет и 
крој.  

             
1. Зимска летачка јакна N – 3 B 
 
1.1. Технички карактеристики на ткаенина за 

зимска летачка јакна N – 3 B   
 
Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена зимската летачка јакна N – 3 B  се наведени 
во Табелата бр. 347.  

 
 
 
 
 
 
 
1.2. Крој на зимска летачка јакна N – 3 B 
 
Зимската летачка јакна N – 3 B го има следниот 

крој: истата е долга јакна до средина на бутови со 
100% заштита од дожд, со капуљача која е со крзнен 
завршеток. Внатрешната постава овозможува комплет-
на заштита од ниски температури, која е подобрена со 
завршните ластици на ракавите. Се затвора со патент 
кој е покриен со преклоп кој е од ист материјал како и 
јакната, а истиот се закопчува од предна страна со пет 
петлици. На градниот простор се поставени два коси 
џеба кои се закопчуваат со две копчиња. Два џеба со 
хоризонтален поклопец се поставени на струкот. Под 
истите џебови има два долни џеба за раце. На левата 
надлактица поставен е џеб за пенкала под кој се наоѓа 
џеб за телефон со вертикален патент. На лактите се по-
ставени појачувања. Внатрешните ленти придонесува-
ат да нема продор на ладен воздух и влага. На десниот 
ракав на 12 см од највисоката точка се нашива чичак 
лента за соодветен амблем или натпис. На левиот ракав 
на 10 см од највисоката точка се нашива чичак лента за 
соодветен амблем. Во висина на градите на предната 
лева страна се нашива чичак лента за соодветна еполе-
та за ознака на звање. 

 
1.3.  Мерки на зимска летачка јакна N – 3 B             
 
 Мерките за зимската летачка јакна N – 3 B  се наве-

дени во Табелата бр. 348.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Фотографија на зимска летачка јакна N–3 B 
             
 Изгледот на зимската летачка јакна N – 3 B  е при-

кажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 
301, кој е составен дел на овој правилник. 

             
2. Летачка кожна јакна од типот USAF A-2 
 
2.1.  Технички карактеристики на материјал за 

летачка кожна јакна од типот USAF A-2    

 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 
изработена летачката кожна јакна од типот USAF A-2   
се наведени во Табелата бр. 349.  

 
 
 
 
 
2.2. Крој на летачка кожна јакна од  типот USAF 

A-2  
 
Летачката кожна јакна од типот USAF A-2 го има 

слениот крој: истата е со должина до струк каде зав-
ршува со ластик, ракавите исто така завршуваат со лас-
тик. Јакната се закопчува со метален патент кој е заш-
титен со горен капак се до јаката. Двата предни џеба се 
нашиени од предна страна и се затвораат со капаци од 
горе. Под овие џебови се наоѓаат страничните џебови. 
На рамениот простор нашиени се еполети од ист мате-
ријал како и јакната. На десниот ракав на 12 см од нај-
високата точка се нашива чичак лента за соодветен ам-
блем или натпис. На левиот ракав на 10 см од највисо-
ката точка се нашива чичак лента за соодветен амблем.  

 
2.3.  Мерки за летачка кожна јакна од  типот 

USAF A-2    
 
 Мерките за летачката кожна јакна од типот USAF 

A-2 се наведени во Табелата бр. 350.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Фотографија на летачка кожна јакна од  ти-

пот USAF A-2 
Изгледот на летачката кожна јакна од типот USAF 

A-2 е прикажан на фотографијата која е дадена во При-
лог бр. 302, кој е составен дел на овој правилник. 

                             
3. Виндјакна од типот CWU-36/P NOMEX 
 
3.1. Технички карактеристики на ткаенина за 

виндјакна од типот CWU-36/P NOMEX  
 
Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена виндјакната од типот CWU-36/P NOMEX  
се наведени во Табелата бр. 351.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Крој на виндјакна од типот CWU-36/P 

NOMEX 
 
Виндјакната од типот CWU-36/P NOMEX го има 

следниот крој: истата e со две лица, се закопчува по 
средината со патент во двата правци, патентот е со до-
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лен заштитен преклоп. Двата странични џеба кои се во 
висина на струкот, исто така имаат заштитен надворе-
шен капак со чичак лента или нитна. Ракавите и поја-
сот завршуваат со ластик. На левиот ракав нашиен е 
џеб за пенкала под кој е џеб за телефон кој се закопчу-
ва со вертикално поставен патент. Внатрешната страна 
е  со портокалова боја. На десниот ракав на 12 см од 
највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен 
амблем или натпис. На левиот ракав на 10 см од најви-
соката точка се нашива чичак лента за соодветен ам-
блем.  

 
3.3.  Мерки за виндјакна од типот CWU-36/P 

NOMEX 
 
 Мерките за виндјакната од типот CWU-36/P 

NOMEX се наведени во Табелата бр. 352.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Фотографија на виндјакна од типот CWU-

36/P NOMEX 
 
Изгледот на виндјакната од типот CWU-36/P 

NOMEX е прикажан на фотографијата која е дадена во 
Прилог бр. 303, кој е составен дел на овој правилник. 

 
4. Летачки комбинезон од типот CWU-27/P 

NOMEX (зимски и летен) 
 
4.1.  Технички карактеристики на ткаенина за 

летачки комбинезон од типот  CWU-27/P NOMEX – 
зимски   

 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработен летачкиот комбинезон од типот  CWU-27/P 
NOMEX – зимски  се наведени во Табелата бр. 353.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Технички карактеристики на ткаенина за 

летачки комбинезон од типот  CWU-27/P NOMEX – 
летен   

 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработен летачкиот комбинезон од типот  CWU-27/P 
NOMEX – летен  се наведени во Табелата бр. 354.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.  Крој на летачки комбинезон од типот  CWU-
27/P NOMEX (летен и зимски) 

 
Летачкиот комбинезон од типот CWU-27/P 

NOMEX (зимски и летен) го има следниот крој: ис-
тиот е едноделен комбинезон со јака кој се закоп-
чува со патент во два правци. На градите се нашие-
ни два џеба кои се закопчуваат со косо поставени 
патенти. На десната надколеница нашиен е џеб кој 
се закопчува со хоризонтално поставен патент, на 
левата надколеница нашиен  е џеб кој се закопчува 
со вертикално поставен патент. До истиот џеб на-
шиен е додаток за нож. Истиот додаток се закопчу-
ва со метална копча. На двете потколеници стра-
нично е нашиен по еден џеб кои се закопчуваат со 
хоризонтално поставени патенти. На левиот ракав 
зашиен е џеб за пенкала кој се затвора со горен 
поклопец со чичак трака, под овој  џеб е џебот за 
телефон кој се затвара со вертикално поставен па-
тент. Ширината на струкот се регулира преку лајс-
ни со чичак лента. Ракавите исто така завршуваат 
со лајсни со чичак (велкро) лента. Ширината на но-
гавиците се регулира со помош на два вертикално 
поставени патенти со внатрешна подлога од ист ма-
теријал како и комбинезонот.  На десниот ракав на 
12 см од највисоката точка се нашива чичак лента 
за соодветен амблем или натпис. На левиот ракав 
на 10 см од највисоката точка се нашива чичак лен-
та за соодветен амблем. Во висина на градите на 
предната лева страна се нашива чичак лента за со-
одветна епоалета за ознака на звање. 

 
4.4.  Мерки за летачки комбинезон од типот 

CWU-27/P NOMEX (зимски и летен) 
 
 Мерките за летачкиот комбинезон од типот  CWU-

27/P NOMEX (зимски и летен) се наведени во Табелата 
бр. 355.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5. Фотографија на летачки комбинезон од ти-

пот CWU-27/P NOMEX (зимски и летен) 
 
Изгледот на летачкиот комбинезон од типот  CWU-

27/P NOMEX (зимски и летен)  е прикажан на фотогра-
фијата која е дадена во Прилог бр. 304, кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
5. Подкомбинезон 
 
5.1. Технички карактеристики на ткаенина за 

подкомбинезон   
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена подкомбинезонот се наведени во Табелата 
бр. 356.  
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5.2.  Крој на подкомбинезон   
 
Подкомбинизонот го има слениот крој: истиот е ед-

ноделен поткомбинезон со долги ракави и ногавици 
кои завршуваат со ластик. Вратниот простор со окру-
гол изрез исто така завршува со ластик. Се закопчува 
со патент од предна страна. 

 
5.3.  Мерки за подкомбинезон 
 
 Мерките за подкомбинезонот се наведени во Табе-

лата бр. 357.  
 
 
 
 
 
 
 
5.4.  Фотографија на подкомбинезон   
 
Изгледот на подкомбинезонот е прикажан на фотог-

рафијата која е дадена во Прилог бр. 305, кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
6. Летачки ракавици од типот USAF/USN 
 
6.1. Технички карактеристики на материјал за 

летачки ракавици од типот USAF/USN   
 
Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработени летачките ракавици од типот USAF/USN  
се наведени во Табелата бр. 358.  

 
 
 
 
 
6.2. Крој на летачки ракавици од типот 

USAF/USN     
 
Летачките ракавици од типот USAF/USN го имаат 

слениот крој: истите се со пет прсти кои овозможуваат 
директно ракување на монитори на допир.  

          
6.3. Мерки за летачки ракавици од типот 

USAF/USN 
 
 Мерките за летачките ракавици од типот 

USAF/USN се наведени во Табелата бр. 359.  
 
 
 
 
 
 
6.4. Фотографија на летачки ракавици од типот 

USAF/USN      
 
 Изгледот на летачките ракавици од типот 

USAF/USN е прикажан на фотографијата која е дадена 
во Прилог бр. 306, кој е составен дел на овој правил-
ник. 

 
7. Капа „безбол“ 
 
Составот, квалитетот и кројот на капата „безбол“ се 

уредени во член 13 точка 16 од овој правилник, освен 
бојата која е зелена.  

 
8. Полувисоки чевли 
 
8.1.  Технички карактеристики на материјал за 

полувисоки чевли 

 Техничките карактеристики на материјалот од кој 
се изработени полувисоките чевли се наведени во Та-
белата бр. 360.  

 
 
 
 
 
 
8.2. Крој на полувисоки чевли 
 
Полувисоките чевли го имаат слениот крој: истите 

се со висина од 15 см и од бокс кожа во комбинација со 
Gore-Tex материјал со предно врзување како и патент 
од внатрешната страна, со двозонско одведување на 
влага и воздушно пропусна мембрана. Ѓонот е ребрест, 
непролизгувачки, антистатички и отпорен на киселини. 
Внатрешната подлога тип ,,ЕVА“ е анатомски дизајни-
рана. Полувисоките чевли се целосно без метални де-
лови. 

 
8.3. Мерки за полувисоки чевли 
 
 Мерките за полувисоките чевли се наведени во Та-

белата бр. 361.  
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4. Фотографија на полувисоки чевли 
 
Изгледот на полувисоките чевли е прикажан на фо-

тографијата која е дадена во Прилог бр. 307, кој е сос-
тавен дел на овој правилник. 

 
9. Чизми  
 
9.1. Технички карактеристики на материјал за 

чизми 
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој 

се изработени чизмите се наведени во Табелата бр. 362.  
 
 
 
 
 
 
 
9.2. Крој на чизми    
 
Чизмите, високи се 20 см изработени од бокс кожа, 

со предно врзување. Одведување на влага е со двозон-
ска изведба како и вградена воздушно пропусна мем-
брана. Ѓонот е ребрест, непролизгувачки, антистатички 
и отпорен на киселини. Внатрешната подлога тип 
,,ЕVА“ е  анатомски дизајнирана. Чизмите се целосно 
без метални делови 

 
9.3. Мерки за чизми   
 
 Мерките за чизмите се наведени во Табелата бр. 

363.  
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9.4. Фотографија на чизми  
     
Изгледот на чизмите е прикажан на фотографијата 

која е дадена во Прилог бр. 308, кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
2. УНИФОРМА ЗА ВОЗДУХОПЛОВНО ТЕХ-

НИЧКА СЛУЖБА 
 
2.1. Составни делови на униформа за воздухоп-

ловно техничка служба 
 

Член 24 
Составните делови на униформата за воздухопловно-

техничка служба, зимска летачка јакна N – 3B, зимска 
виндјакна, виндјакна, зимски едноделен комбинезон, дво-
делен летен кобинезон, подкомбинезон, заштитен комби-
незон, дуксер, капа „безбол“, полувисоки чевли и чизми 
го имаат следниот состав, квалитет и крој. 

 
1. Зимска летачка јакна N – 3B 
 
Составот, квалитетот и кројот на зимската летачка јакна 

N – 3B се уредени во член 23 точка 1 од овој правилник. 
 
2. Зимска виндјакна 
 
2.1. Технички карактеристики на ткаенина за 

зимска виндјакна 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена зимската виндјакна се наведени во Табела-
та бр. 364.  

 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Крој на зимска виндјакна   
 
Зимската виндјакна го има следниот крој: истата е со 

должина до средина на бутовите, се закопчува со патент во 
два правци со заштитен капак и копча.  Зимската виндакна 
е со подигната јака и заштитна капуљача која по потреба 
може да се отстрани. Јакната од внатре е со синтетичка по-
става. На предниот граден дел има место за прикачување на 
воздухопловна радио станица како и по два  дупли џебови 
при што горниот се затвора со капак со чичак трака а дол-
ниот има страничен отвор. На левиот џеб има гајка од исти-
от материјал од кој е изработена јакната. Два коси странич-
ни џеба се во висина на струкот. Ракавите завршуваат со 
манжетна со чичак лента. Јакната има и два внатрешни 
џеба. На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се на-
шива чичак лента за соодветен амблем или натпис. На ле-
виот ракав на 10 см од највисоката точка се нашива чичак 
лента за соодветен амблем. Во висна на градите во форма 
на правоаголник се нашива чичак лента за соодветна епоа-
лета за ознака на звање.   

 
2.3.  Мерки за зимска виндјакна 
 Мерките за зимската виндјакна се наведени во Та-

белата бр. 365.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Фотографија на зимска виндјакна     
 
Изгледот на зимската виндјакна е прикажан на фо-

тографијата која е дадена во Прилог бр. 309, кој е сос-
тавен дел на овој правилник. 

 
3. Виндјакна 
 
3.1. Технички карактеристики на ткаенина за 

виндјакна 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена виндјакната се наведени во Табелата бр. 
366.  

 
 
 
 
 
 
 
3.2. Крој на виндјакна   
 
Виндјакната го има следниот крој: истата е со две лица, 

се закочува по средината со патент во двата правци, патн-
тот е со долен заштитен преклоп. Двата странични џеба кои 
се во висина на струкот, исто така имаат заштитен надворе-
шен капак со чичак лента. Ракавите и појасот завршуваат 
со ластик. На левиот ракав нашиен е џеб за пенкало и џеб 
за  телефон кои се закопчува со вертикално поставен па-
тент. Внатрешната страна е во портокалова боја со 3М реф-
лектирачка лента и истата има два внатрешни коси џеба. 
На десниот ракав на 12 см од највисоката точка се нашива 
чичак лента за соодветен амблем или натпис. На левиот ра-
кав на 10 см од највисоката точка се нашива чичак лента за 
соодветен амблем. Во висина на градите на предната лева 
страна се нашива чичак лента за соодветна епоалета за оз-
нака на звање. 

 
3.3. Мерки за  виндјакна    
 
 Мерките за виндјакната се наведени во Табелата бр. 

367.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Фотографија на виндјакна  
 
Изгледот на виндјакната е прикажан на фотографи-

јата која е дадена во Прилог бр. 310, кој е составен дел 
на овој правилник. 

 
4. Зимски едноделен комбинезон 
 
4.1. Технички карактеристики на ткаенина за 

зимски едноделен комбинезон  
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработен зимскиот едноделен комбинизон се наведе-
ни во Табелата бр. 368.  
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4.2. Крој на зимски едноделен комбинезон 
 
Зимскиот едноделен комбинезон го има следниот 

крој: истиот е со термо влошка која може да се од-
страни. Има подигната јака со чичак лента. Се закопчу-
ва со два патенти по цела должина на комбинизонот. 
Ракавите и ногавиците завршуваат со еластични ман-
жетни со чичак лента. Струкот е со еластична лента. 
Комбинизонот е со појачување од двослојно платно во 
делот на  рамената, лактовите, колената и седечкиот 
дел. На предната горна страна има два вертикални џеба 
со патент затворачи. На ногавиците има џебови со хо-
ризонтални патент затворачи како и по два коси џеба 
на средишниот дел од комбинизонот. На левиот ракав 
има џебови за пенкала и еден џеб со патент. На десни-
от ракав на 12 см од највисоката точка се нашива чичак 
лента за соодветен амблем или натпис. На левиот ракав 
на 10 см од највисоката точка се нашива чичак лента за 
соодветен амблем. Во висина на градите на предната 
лева страна се нашива чичак (велкро) лента за соодвет-
на епоалета за ознака на звање. 

 
4.3. Мерки за зимски едноделен комбинезон      
 
 Мерките за  зимскиот едноделен комбинизон се на-

ведени во Табелата бр. 369.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4. Фотографија на зимски едноделен комбине-

зон        
 
Изгледот на зимскиот едноделен комбинизон е при-

кажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 
311, кој е составен дел на овој правилник. 

                        
5. Дводелен летен комбинезон  
 
5.1. Технички карактеристики на ткаенина за 

дводелен летен комбинезон   
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработен дводелениот летен комбинезон се наведени 
во Табелата бр. 370.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Крој на дводелен летен комбинезон 
 
Дводелниот летен комбинезон го има следниот 

крој: горниот дел од дводелниот летен комбинезон има 
подигната „руска јака“ која се закочува со чичак лента, 
и истиот се закочува со копчиња кои се покриени со 
двојна лајсна. Во внатрешниот дел на горниот дел фик-
сирана е дополнителна мрежа за вентилација на внат-
решниот грбен дел. Ракавите завршуваат со манжетна 
со копче. На предниот граден дел има дава коси џеба 
со капак на градите. На долниот дел има патент за пов-
рзување на горниот дел со панталоните. На ракавите се 
поставени коси џебови заштитени со капак. На десниот 
ракав на 12 см од највисоката точка се нашива чичак 

лента за соодветен амблем или натпис. На левиот ракав 
на 10 см од највисоката точка се нашива чичак лента за 
соодветен амблем. Над капакот над левиот џеб хори-
зонтално се нашива чичак лента за соодветна епоалета 
за ознака на звање. Долниот дел од дводелниот летен 
комбинизон се пантолони со појас со повишен струк и 
гајки со димензија 30 Х 90 мм, со џебови во пределот 
на бутовите, како и по еден карго џеб со капак  на секо-
ја ногавица, како и два задни џеба со капак. Пантало-
ните се појачани на седалниот дел и истите имаат мес-
то за заштитници во пределот на колениците. На сами-
те панталони на горниот дел има патент за поврзување 
со горниот дел од комбинизонот. Сите составни шаво-
ви на комбинизонот се прештепувани со двоен зрнест 
убод. Искроените елементи се со обработени ивици 
против парање на материјалот. Отворите на џебовите 
се дополнително прицврстени.   

 
5.3. Мерки за дводелен летен комбинезон 
 
 Мерките за дводелниот летен комбинезон се наве-

дени во Табелата бр. 371.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4. Фотографија на дводелен летен комбинезон 
 
Изгледот на дводелниот летен комбинезон е прика-

жан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 312, 
кој е составен дел на овој правилник. 

 
6. Подкомбинезон 
 
Составот, квалитетот и кројот на подкомбинизонот 

се уредени во член 23 точка 5 од овој правилник освен 
бојата која е темно сина. 

 
7. Заштитен комбинезон 
 
Составот, квалитетот и кројот на заштитниот ком-

бинезон се уредени во член 18 точка 1 од овој правил-
ник. 

                       
8. Дуксер 
 
8.1. Технички карактеристики на ткаенина за 

дуксер    
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработен дуксерот се наведени во Табелата бр. 372.  
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8.2. Крој на дуксер 
 
Дуксерот го има следниот крој: истиот е со ролка 

во висина од 12 сантиметри. Се закопчува со патент во 
должина од 35 сантиметри. Под затворачот на патентот 
сошиена е „подлајсна“ од ткаенина. Има зајакнување 
од памучно синтетичка ткаенина во делот на рамената 
и лактите на ракавите. Должината на зајакнувањето на 
лактите е 24 сантиметри, додека на делот на рамената е 
13 х 11 сантиметри. „Рендерите“ на дното и ракавите 
се со ширина од 9 сантиметри. На десниот ракав на 12 
см од највисоката точка се нашива чичак лента за соод-
ветен амблем или натпис. На левиот ракав на 10 см од 
највисоката точка се нашива чичак лента за соодветен 
амблем. Во висина на градите на предната лева страна 
се нашива чичак лента за соодветна епоалета за ознака 
на звање. 

 
8.3.  Мерки за дуксер 
 
 Мерките за дуксерот се наведени во Табелата бр. 

373.  
 
 
 
 
 
 
 
8.4. Скица и фотографија на дуксер 
 
Дуксерот се изработува според скица која е дадена 

во Прилог бр. 313, а изгледот на дуксерот е прикажан 
на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 314, кои 
се составен дел на овој правилник. 

 
9. Капа „безбол“ 
 
Составот, квалитетот и кројот на капата „безбол“ се 

уредени во член 13 точка 16 од овој правилник, освен 
бојата која е темно сина.  

 
10. Полувисоки чевли  
 
Составот квалитетот и кројот на полувисоките чев-

ли е уреден во член 23 точка 8 од овој правилник. 
 
11. Чизми  
 
Составот квалитетот и кројот на чизмите е уреден 

во член 23 точка 9 од овој правилник. 
 
3 Деловите што припаѓаат покрај униформата за 

воздухопловна  служба 
 

Член 25 
Делови што припаѓаат покрај униформата за 

воздухопловна служба, маица со кратки ракави, ма-
ица со кратки ракави со јака, дводелна долна обле-
ка (летна и зимска), поткапа, ракавици кожни и чо-
рапи (кратки и долги) го имаат следниот состав, 
квалитет и крој. 

 
1. Маица со кратки ракави 
 
1.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

маица со кратки ракави 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена маицата со кратки ракави се наведени во 
Табелата бр. 374.  

 
 
 
 
1.2 Крој на маица со кратки ракави   
 
Маицата со кратки ракави го има следниот крој: ис-

тата e Т-маица со еластичен округол изрез околу вра-
тот како и еластични завршетоци околу ракавите. 

 
1.3 Мерки за маица со кратки ракави    
 
 Мерките за маицата со кратки ракави се наведени 

во Табелата бр. 375.  
 
 
 
 
 
 
1.4 Фотографија на маица со кратки ракави 
 
Изгледот на маицата со кратки ракави е прикажан 

на фотографијата која е дадена во Прилог бр.315 , кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
2. Маица со кратки ракави со јака 
 
2.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

маица со кратки ракави со јака  
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена маицата со кратки ракави со јака се наведе-
ни во Табелата бр. 376.  

 
 
 
 
 
 
2.2 Крој на маица со кратки ракави  со јака 
 
Маицата со кратки ракави со јака го има следниот 

крој: истата е од тип на маици  поло со плетена јака ви-
сока околу 80 мм, со изрез на градите кој се затвора со 
три копчиња. Ракавите завршуваат со рендер широк 
околу 20 мм. 

 
2.3 Мерки за маица со кратки ракави со јака 
 
Мерките за маицата со кратки ракави со јака се на-

ведени во Табелата бр. 377.  
 
 
 
 
 
 
2.4 Фотографија на за маица со кратки ракави 

со јака  
 
Изгледот на маицата со кратки ракави со јака е при-

кажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 
316, кој е составен дел на овој правилник 

 
3. Дводелна долна облека (летна и зимска)  
 
3.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

дводелна долна облека - летна 
 
Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена дводелната долна облека - летна се наведе-
ни во Табелата бр. 378.  
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3.2 Технички карактеристики на ткаенина за 

дводелна долна облека - зимска 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена дводелната долна облека - зимска се наве-
дени во Табелата бр. 379.  

 
 
 
 
 
3.3 Крој на дводелна долна облека (летна и зим-

ска) 
 
Дводелна долна облека (летна и зимска) го има 

следниот крој: истата се состои од горен и долен дел. 
Горниот дел од летната долна облека е со кратки ра-
кави, округол изрез околу вратот. Долниот дел од  лет-
ната долна облека е со кратки ногавици тип „боксер“. 
Горниот дел од зимската долна облека е со долги ра-
кави, висока јака. Долниот дел од зимската долна обле-
ка е со долги ногавици со еластични завршетоци  на 
појачаниот дел од ногавиците. 

 
3.4 Мерки за дводелна долна облека летна и зим-

ска 
 
Мерките за дводелната долна облека – летна и зим-

ска се наведени во Табелата бр. 380.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Фотографија на дводелна долна облека летна 

и зимска 
 
Изгледот на дводелната долна облека – летна и зим-

ска е прикажан на фотографијата која е дадена во При-
лог бр. 317, кој е составен дел на овој правилник. 

       
4. Подкапа  
 
Составот, квалитетот и кројот на капата „безбол“ се 

уредени во член 9 точка 3 од овој правилник.  
 
5. Ракавици кожни  
 
Составот, квалитетот и кројот на чорапите кратки 

се уредени во член 9 точка 10 од овој правилник.  
 
6. Чорапи кратки  
 
Составот, квалитетот и кројот на чорапите кратки 

се уредени во член 9 точка 4 од овој правилник.  
 
7. Чорапи  долги 
 
Составот, квалитетот и кројот на чорапите долги се 

уредени во член 9 точка 5 од овој правилник.  
 
4. Дополнителни делови што припаѓаат покрај 

униформата за воздухопловна служба 

Член 26 
Составот, квалитетот и кројот на дополнителни де-

лови што припаѓаат покрај униформата за воздухоп-
ловна служба, широк ремен (опасач) со шнола, футро-
ла за пиштол, футрола за резервна рамка, футрола за 
радиоврска, футрола за клучеви, држач за батериска 
лампа и тесен ремен со шнола се уредени во член 10 
точка 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 9 од овој правилник. 

 
5. ОЗНАКИ НА УНИФОРМА ЗА ВОЗДУХОП-

ЛОВНА  СЛУЖБА 
 

Член 27 
 Ознаките на униформата за воздухопловна служба, 

амблем  „ПОЛИЦИЈА“, амблем „ОДДЕЛ ЗА ВОЗДУ-
ХОПЛОВНИ ЕДИНИЦИ“, амблем  „ХЕЛИКОПТЕР-
СКА ЕДИНИЦА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ“, амблем 
„ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОЛИЦИСКИ 
НАМЕНИ“, натпис „АЕРОДРОМСКА ПОЛИЦИСКА 
БАЗА“, натпис „ЕДИНИЦА ЗА ВОЗДУХОПЛОВ-
СТВО“, пилотска значка,  значка за воздухопловно тех-
ничка служба и амблем во форма на штит со намалени 
димензии го имаат следниот состав, квалитет и крој. 

 
1. Амблем  „ПОЛИЦИЈА“ 
 
Составот, квалитетот и кројот на амблемот „ПОЛИ-

ЦИЈА“ е опишан во член 11 точка 4 од овој правилник. 
                                             
2. Амблем „ОДДЕЛ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНИ ЕДИ-

НИЦИ“ 
 
2.1 Технички карактеристики на материјал за ам-

блем „ОДДЕЛ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНИ ЕДИНИЦИ“ 
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен амблемот „ОДДЕЛ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНИ 
ЕДИНИЦИ“ се наведени во Табелата бр. 381.  

 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Крој на амблем „ОДДЕЛ ЗА ВОЗДУХОП-

ЛОВНИ ЕДИНИЦИ“ 
 
Амблемот  ОДДЕЛ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНИ ЕДИНИ-

ЦИ е во форма на штит со димензии 115 х 95 мм. Подлога-
та на амблемот е изработена од темно сина ткаенина  во чи-
ја средина е исткаен јастреб со раширени крила во кафеаво-
бела боја, а од левата и десната страна на амблемот исткае-
ни се ловорови гранки. Над јастребот, со сиви букви истка-
ено е „МВР НА РМ“, над него исткаена е линија во светло 
сина боја, со широчина од 3 мм, а над линијата во жолта 
боја е исткаено „ОДДЕЛ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНИ ЕДИ-
НИЦИ“.  

 
2.3 Мерки за амблем „ОДДЕЛ ЗА ВОЗДУХОП-

ЛОВНИ ЕДИНИЦИ“ 
 
 Мерките за амблемот „ОДДЕЛ ЗА ВОЗДУХОП-

ЛОВНИ ЕДИНИЦИ“ се наведени во Табелата бр. 382.  
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2.4 Скица и фотографија за амблем „ОДДЕЛ ЗА 
ВОЗДУХОПЛОВНИ ЕДИНИЦИ“ 

 
Амблемот „ОДДЕЛ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНИ ЕДИ-

НИЦИ“ се изработува според скица која е дадена во 
Прилог бр. 318, а изгледот на амблемот „ОДДЕЛ ЗА 
ВОЗДУХОПЛОВНИ ЕДИНИЦИ“ е прикажан на фо-
тографијата која е дадена во Прилог бр. 319, кои се 
составен дел на овој правилник. 

 
3. Амблем „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА 

ПОСЕБНИ НАМЕНИ“ 
 
3.1 Технички карактеристики на материјал за 

амблем „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ“ 

 
Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен амблемот „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ“ се наведени во Табелата бр. 
383.  

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Крој на амблем  „ХЕЛИХОПТЕРСКА ЕДИ-

НИЦА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ“ 
 
Амблемот на хеликоптерска единица за посебни на-

мени е во форма на штит со димензии 115 х 95 мм. 
Подлогата на амблемот е изработена од темно сина 
ткаенина  во чија средина е исткаен хеликоптер во тем-
но сина и бела боја, а во позадина е поставено знамето 
на Република Македонија во форма на штит. Над зна-
мето на Република Македонија  со жолти букви исткае-
но е „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОСЕБНИ 
НАМЕНИ“.   

 
3.3 Мерки за амблем „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИ-

НИЦА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ“ 
 
 Мерките за амблемот „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИ-

НИЦА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ“ се наведени во Табе-
лата бр. 384.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Скица и фотографија за амблем „ХЕЛИКОП-

ТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ“ 
 
Амблемот „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА 

ПОСЕБНИ НАМЕНИ“ се изработува според скица која 
е дадена во Прилог бр. 320, а изгледот на амблемот 
„ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОСЕБНИ НА-
МЕНИ“ е прикажан на фотографијата која е дадена во 
Прилог бр. 321, кои се составен дел на овој правилник. 

                   
4. Амблем „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА 

ПОЛИЦИСКИ НАМЕНИ“ 
 
4.1 Технички карактеристики на материјал за 

амблем  „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПО-
ЛИЦИСКИ НАМЕНИ“ 

Техничките карактеристики на материјалот од кој е 
изработен амблемот „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА 
ЗА ПОЛИЦИСКИ НАМЕНИ“ се наведени во Табелата 
бр. 385.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Крој на амблем „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИ-

НИЦА ЗА ПОЛИЦИСКИ НАМЕНИ“ 
 
Амблемот на хеликоптерска единица за полициски 

намени е во форма на штит со димензии 115 Х 95 мм. 
Подлогата на амблемот е изработена од темно сина 
ткаенина  во чија средина е исткаен хеликоптер во тем-
но сина и светло сина боја, а  перките и задниот дел се 
засенчени со жолта боја. Во позадина од внатрешната 
страна е поставено знамето на Република Македонија 
во форма на штит. Над знамето на Република Македо-
нија  со жолти букви исткаено е „ХЕЛИКОПТЕРСКА 
ЕДИНИЦА ЗА ПОЛИЦИСКИ НАМЕНИ“.   

 
4.3 Мерки за амблем „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИ-

НИЦА ЗА ПОЛИЦИСКИ НАМЕНИ“ 
 
 Мерките за амблемот „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИ-

НИЦА ЗА ПОЛИЦИСКИ НАМЕНИ“ се наведени во 
Табелата бр. 386.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Скица и фотографија за амблем „ХЕЛИКОП-

ТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОЛИЦИСКИ НАМЕНИ“ 
 
Амблемот „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА 

ПОЛИЦИСКИ НАМЕНИ“ се изработува според скица 
која е дадена во Прилог бр. 322, а изгледот на амбле-
мот „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОЛИЦИС-
КИ НАМЕНИ“ е прикажан на фотографијата која е да-
дена во Прилог бр. 323, кои се составен дел на овој 
правилник. 

 
5. Натпис „АЕРОДРОМСКА ПОЛИЦИСКА 

БАЗА“ 
 
5.1 Технички карактеристики на материјал за 

натпис „АЕРОДРОМСКА ПОЛИЦИСКА БАЗА“ 
 
Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен натписот „АЕРОДРОМСКА ПОЛИЦИСКА 
БАЗА“ се наведени во Табелата бр. 387.  
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5.2 Крој на натпис „АЕРОДРОМСКА ПОЛИ-
ЦИСКА БАЗА“ 

 
Натписот „АЕРОДРОМСКА ПОЛИЦИСКА БАЗА“ 

е во форма на полукружен лак исткаен на темно сина 
основа со  димензии 105 Х 32 мм. Од внатрешната 
страна на растојание од 3 мм од надворешниот раб е 
исткаена жолта лента во ширина од 3 мм во вид на 
внатрешна рамка. Во бела боја во внатрешната рамка 
во првиот ред сразмерно се распоредени буквите „АЕ-
РОДРОМСКА“, а во вториот ред буквите „ПОЛИЦИС-
КА БАЗА“ во фонт и растојание опишани во табелата 
на мерки од потточка 6.5.  од овој член.    

   
5.3 Мерки за натпис „АЕРОДРОМСКА ПОЛИ-

ЦИСКА БАЗА“ 
 
 Мерките за натписот „АЕРОДРОМСКА ПОЛИ-

ЦИСКА БАЗА“ се наведени во Табелата бр. 388.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Скица и фотографија за натпис „АЕРОД-

РОМСКА ПОЛИЦИСКА БАЗА“ 
 
Натписот „АЕРОДРОМСКА ПОЛИЦИСКА БАЗА“ 

се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 
324, а изгледот на натписот „АЕРОДРОМСКА ПОЛИ-
ЦИСКА БАЗА“ е прикажан на фотографијата која е да-
дена во Прилог бр. 325, кои се составен дел на овој 
правилник. 

 
6. Натпис „ЕДИНИЦА ЗА ВОЗДУХОПЛОВ-

СТВО“ 
 
6.1 Технички карактеристики на натпис  „ЕДИ-

НИЦА ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО“ 
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен  натписот „ЕДИНИЦА ЗА ВОЗДУХОПЛОВ-
СТВО“ се наведени во потточка 5.1 од овој член и Та-
белата бр. 387. 

 
6.2 Крој на натпис „ЕДИНИЦА ЗА ВОЗДУХОП-

ЛОВСТВО“ 
 
Натписот „ЕДИНИЦА ЗА ВОЗДУХОПЛОВ-

СТВО“ е во форма на полукружен лак исткаен на 
темно сина основа со  димензии 105 Х 32 мм. Од 
внатрешната страна на растојание од 3 мм од надво-
решниот раб е исткаена жолта лента во ширина од 3 
мм во вид на внатрешна рамка. Во бела боја во внат-
решната рамка во првиот ред сразмерно се распоре-
дени буквите „ЕДИНИЦА“, а во вториот ред буквите 
„ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО“  во фонт и растојание 
опишани во табелата на мерки од потточка 6.3 од 
овој член.        

 
6.3 Мерки за натпис „ЕДИНИЦА ЗА ВОЗДУ-

ХОПЛОВСТВО“ 
 
 Мерките за натписот „ЕДИНИЦА ЗА ВОЗДУХОП-

ЛОВСТВО“ се наведени во Табелата бр. 389.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 Скица и фотографија за натпис „ЕДИНИЦА 

ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО“ 
 
Натписот „ЕДИНИЦА ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО“ 

се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 
326, а изгледот на натписот „ЕДИНИЦА ЗА ВОЗДУ-
ХОПЛОВСТВО“ е прикажан на фотографијата која е 
дадена во Прилог бр. 327, кои се составен дел на овој 
правилник. 

 
7. Пилотска значка 
 
7.1 Технички карактеристики на материјал за 

пилотска значка 
 
Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработена пилотската значка се наведени во Табелата 
бр. 390.  

 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Крој на пилотска значка 
 
Пилотската значка го има следниот крој: истата е 

во форма на раширени крила на јастреб со димензии 32 
Х 86 мм. Изработена е од метал во златно жолта боја. 
Крилата се раздвоени со амблем на полиција со димен-
зии 26 Х 22 мм. 

 
7.3 Мерки за  пилотска значка 
  
Мерките за пилотската значка се наведени во Табе-

лата бр. 391.  
 
 
 
 
 
 
 
7.4 Скица и фотографија за  пилотска значка 
 
Пилотската значка се изработува според скица 

која е дадена во Прилог бр. 328, а изгледот на пилот-
ската значка е прикажан на фотографијата која е да-
дена во Прилог бр. 329, кои се составен дел на овој 
правилник. 

 
8. Значка за воздухопловно техничка служба 
 
8.1 Технички карактеристики на материјал за 

значка за воздухопловно техничка служба 
 
Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработена значката за воздухопловно техничка служ-
ба се наведени во Табелата бр. 392.  
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8.2 Крој на значка за воздухопловно техничка 

служба 
 
Значката за воздухопловно техничката служба го 

има следниот крој: истата е во форма на раширени кри-
ла на јастреб со димензии 57х37 мм. Изработена е од 
легура на цинк. Крилјата се раздвоени со ловоров ве-
нец во чија средина врз златен круг и вертикално по-
ставен меч се испишани буквите „РМ“. На горниот дел 
над ловоровиот венец и над крилата во средишниот дел 
поставена е запчаник во стилизирана форма. Под дол-
ниот дел на ловоровиот венец и крилата во полукружна 
форма поставени се седум  крака во црвена и жолта 
боја. 

 
8.3 Мерки за  значка за воздухопловно техничка 

служба 
 
Мерките за значката за воздухопловно техничка 

служба се наведени во Табелата бр. 393.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4 Скица и фотографија на значка за воздухоп-

ловно техничка служба 
 
Значката за воздухопловно техничка служба се из-

работува според скица која е дадена во Прилог бр. 330, 
а изгледот на значката за воздухопловно техничка 
служба е прикажан на фотографијата која е дадена во 
Прилог бр. 331, кои се составен дел на овој правилник. 

 
9. Амблем во форма на штит со намалени димензии  
 
Составот, квалитетот и кројот на амблемот во фор-

ма на штит со намалени димензии е опишан во член 11 
точка 6 од овој правилник. 

 
IV. СВЕЧЕНА УНИФОРМА 
 
1 СВЕЧЕНА УНИФОРМА ЗА ПОЛИЦИСКИ 

СЛУЖБЕНИЦИ - МАЖИ 
 
1.1. Составни делови на свечена униформа за по-

лициски службеници - мажи 
 

Член 28 
Составните делови на свечената униформа за поли-

циски службеници -мажи, сако, панталони, мантил, 
шапка, кошула со долги ракави, вратоврска, украсен 
гајтан, ракавици, чевли плитки и чорапи кратки го има-
ат следниот состав, квалитет и крој: 

 
1 Сако 
 
Сакото се изработува во две варијанти и тоа: сако 

во основна варијанта и сако за генералниот и главниот 
полициски советник. 

1.1 Технички карактеристики на ткаенина за са-
ко во основна варијанта и сако за главен и генера-
лен полициски советник 

 
 Техничките карактеристики на ткаенината за свече-

ното сако за полициски службеници (мажи) се наведе-
ни во член 3  потточка 3.1. од овој правилник. 

 
1.2 Крој на сако во основна варијанта и сако за 

главен и генерален полициски советник 
 
Сакото за полициски службеници (мажи) го има след-

ниот крој: истото е со каро фазон, дворедно, со еден шлиц 
на грбот. Закопчувањето е со четири метални златно-жол-
ти копчиња од 20мм. На левата предница има еден граден 
џеб со патна. Во долниот дел на предницата има по еден 
џеб со патна. На двете рамена на сакото има по една епо-
лета која од едната страна е углавена во ракавот, а другата 
страна која е во форма на агол се закопчува со метално 
златно-жолто копче од 15мм. Сакото е поставено и од 
двете страни има по еден дупло паспулиран џеб, со паспу-
ли од основен материјал. На десниот ракав на 12 см од 
највисоката точка се нашива соодветен натпис или ам-
блем. На левиот ракав на 10 см од највисоката точка се 
нашива соодветен  амблем.  Во долниот дел на ракавот 
прво е нашиена златно-жолта лента од 15 мм, потоа над 
неа две златно-жолти ленти од 8 мм на растојание од 6 
мм. На сакото на генералниот и главниот полициски со-
ветник, во горниот дел на реверот, од двете страни има 
извезено по едно гранче од ловоров лист во златно-жолта 
боја со свилен конец. Сакото се шие со рамни шавови без 
испуштени убоди. Густина на убодот е 4-5 на 10мм за ши-
ење, а за украсен штеп 3-4 на 10мм. Конец за шиење е 
100% полиестер со НМ-80/3. Почетниот и завршниот 
штеп се зацврстува со машински повратен штеп. Во внат-
решниот страничен дел на сакото се нашива етикета за 
состав со знаци за одржување, а во вратниот дел големин-
ски број и етикета на производителот. После нашивање на 
сите делови, сакото се пречистува од конци и се пегла. 

 
1.3 Mерки за сако во основна варијанта и сако за 

главен и генерален полициски советник 
 
 Мерките за сакото во основна варијанта и сакото за 

главен и генерален полициски советник се наведени во 
Табелата бр. 394.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Скица и фотографија на сако во основна ва-

ријанта 
 
Сакото во основна вријанта се изработува според 

скица која е дадена во Прилог бр. 332, а изгледот на са-
кото во основна вријанта е прикажан на фотографијата 
која е дадена во Прилог бр. 333, кои се составен дел на 
овој правилник. 

 
1.5 Скица и фотографија на сако на генералниот 

и главниот полициски советник 
 
Сакото на генералниот и главниот полициски со-

ветник се изработува според скица која е дадена во 
Прилог бр. 334, а изгледот на сакото на генералниот и 
главниот полициски советник е прикажан на фотогра-
фијата која е дадена во Прилог бр. 335, кои се составен 
дел на овој правилник. 
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2 Панталони 
 
2.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

панталони  
 
 Техничките карактеристики на ткаенината за панта-

лони за полициски службеници  (мажи) се наведени во 
член 3  потточка 3.1. од овој правилник. 

 
2.2 Крој на панталони  
 
 Панталоните за полициски службеници (мажи) го 

имаат следниот крој: истите на предната страна имаат 
по две фалти и коси странични џебови со штеп од 5 мм 
и ринглица за појачување на краевите на џебовите. Ке-
сите на џебовите се од памучен материјал. Панталони-
те се закочуваат со патент, едно копче на закопчак, ед-
но на колан со големина од 15 мм и со метална копца. 
Коланот е со седум гајки за протнување на ремен, а од 
внатрешна страна е со појасница. На задната десна 
страна имаат по еден дупло паспулиран џеп со по едно 
коче од 15 мм. Во страничните надворешни шавови 
има златно жолта лента од 3 мм, а лево и десно на 
растојание од 5 мм се нашива златно жолта лента од 8 
мм.Подвивот на панталоните е опшиен со памучна 
крзавица. Ногавиците од предната страна се обложени 
со постава до висина на колено. Панталоните се шијат 
со рамни шавови без испуштени убоди. Густина на 
убодот е 4-5 на 10 мм за шиење, а за украсен штеп 3-4 
на 10 мм. Конец за шиење е 100% полиестер со HM – 
80/3. Сите внатрешни шавови се изработени со овер со 
конец 100% полиестер со HM – 80/2. Почетниот и зав-
ршниот штеп се зацврстува со машински повратен 
штеп, а отворот на сите џебови и шлицот со ринглица 
од 10 мм. Гајките се исто така зајакнати на коланот со 
ринглица. Во внатрешниот дел на панталоните на зад-
ната страна на појасницата се нашива големински број 
на панталоните, етикета со состав со знаци за одржува-
ње и етикета на производителот. После нашивање на 
сите делови, панталоните се пречистуваат од конци и 
се пеглаат со накршување на предна и задна ногавица. 

 
2.3 Мерки на панталони 
 
 Мерките за панталоните се наведени во Табелата 

бр. 395.  
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Скица и фотографија на панталони  
 
Панталоните се изработуваат според скица која е 

дадена во Прилог бр. 336, а изгледот на панталоните е 
прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 
337, кои се составен дел на овој правилник. 

 
3 Мантил 
 
3.1 Технички карактеристики на мантил  
 
 Техничките карактеристики на ткаенината за свече-

ниот мантил за полициски службеници (мажи) се уре-
дени во член 3  потточка 3.1. од овој правилник. 

 
3.2 Крој на мантил  
 
Мантилот за полициски службеници (мажи) го има 

следниот крој: истиот е со класичен крој, полуотворена 
крагна, закопчувањето е со четири пластични копчиња 

од 20 мм во шоб-лајсна и едно копче на сатла. Во виси-
на на струкот има колан со тока и гајки за протнување 
на коланот. Во долниот дел на предницата има и по 
еден кос џеп со лајсна. На двете предници има нашие-
на сатла. Грбот е со еден шлиц и има нашиена сатла. 
На двете рамена на мантилот има по една еполета која 
од едната страна е углавена во ракавот, а другата стра-
на која е во форма на агол се закопчува со метално 
златно-жолто копче од 15 мм. На десниот ракав на 12 
см од највисоката точка се нашива соодветен натпис 
или амблем. На левиот ракав на 10 см од највисоката 
точка се нашивасоодветен  амблем. Во долниот дел на 
ракавот прво е нашиена златно-жолта лента од 1.5 см, 
потоа над неа две златно-жолти ленти од 8 мм на 
растојание од 6 мм. Должина на мантилот е до полови-
на на листовите од нозете. Мантилот внатре е поставен 
со постава во соодветна боја со ткаенина, а на левата 
страна има дупло паспулиран џеб од постава. Манти-
лот се шие со рамни шавови без испуштени убоди. Гус-
тина на убодот е 4-5 на 10 мм за шиење, а за украсен 
штеп 3-4 на 10 мм. Конец за шиење е 100% полиестер 
со НМ-80/3. Почетниот и завршниот штеп се зацврсту-
ва со машински повратен штеп. Во левиот  внатрешни-
от џеб се нашива етикета за состав со знаци за одржу-
вање и големински број, а етикета на производителот 
под левиот внатрешен џеб. После нашивање на сите де-
лови, мантилот се пречистува од конци и се пегла . 

 
3.3 Мерки на мантил 
 
 Мерките за мантилот се наведени во Табелата бр. 

396.  
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Скица и фотографија на мантил  
 
Мантилот се изработува според скица која е дадена 

во Прилог бр. 338, а изгледот на мантилот е прикажан 
на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 339, кои 
се составен дел на овој правилник. 

            
4. Шапка  
 
Шапката  се изработува во две варијанти и тоа: 

шапка во основна варијанта и шапка за генералниот и 
главниот полициски советник. 

 
4.1 Технички карактеристики на на материјал 

за шапка   
 
 Техничките карактеристики на ткаенината за шап-

ката се уредени во член 3 точка 3.1. од овој правилник. 
 
4.2 Крој на шапка  
 
Шапката го има следниот крој: истата се изработува 

во форма на круг. Сонцебранот е изработен од целуоид 
или сличен материјал во црна боја со висина од 6,5 санти-
метри и ширина од 17 сантиметри, со раб опшиен со кожа 
од 0,5 сантиметри. На сонцебранот на околу 0,5 сантимет-
ри од надворешниот раб е сошиен буриташ во златно 
жолта боја, широк 0,6 сантиметри. Подбрадникот на шап-
ката е изработен од ластик со широчина од 1,5 сантимет-
ри и е прицврстен за шапката од внатрешната страна, а на 
двете страни на краевите е прицврстен и на бортот со две 
копчиња од златно жолта боја со пречник од 1 сантиме-
тар. На челникот кој е широк 5 сантиметри и е во вид на 
колан се нашива пластика со иста димензија. На челникот 
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има кожна лента со ширина од 1,5 сантиметар на која се 
нашива украсен срмен гајтан со ширина од 1,5 сантимет-
ри во златно жолта боја. На краевите кожната лента е 
прицврстена со две копчиња од златно жолта боја со 
пречник од 1 сантиметар на кои во сразмерна големина се 
отпечатени буквите РМ, пред кои се наоѓа по еден плос-
нат затворен круг со ист опис како и кожната лента. Од-
напред на средината на челникот во висина од 2 и 4 сан-
тиметри од горниот дел на сонцебранот има два кружни 
отвора со дијаметар од 0,2 сантиметри опшиени со конец 
во темно сина боја за прицврстување на металната ознака. 
На надворешната страна по ивицата на тепето нашиена е 
паспул лента во златно жолта боја со ширина од 0,2 сан-
тиметри. Од внатрешната страна по ивицата на тепето во 
специјално направен отвор се вметнува метална жица која 
ја држи шапката во округла форма. На дното на шапката 
има потница со широчина од 4 сантиметри.  

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

 
4.3 Мерки  за шапка 
 
 Мерките за шапка во основна варијанта и за генера-

лен и главен полициски советник се наведени во Табе-
лата бр. 397.  

 
 
 
 
 
4.4 Скица и фотографија на шапка во основна 

варијанта 
 
Шапката во основна варијанта се изработува според 

скица која е дадена во Прилог бр. 340, а изгледот на 
шапката во основна варијанта е прикажан на фотогра-
фијата која е дадена во Прилог бр. 341, кои се составен 
дел на овој правилник. 

 
4.5 Скица и фотографија на шапка на генерален 

и главен полициски советник 
 
Шапката за генерален и главен полициски советник 

се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 
15, а изгледот на шапката во основна варијанта е при-
кажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 16, 
кои се составен дел на овој правилник. 

 
5 Кошула со долги ракави 
 
5.1 Технички карактеристики на ткаенина за ко-

шула со долги ракави   
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена кошулата со долги ракави се наведени во 
Табелата бр. 398.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2  Крој на кошула со долги ракави 
 
Кошулата со долги ракави го има следниот крој: 

левата предница со изработена вистинска (исцела) 
лајсна со претходно вградена тенка санфор лента. На 
лајсната во соодветен размер се изработени верти-
кални илици (отвори за копче или рупици) од конец 
кои се во тон со бојата на ткаенината и конецот за 
шиење, кои се составен дел на закопчувањето на ко-
шулата. Десната предница е со изработена предипле-
на и проштепана лајсна. На лајсната во сразмер со 
илиците од левата лајсна се нашиваат копчиња со 
дијаметар од 11 мм кои се во боја на ткаенината и се 
нашиени со конец кој е ист како бојата на конецот за 
шиење на кошулата и изработката на илиците. Пред-
видено е резервно копче кое се нашива на внатреш-
ната страна во долниот дел на лајсната на дефинира-
на позиција. Џебот на левата предница кој се поста-
вува на дефинирана позиција од точка на рамо и 
ивица на лајсна со засечени долни ивици во облик на 
трапез без фалта. На горната страна на средина кај 
поработ на џебот има хоризонтален илик кој служи 
за закопчување на џебот со предницата со копче со 
димензија 11 мм кое е во боја на ткаенината и се на-
шива на предницата со конец со боја на ткаенината 
во правец со иликот. Џебот е со димензии 160 х 140 
мм. Задната страна - грбот на кошулата е изработен 
со составување на три дела: грбен дел, надворешна 
платка и внатрешна платка. Ракавите во долниот дел 
се со шлиц на кој се нашива шпиц лајсна со дефини-
рани димензии. За секој од ракавите се изработуваат 
манжети кои се со заоблена форма и точно дефини-
рани димензии. Манжетите се зајакнати со еден слој 
санфор. На едната страна има нашиен илик со конец 
во боја на ткаенината на дефинирано растојание од 
ивицата на манжетата, а на другата страна има две 
копчиња во боја како ткаенината со димензии од 11 
мм нашиени со конец кој е во боја на ткаенината. Ја-
ката со шпицеви во КЕНТ форма е изработена од два 
дела, и тоа: јака со дефинирани димензии на средина 
и на шпицеви која е зајакната со два слоја на санфор 
и е вграден самолеплив фиксиран фишбан и подјака 
со заоблени краеви која е со точно дефинирани ди-
мензии на средина. На едниот крај на точно дефини-
рано растојание се изработува илик со конец во боја 
на ткаенината и на другата страна се нашива копче 
со димензии од 11 мм кое е во боја на ткаенината и е 
нашиено со конец во боја на ткаенината. Растојание-
то од средина на иликот до копчето треба да биде во 
сооднос на величината на кошулата. Кај веќе прип-
ремената и монтирана јака на кошулата се дефинира-
ни позициите: отвор на јака и растојание од шпиц до 
шпиц. Порубот на долниот дел на кошулата е заоб-
лен со дупол превој и единечен штеп. Конецот за 
шиење е со состав 100% полиестер со дебелина 120 
и боја точно дефинирана според бојата на ткаени-
ната. Копчињата се со големина од 11 мм и дефини-
рана боја во боја на ткаенината. Контрукцијата на 
составните шавови е дефинирана и тоа: рамото е 
чисто сошиено со единечен штеп, ракавната извивка 
е составена на ендларица, страните се составени на 
ендларица и грбот е со дупла платка без фалти и без 
штеп. Етикетата за големина е вметната во подјака 
на средина на вратната извивка, а етикетата со сим-
боли за одржување е сошиена во лева состав страна 
на дефинирана позиција. Аџустажата се врши на гра-
ден картон со употреба на градна хартија, шпенки, 
пластичен регулатор, пластичен лептир и ќесе со де-
финирани димензии. Готовите кошули се пакуваат 
во кутии со дефинирана димензија. 

 
5.3 Мерки за кошула со долги ракави 
 
 Мерките за кошулата со долги ракави се наведени 

во Табелата бр. 399.  
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5.4 Скица и фотографија на кошула со долги ра-

кави 
 
Кошулата со долги ракави се изработува според 

скица која е дадена во Прилог бр. 342, а изгледот на ко-
шулата со долги ракави е прикажан на фотографијата 
која е дадена во Прилог бр. 343, кои се составен дел на 
овој правилник. 

 
6 Вратоврска 
 
6.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

вратоврска  
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена вратоврската се наведени во Табелата бр. 
400.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2  Крој на вратоврска  
 
 Вратоврската ги има следниот крој: истата е изра-

ботена од два дела од кој горниот надворешен дел од 
вратоврската е зајакнат со слој од санфор со средна де-
белина, а на задната страна на вратоврската е нашиена 
гајка со дефинирана димензија и позиција. Пакувањето 
е со метална кламарица и проѕирно ќесе со дефинирана 
димензија. Повеќе вратоврски се пакуваат во едно ќесе. 
Составувањето на вратоврската се врши на едноиглов-
на машина со посебно помагало - апарат за составува-
ње и превртување. 

 
6.3  Мерки за вратоврска 
 
 Мерките за вратоврската се наведени во Табелата 

бр. 401.  
 
 
 
 
 
6.4 Скица и фотографија на вратоврска  
 
Вратоврската  се изработува според скица која е да-

дена во Прилог бр. 344, а изгледот на вратоврската е 
прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 
345, кои се составен дел на овој правилник. 

7 Украсен гајтан 
 
7.1 Технички карактеристики на материјал за 

украсен гајтан 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработен украсниот гајтан се наведени во Табелата бр. 
402.  

 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Крој на  украсен гајтан 
 
 Гајтанот за свирче го има следниот крој: истиот е 

во форма на плетенка по чија должина паѓа врвка изра-
ботена од ист материјал и во иста боја како и гајтанот. 
Гајтанот во горниот дел има отвор кој се наметнува на 
епоалета, а на долниот дел има отвор на кој се намет-
нува свирчето. Ширината на гајтанот во горниот дел е 
еден сантиметар во должина од 35 сантиметри заедно 
со горниот отвор, а во долниот дел ширината е 0,6 сан-
тиметри во должина од 15 сантиметри заедно со долни-
от отвор. Должината на горниот отвор до првиот јазол 
е 5 сантиметри, а должината на долниот отвор е 4 сан-
тиметри. 

 
7.3 Мерки за украсен гајтан 
 
 Мерките за украсениот гајтан се наведени во Табе-

лата бр. 403.  
 
 
 
 
 
 
 
7.4 Фотографија на украсен гајтан  
 
Изгледот на украсениот гајтан е прикажан на фо-

тографијата која е дадена во Прилог бр. 346, кои се 
составен дел на овој правилник. 

 
8 Ракавици 
 
8.1 Технички карактеристики на материјал за 

ракавици  
 
 Техничките карактеристики на материјалот од која 

се изработени ракавиците се наведени во Табелата бр. 
404.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Крој на  ракавици  
 
 Ракавиците го имаат следниот крој: истите се со пет 

раздвоени прсти изработени од материјал соодветен на 
техничките карактеристики  наведени во член 9 пот-
точка 11.1 од овој правилник. Дланката е изработена од 
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еден дел која на горниот дел има ластик од 6 милимет-
ри кој треба да ги затега ракавиците на зглобовите од 
раката. Наддланката е исто така изрботена од еден дел 
и има три украсни штепа. Истите се шијат со бел син-
тетички конец со 5 до 7 убоди на еден сантиметар. Ра-
кавиците имаат етикета со големински број и состав на 
материјалот. Истите се пакуваат во најлонска ќеса по 
еден пар и во истата треба да има декларација и начин 
на одржување.  

 
8.3 Мерки за ракавици 
 
 Мерките за ракавиците се наведени во Табелата бр. 

405.  
 
 
 
 
 
 
8.4 Фотографија на ракавици  
 
Изгледот на ракавиците е прикажан на фотографи-

јата која е дадена во Прилог бр. 106, кој е составен дел 
на овој правилник. 

 
9 Чевли плитки  
 
9.1 Технички карактеристики на материјал за 

чевли плитки 
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој 

се изработени чевлите плитки се наведени во Табелата 
бр. 406.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 Крој на  чевли плитки 
 
Чевлите плитки го имаат следниот крој: лицето на 

истите е составено од четири дела,  поставата е соста-
вена од три дела, а појачувањето е со цвицна, луб и 
капна. При изработка на горништето се користи едно-
компонентен лепак за спојување на деловите кои потоа 
се шијат. Шиењето се врши со црн конец N 40 за лице-
то и црн конец N 60 за поставата. Поставата на овие 
чевли е природна со што се спречува појава на бакте-
рии и непријатен мирис. Овие чевли користат TR ѓон и 
при процесот на спојување на горништето со ѓонот се 
користат специјални средства со кои доаѓа до разграду-
вање на молекулата на ѓонот и двокомпонентниот ле-
пак. Овој начин на лепење на ѓонот со горништето пра-
ви врската да биде јака и нераскинлива. Чевлите се 
врзуваат со врвца која се протнува низ три шнира со 
окца. 

 
9.3 Мерки за чевли плитки 
 
 Мерките за чевлите плитки се наведени во Табелата 

бр. 407.  

 
 
 
 
 
 
 
9.4 Скица и фотографија на чевли плитки 
 
Чевлите плитки се изработуваат според скица која е 

дадена во Прилог бр. 347, а изгледот на чевлите плитки 
е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог 
бр. 348, кои се составен дел на овој правилник. 

 
10 Чорапи кратки  
 
10.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

чорапи кратки 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која 

се изработени чорапите кратки се наведени во Табелата 
бр. 408.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2 Крој на чорапи кратки 
 
 Чорапите кратки го имаат следниот крој: истите се 

изработуваат на автоматска машина за плетење на чо-
рапи со пречник на цилендарот 4 цола со 120 игли и 
финост на плетивото 9.6 гг. Чорапите на долниот дел 
од стопалото и на задниот дел од листот се заштитени 
со фротир а на горниот дел од листот се засилени со 
ластик. На крајот чорапите завршуваат со двоен ластик 
автоматски затворен на машина. Затворањето на пред-
ниот дел се врши со машинско кетлување. Чорапите се 
термофиксираат на пегли во форма на стапало на тепе-
ратура од 80°С. Чорапите единечно (во пар) се пакува-
ат во полиетиленски кеси а потоа 50 пара се редат во 
петослојна картонска кутија. Кутиите се означуваат со 
име и место на производителот, име на пакуваното 
средство, количина, година на производство и за кого е 
наменето. 

 
10.3 Мерки за чорапи кратки    
 
 Мерките за чорапите кратки се наведени во Табела-

та бр. 409.  
 
 
 
 
 
 
10.4 Фотографија на чорапи кратки    
 
Изгледот на чорапите кратки е прикажан на фотог-

рафијата која е дадена во Прилог бр. 349, кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
2 СВЕЧЕНА УНИФОРМА ЗА ПОЛИЦИСКИ 

СЛУЖБЕНИЦИ  -  ЖЕНИ 
 
2.1 Составни делови на свечена униформа за по-

лициски службеници - жени 



Стр. 102 - Бр. 171                                                                             9 септември 2016 
 

Член 29 
Составните делови на свечената униформа за поли-

циски службеници – жени, сако, панталони, здолниште, 
мантил, капа ЕУ, кошула со долги ракави, вратоврска, ук-
расен гајтан, ракавици, чевли со потенок ѓон и чорапи ху-
лахоп го имаат следниот состав, квалитет и крој.  

Составот, квалитетот и кројот на  здолништето, ка-
пата ЕУ и чевлите со потенок ѓон се уредени во член 4 
точките 4, 5 и 10, чорапите хулахоп се уредени во член 
9 точка 6 од овој правилник, украсениот гајтан и рака-
виците се уредени во член  27 точките 6 и 7 од овој 
правилник, а останатите составни делови од свечената 
униформа за полициски службеници – жени го имаат 
следниот состав, квалитет и крој: 

 
1. Сако 
 
Сакото се изработува во две варијанти и тоа: сако 

во основна варијанта и сако за генералниот и главниот 
полициски советник. 

 
1.1 Технички карактеристики на сако во основ-

на варијанта и сако за главен и генерален полицис-
ки советник 

 
 Техничките карактеристики на ткаенината за свече-

ното сако за полицајци (жени) се уредени во член 3  
потточка 3.1. од овој правилник. 

 
1.2 Крој на сако во основна варијанта и сако за 

главен и генерален полициски советник 
 
Сакото за полициски службеници (жени) го има 

следниот крој: истото е со шпиц фазон, дворедно, без 
шлиц на грбот. Закопчувањето е  со четири метални 
златно-жолти копчиња од 20 мм. На предницата во 
долниот дел има по еден џеб во шав на предница со са-
мзец. На двете рамена на сакото има по една еполета 
која од едната страна е углавена во ракавот, а другата 
страна е во форма на агол се закопчува со метално 
златно-жолто копче од 15 мм. На десниот ракав на 12 
см од највисоката точка се нашива соодветен натпис 
или амблем. На левиот ракав на 10 см од највисоката 
точка се нашивасоодветен  амблем. Во долниот дел на 
ракавот прво е нашиена златно-жолта лента од 1.5 см, 
потоа над неа две златно-жолти ленти од 8 мм на 
растојание од 6 мм. На сакото на генералниот и главни-
от полициски советник, во горниот дел на реверот, од 
двете страни има извезено по едно гранче од ловоров 
лист во златно-жолта боја со свилен конец. Сакото се 
шие со рамни шавови без испуштени убоди. Густината 
на убодот е 4-5 на 10 мм за шиење, а за украсен штеп 3-
4 на 10 мм. Конецот за шиење е 100% полиестер со 
НМ-80/3. Почетниот и завршниот штеп се зацврстуваат 
со машински повратен штеп. Во внатрешниот страни-
чен дел на сакото се нашива етикета за состав и знаци 
за одржување а во вратниот дел големински број и ети-
кета на производителот. После нашивање на сите де-
лови, сакото се пречистува од конци и се пегла . 

 
1.3 Мерки за сако во основна варијанта и сако за 

главен и генерален полициски советник 
 
 Мерките за сакото во основна варијанта и сакото за 

главен и генерален полициски советник се наведени во 
Табелата бр. 410.  

 
 
 
 
 
 

1.4 Скица и фотографија на сако во основна ва-
ријанта 

 
Сакото во основната варијанта се изработува спо-

ред скица која е дадена во Прилог бр. 350, а изгледот 
на сакото во основна варијанта е прикажан на фотогра-
фијата која е дадена во Прилог бр. 351, кои се составен 
дел на овој правилник. 

 
1.5 Скица на сако на генералниот и главниот по-

лициски советник 
 
Сакото на генералниот и главниот полициски со-

ветник се изработува според скица која е дадена во 
Прилог бр. 352, а изгледот на сакото на генералниот и 
главниот полициски советник е прикажан на фотогра-
фијата која е дадена во Прилог бр. 353, кои се составен 
дел на овој правилник. 

 
2. Панталони 
 
2.1 Технички карактеристики на панталони  
 
 Техничките карактеристики на ткаенината за панта-

лони за полициски службеници - жени се уредени во 
член 3  точка 3.1. од овој правилник. 

 
2.2 Крој на панталони  
 
Панталоните за полициски службеници (жени) го 

има следниот крој: истите на предната страна имаат по 
две фалта и коси странични џебови со штеп од 5мм и 
ринглица за појачување на краевите на џебовите. Пан-
талоните се закопчуваат со копче во големина од 15мм 
и патент со пластични запци. Коланот е со шест гајки 
за протнување на ремен. Во страничните надворешни 
шавови има златно жолта трака од 3 мм, а лево и десно 
на растојание од 5 мм се нашива златно жолта трака од 
8 мм. Ногавиците од предната страна се обложени со 
постава до висина на колено. Панталоните се шијат со 
рамни шавови без испуштени убоди. Густината на убо-
дот е 4-5 на 10 мм за шиење, а за украсен штеп 3-4 на 
10 мм. Конецот за шиење е 100% полиестер со НМ-
80/3. Сите внатрешни шавови се изработени со овер со 
конец 100% полиестер со НМ-80/2. Почетниот и зав-
ршниот штеп се зацврстуваат со машински повратен 
штеп, а отворот на сите џебови и шлицот со ринглица 
од 10мм. Гајките се исто така зајакнати на коланот со 
ринглица. Во внатрешниот дел на панталоните, на зад-
ната страна на појасницата се нашива големинскиот 
број на панталоните, етикетата за состав со знаци за од-
ржување и етикета на производителот. После нашива-
ње на сите делови, панталоните се пречистуваат од 
конци и се пеглаат со накршување на предна и задна 
ногавица.  

 
2.3 Мерки за панталони 
 
 Мерките за панталоните се наведени во Табелата 

бр. 411.  
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Скица и фотографија на панталони  
 
Панталоните се изработуваат според скица која е 

дадена во Прилог бр. 354, а изгледот на панталоните е 
прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 
355, кои се составен дел на овој правилник. 
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3. Мантил 
 
3.1 Технички карактеристики на мантил  
 
 Техничките карактеристики на ткаенината за ман-

тилот за полициски службеници – жени се уредени во 
член 3  потточка 3.1. од овој правилник. 

 
3.2 Крој на мантил  
 
 Мантилот за полициски службеници - жени го има 

следниот крој: истиот е со класичен крој со полуотво-
рена крагна, закопчувањето е со четири пластични коп-
чиња од 20 мм во шоб-лајсна и едно копче на сатла. Во 
висина на струкот има колан со тока и гајки за протну-
вање на коланот. Во долниот дел на предницата има и 
по еден кос џеб со лајсна. На двете предници има на-
шиена сатла. Грбот е со еден шлиц и има нашиена 
сатла. На двете рамена на мантилот има по една еполе-
та која од едната страна е углавена во ракавот, а друга-
та страна која е во форма на агол се закопчува со ме-
тално златно-жолто копче од 15 мм. На десниот ракав 
на 12 см од највисоката точка се нашива соодветен нат-
пис или амблем. На левиот ракав на 10 см од највисо-
ката точка се нашивасоодветен  амблем. Во долниот 
дел на ракавот има нашиени три жолти лентиод 1.5 см. 
Должина на мантилот е до половина на коленото. Ман-
тилот внатре е поставен со постава во соодветна боја 
со ткаенината, а на левата страна има дупло паспули-
ран џеб од постава. Мантилот се шие со рамни шавови 
без испуштени убоди. Густина на убодот е 4-5 на 10 мм 
за шиење, а за украсен штеп 3-4 на 10 мм. Конецот за 
шиење е 100% полиестер со НМ-80/3. Почетниот и зав-
ршниот штеп се зацврстува со машински повратен 
штеп. Во левиот внатрешен џеб се нашива етикета за 
состав со знаци за одржување и големински број, а ети-
кета на производителот под левиот внатрешен џеб. 
После нашивање на сите делови, мантилот се пречис-
тува од конци и се пегла . 

 
3.3 Мерки за мантил 
 
 Мерките за мантилот се наведени во Табелата бр. 

412.  
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Скица и фотографија на мантил  
 
Мантилот се изработува според скица која е дадена 

во Прилог бр. 356, а изгледот на мантилот е прикажан 
на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 357, кои 
се составен дел на овој правилник. 

 
4. Кошула со долги ракави 
4.1 Технички карактеристики на ткаенина за ко-

шула со долги ракави      
    
 Техничките карактеристики на ткаенината на кошу-

лата со долги ракави е уредена во член 28   потточка 
4.1 од овој правилник. 

 
4.2 Крој на кошула со долги ракави  
 
Кошулата со долги ракави го има следниот крој: 

десната предница е со изработена вистинска 
(исцела) лајсна со претходно вградена тенка санфор 

лента. На лајсната во соодветен размер се изработе-
ни вертикални илици (отвори за копче или рупици) 
од конец кои се во тон со бојата на ткаенината и ко-
нецот за шиење, кои се составен дел на закопчување-
то на кошулата. Левата предница е со изработена 
предиплена и проштепана лајсна. На лајсната во 
сразмер со илиците од левата лајсна се нашиваат 
копчиња со дијаметар од 10 мм кои се во боја на тка-
енината и се нашиени со конец кој е ист како бојата 
на конецот за шиење на кошулата и изработката на 
илиците. Предвидено е резервно копче кое се наши-
ва на внатрешната страна во долниот дел на лајсната 
на дефинирана позиција. Џебот на левата предница 
се поставува на дефинирана позиција од точка на ра-
мо и ивица на лајсна со засечени долни ивици во об-
лик на трапез без фалта. На горната страна на среди-
на кај порубот на џебот има хоризонтален илик кој 
служи за закопчување на џебот со предницата со 
копче со димензија 11 мм кое е во боја на ткаенина-
та и се нашива на предницата со конец со боја на 
ткаенината во правец со иликот. Џебот е со димен-
зии 130 х 110 мм. Задната страна - грбот на кошула-
та е изработена со составување на три дела: грбен 
дел, надворешна платка и внатрешна платка. Ракави-
те во долниот дел се со шлиц на кој се нашива шпиц 
лајсна со дефинирани димензии. За секој од ракави-
те се изработуваат манжети кои се со заоблена фор-
ма и точно дефинирани димензии. Манжетите се за-
јакнати со еден слој санфор. На едната страна има 
нашиен илик со конец во боја на ткаенината на де-
финирано растојание од ивицата на манжетата, а на 
другата страна има две копчиња во боја како ткаени-
ната со димензии од 10 мм нашиени со конец кој е 
во боја на ткаенината. Јаката со шпицеви е во КЕНТ 
форма која се изработува од два дела, и тоа: јака со 
дефинирани димензии на средината и на шпицевите 
која е зајакната со два слоја на санфор и подјака со 
заоблени краеви која е со точно дефинирани димен-
зии на средина. На едниот крај на точно дефинирано 
растојание се изработува илик со конец во боја на 
ткаенината и на другата страна се нашива копче со 
димензии од 10 мм кое е во боја на ткаенината и е 
нашиено со конец во боја на ткаенината. Растојание-
то од средина на иликот до копчето треба да биде во 
сооднос на величината на кошулата. Кај веќе прип-
ремената и монтирана јака на кошулата се дефинира-
ни позициите: отвор на јака и растојание од шпиц до 
шпиц. Порубот на долниот дел на кошулата е заоб-
лен со дупол превој и единечен штеп. Конецот за 
шиење е со состав 100% полиестер со дебелина 120 
и боја точно дефинирана според бојата на ткаени-
ната. Копчињата се со големина од 10 мм и дефини-
рана боја во боја на ткаенината. Контрукцијата на 
составните шавови е дефинирана и тоа: рамото е 
чисто сошиено со штеп, ракавната извивка е составе-
на на ендларица, страните се составени на ендларица 
и грбот е со дупла платка без фалти и без штеп. Ети-
кетата за големина е вметната во подјака на средина 
на вратната извивка, а етикетата со симболи за од-
ржување е сошиена во лева состав страна на дефини-
рана позиција. Аџустажата се врши на граден картон 
со употреба на градна хартија, шпенки, пластичен 
регулатор, пластичен лептир и ќесе со дефинирани 
димензии. Готовите кошули се пакуваат во кутии со 
дефинирана димензија. 

 
4.3 Мерки за кошула со долги ракави 
 
 Мерките за кошулата со долги ракави се наведени 

во Табелата бр. 413.  
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4.4 Скица и фотографија на кошула со долги ра-

кави 
 
Кошулата со долги ракави се изработува според 

скица која е дадена во Прилог бр. 358, а изгледот на ко-
шулата со долги ракави е прикажан на фотографијата 
која е дадена во Прилог бр. 359, кои се составен дел на 
овој правилник. 

 
5. Вратоврска 
 
5.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

вратоврска  
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена вратоврската се наведени во Табелата бр. 
414.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Крој на вратоврска  
 
 Вратоврската ги има следниот крој: истата е изра-

ботена од два дела од кој горниот надворешен дел од 
вратоврската е зајакнат со слој од санфор со средна де-
белин, а на задната страна на вратоврската е нашиена 
гајка со дефинирана димензија и позиција. Пакувањето 
е со метална кламарица и проѕирно ќесе со дефинирана 
димензија. Повеќе вратоврски се пакуваат во едно ќесе. 
Составувањето на вратоврската се врши на едноиглов-
на машина со посебно помагало - апарат за составува-
ње и превртување. 

 
5.3 Мерки за вратоврска  
 
 Мерките за вратоврската се наведени во Табелата 

бр. 415.  
 
 
 
 
 
5.4 Скица и фотографија на вратоврска 
 
 Вратоврската се изработува според скица која е да-

дена во Прилог бр. 344, а изгледот на вратоврската е 
прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 
345, кои се составен дел на овој правилник. 

3. ОЗНАКИ НА СВЕЧЕНА УНИФОРМА 
 

Член 30 
Составот, квалитетот и кројот на ознаките на свече-

ната униформа се уредени во член 11, 21 и 26 од овој 
правилник. 

 
V. УНИФОРМА ЗА РЕЗЕРВЕН СОСТАВ НА 

ПОЛИЦИЈА 
 
1. Составни делови на униформа за резервен сос-

тав на полиција 
 

Член 31 
Составните делови на униформата за резервен сос-

тав на полиција: виндјакна, панталони (зимски и 
летни),  кошула со долги ракави, кошула со кратки ра-
кави, џемпер со рол јака, дводелен комплет за дожд 
(виндјакна и панталони), капа (летна и зимска продол-
жена), маица со кратки ракави со јака и високи чизми 
го имаат следниот состав, квалитет и крој.  

 Составот, квалитетот и кројот на маицата со кратки 
ракави со јака,  џемперот со рол јака и дводелниот ком-
плет за дожд (виндјакна и панталони)  се уредени во 
член 3 точките 9, 11 и 12 од овој правилник, а виндјак-
ната, панталоните (зимски и летни), кошулата со долги 
ракави, кошулата со кратки ракави, капата (летна и 
зимска продолжена)  и високите чизми го имаат след-
ниот состав, квалитет и крој: 

 
1. Виндјакна 
 
1.1 Технички карактеристики на ткаенина за 

виндјакна 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена виндјакната се наведени во Табелата бр. 
416.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Крој на  виндјакна 
 
 Виндјакната го има следниот крој: истата е со 

должина до половина на бутовите, има рамен крој, 
а на грбот и градите има седло. Во пределот на по-
јасот има канал со врвка со ПВЦ регулатори и ПВЦ 
осигурачи. Виндјакната се закопчува со лиен па-
тент широк 0,8 см. со два лизгачи. Патентот е пок-
риен со две ленти со широчина од 7,5 до 8 см. кои 
меѓусебно се закопчуваат со 6 водоотпорни копчи-
ња на притискање во темно сина боја и затворени 
создаваат канал за истекување на вода. Долната и 
горната лента на патентот, како и сите поклопци на 
џебовите се обложени со полиестерско полнење. 
Двете ленти од внатрешната страна се заштитени со 
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посебен термопластен ламинат (материјал кој спре-
чува впивање на вода од надвор кон внатре), а по 
целата должина на лентите има заштитна трака со 
широчина од 1 сантиметар изработена од истиот 
материјал од кој е изработена и виндјакната. На 
предниот горен дел од виндјакната има платка ис-
под која на левата и десната страна има по еден џеб 
кои се затвораат со патент. На долниот дел на вин-
дјакната под врвката на појасот од левата и десната 
страна има отвор за два „торба“ џебови со поклоп-
ци и со страничен влез кој се затвара со копче или 
“чичка” лента. Од внатрешната страна на ракавите 
нашиена е трака со широчина од 2 см. во сребрена 
боја која при завиткување на ракавите служи за оз-
начување. Ракавите се зајакнати со специјален ма-
теријал кој спречува задржување на вода. Во јаката 
има спакувана капуљача од водонепропустлив ма-
теријал. Во капуљачата има врвка со ПВЦ регула-
тори. Јаката се затвара со 3 чичак ленти. На стра-
ничните шавови на виндјакната, во долниот дел 
има отвор со должина од 30 сантиметри кој се зат-
вара со патент широк 0,6 сантиметри со два лиз-
гачи, а служи за пристап до оружјето. Отворите и 
патентот се заштитени со непропустлив трослоен 
ламинат со широчина од 6,5 до 7 см. Сите шевови 
на виндјакната се изработени на начин што овозмо-
жува издржување на поголеми напори и истите се 
термо варени. На десниот ракав на растојание од 12 
сантиметри од горниот раб на ракавот вшиена е 
„чичка“ лента на која се поставува натпис „ПОЛИ-
ЦИЈА РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“. На левиот ракав на 
растојание од 10 сантиметри од горниот раб на ра-
кавот вшиена е „чичка“ лента на која се поставува 
амблем „ПОЛИЦИЈА РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“. Преку 
задниот дел од виндјакната, во горниот дел од гр-
бот, со флуросцентен конец во бела боја навезено е 
“ПОЛИЦИЈА”.  Виндјакната има влошка која е 
прикачена со патент 0,6 см. истата може да се вади 
и на ракавите има рендер ластик кој е прицврстен 
со копче.  Влошка има два нашиени џеба на кои 
горната и долната ивица е уоквирена со еласт лента 
која напред и долу на ивицата е вметната. Отворот 
е на хеб со мал триаголник на горниот дел и истиот 
цврсто се штепа за да хебот подобро се држи. Јака-
та е стоечка. Во шавот на вратниот отвор надво-
решно е нашиена гајка за закачалка, која лежи рам-
но и истовремено служи за прикачување и на над-
ворешната јакна. Влошката е изработена од матери-
јал 100%  Полиестер и истата внатрешно и надво-
решно се изработува независно една од друга 
страна. Додатоците за шавот на вратниот отвор се 
шијат заедно. На горниот дел на рамениците и под 
ракавот двата слоја од материјалот со парче штоф 
се спојуваат на рамената и под ракавите. Надво-
решните ивици како и подвивот на ракавите нај-
малку на 6-7 милиметри заедно се шијат и се уок-
вируваат со еластична ајнфас лента. Ивиците при 
сечењето мора да бидат колку што е можно подла-
боко зафатени од ајнфасот за да  шафот од ромбо-
видниот штеп не би можел да се отвори. При поста-
вувањето лентата на краевите се превиткува едно 
врз друго за да не се реси. Етикетата на производи-
телот се нашива на 4 сантиметри внатрешно на зад-
ниот дел од вратниот отвор, етикетата на големин-
скиот број на средишниот дел од вратниот отвор и 
етикетата за суровинскиот состав на материјалот се 
нашива на страничниот шав на 15 сантиметри од 
подвивот. 

1.3 Мерки за виндјакна 
 
 Мерките за виндјакната се наведени во Табелата бр. 

417.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Легенда на големински броеви: ЕК=екстра кратка, EL 

= екстра долга, K – кратка, N = нормална и L = долга. 
 
1.4 Мерки на влошка за виндјакна 
 
 Мерките на влошката за виндјакна се наведени во 

Табелата бр. 418.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Скица и фотографија на виндјакна 
 
Виндјакната се изработува според скица која е да-

дена во Прилог бр. 360, влошката според скица која е 
дадена во Прилог бр. 361, а изгледот на виндјакната е 
прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 
362, кои се составен дел на овој правилник. 

 
2. Панталони летни и зимски 
 
2.1. Технички карактеристики на ткаенина  за 

панталони летни и зимски  
    
 Техничките карактеристики на ткаенината од која 

се изработени панталоните летни и зимски се наведени 
во Табелата бр. 419.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Крој на панталони летни 
 
Панталони летни го имаат следниот крој: истите се 

со висок струк и систем за подесување (затегање). Ко-
ланот е внатрешен со седум гајки зајакнати со риглици. 
На предната страна има шлиц што се закопчува со че-
тири  скриени копчиња. На горниот дел од двете стра-
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ни има по еден кос џеб со ширина од 16 до 18 санти-
метри  и должина од 26 до 28 сантиметри. Отворот  на 
џебовите е порабен и зајакнат со ринглици. На двете 
ногавици има по еден ''торба'' џеб широк од 17 до 20 
сантиметри  и долг од 21 до 23 см. Џебовите имаат ка-
пак и се закопчуваат со по две скриени копчиња. Џебо-
вината е од основниот материјал. Во пределот на коле-
ното и задникот, панталоните се зајакнати со парче од 
истиот материјал. Во долниот раб на ногавиците има 
вметната врвка за регулирање на ширината. На задниот 
горен дел од двете страни нашиен е по  еден џеб,  ши-
рок 12 до14 сантиметри  и долг од 19 до 21 сантиметри, 
што се затвара со капак и по едно скриено копче.  

 
2.3 Крој на панталони зимски  
 
Кројот на панталоните зимски е ист како кројот на 

панталоните летни со тоа што истите имаат  и термо 
влошка вудланд. 

 
2.4 Мерки за панталони летни и зимски 
 
 Мерките за панталоните летни и зимски се наведе-

ни во Табелата бр. 420.  
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Скица и фотографија на панталони летни и 

зимски  
 
Панталоните летни и зимски се изработуваат спо-

ред скица која е дадена во Прилог бр. 58, а изгледот на 
панталоните летни и зимски е прикажан на фотографи-
јата која е дадена во Прилог бр. 59, кои се составен дел 
на овој правилник. 

 
3. Кошула со долги ракави 
 
3.1. Технички карактеристики на ткаенина  за 

кошула со долги ракави 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена кошулата со долги ракави се наведени во 
Табелата бр. 421.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Крој на кошула со долги ракави 
 
 Кошулата со долги ракави го има следниот крој: ис-

тата е класична, со рамен крој и со рамно поставена јака. 
Предниот дел на кошулата е со два наштепани “торба” - 
џебови во висина на градите од левата и десната страна, 
кои се затвораат со копче под капакот на џебот со преч-
ник од 16 милиметри во темно сина боја. Ширината на 
џебовите е од 13 до 15 сантиметри, а должината од 15 
до17 сантиметри. Капакот на џебот е аголен. На левиот 
џеб има наштепан дел за пенкала, широк 3 сантиметри. 
Левиот преден дел е со горен пред широк 4 сантиметри, 
штепан на 0,2 + 3,9 сантиметри. Горниот пред е фикси-
ран со вметок. Десниот предник е со долен пред со ши-
рина од 3,5 сантиметри, а штепан е на 3,3 сантиметри. 
Платката се штирца со преден и заден дел, штепот е на 
0,2 сантиметри. Задниот дел на кошулата е со платка, 
прав и без фалта. На задниот дел, на 8 сантиметри под 
шавот на платката со сразмерно распоредени букви е из-
везено „ПОЛИЦИЈА“.  Јаката е од два дела. Горната јака 
е фиксирана еднаш целосно, и со појачувач за јака и по-
јачувач за стег. Преминот од јаката на стегот на долната 
јака е нашиен како фалта и е штепан ниско на самата 
ивица. Јаката е штепана на 5 милиметри наоколу и на 
нашивниот шав на јаката. Внатрешниот стег долу е 
прештепан на 5 милиметри.  Јаката е сошиена на отво-
рот за врат со штеп од 1 милиметар. Стегот на јаката е 
со 1 копче. Јаката е со стапчиња за јака. Ракавите се дол-
ги со шлиц. На машките кошули ракавите се со шлиц 
без копче, а на женските со шлиц и со лента. На долниот 
дел на ракавите има заокруглена манжетна која се закоп-
чува со копче со пречник од 16 милиметри во темно си-
на боја. Над лактовите на ракавите се наоѓа лента за 
прицврстување и едно копче со кое се прицврстува за-
витканиот ракав. Лентата е вградена од внатрешната 
страна на ракавот, а копчето од надворешната страна. На 
десниот ракав на 12 см од највисоката точка се нашива 
чичак лента за соодветен натпис. На левиот ракав на 10 
см од највисоката точка се нашива чичак лента за соод-
ветен амблем. На рамењата од двете страни, во работ од 
ракавот е пришиена по една еполета која се закопчува со 
копче со пречник од 16 милиметри во темно сина боја. 
Еполетите се еднострано фиксирани со вметок, штирца-
ни и штепани на 5 милиметри. Отворот на ракав се ште-
па со нормален safety-шав на 0,7 сантиметри, а странич-
ниот шав на ракав се штепа како капнат на 0,1+0,6 сан-
тиметри.  

 
3.3. Мерки за кошула со долги ракави 
 
 Мерките за кошулата со долги ракави се наведени 

во Табелата бр. 422.  
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3.4. Скица и фотографија на кошула со долги ракави   
 
Кошулата со долги ракави се изработува според 

скица која е дадена во Прилог бр. 60, а изгледот на ко-
шулата со долги ракави е прикажан на фотографијата 
која е дадена во Прилог бр. 61, кои се составен дел на 
овој правилник. 

 
4. Кошула со кратки ракави  
 
4.1. Технички карактеристики на ткаенина за ко-

шула со кратки ракави 
 
 Техничките карактеристики на ткаенината од која е 

изработена кошулата со кратки ракави се наведени во 
Табелата бр. 423.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Крој на кошула со кратки ракави 
 
 Кошулата со кратки ракави го има следниот крој: 

истата е класична, со рамен крој и со рамно поставена 
јака. Лајсната на горниот дел е фисксирана со лесен 
вметок со ширина од 4 сантиметри. Лајсната е превит-
кана кон внатре и се наштепува како фалта. Штепање-
то на предната ивица е на 5 милиметри. Лајсната на 
горниот дел се витка кон внатре и се заштепува. Горни-
от дел на лајсната е со шест вертикални илици, а дол-
ниот пред со шест копчиња и едно резервно копче за-
шиено на долниот пред од внатрешната страна. Во ви-
сина на градите од левата и десната страна се наоѓа по 
еден “торба” џеб со капак кој се затвара со чичак лента. 
Ширината на џебовите е од 13 до 15 сантиметри, а дол-
жината од 15 до 17 сантиметри. Двата џебови на пре-
ден дел се штепаат на 1милиметар. Отворот на џебови-
те е осигуран со ринглање, а на двата џеба кон предни-
от средишен дел се прави 2,5 сантиметри широк дел за 
пенкало.  Капаците на џебовите еднострано се фикси-
рани со вметок и се штирцани. Отворот на делот за 
пенкало е штирцан на горната ивица. Во горниот дел, 
отворот за џеб е штепан на 1 милиметар. Капаците се 
штепани на 5 милиметри. Капаците се шијат според оз-
начувањето и се прештепуваат на 8 милиметри. Отво-
рот за пенкало е ринглан по должина и попречно. Ши-
рината на капакот е за 1 сантиметар поширока од џе-
бот. На двата предни дела во предел на рамењата од 
двете страни, во работ од ракавот е пришиена по една 
еполета која се закопчува со копче со пречник 16 мили-
метри во темно сина боја. Еполетите се еднострано 
фиксирани со вметок, штирцани и штепани на 5 мили-
метри. Еполетите мора да бидат поставени на 5 мили-
метри пред шавот на платка на преден дел.   

Јаката е од два дела. Горната јака е фиксирана еднаш 
целосно, и со појачувач за јака и појачувач за стег. Преми-
нот од јаката на стегот на долната јака е нашиен како фал-
та и е штепан ниско на самата ивица. Јаката е штепана на 
5 милиметри наоколу и на нашивниот шав на јаката. 
Внатрешниот стег долу е прештепан на 5 милиметри. Ја-
ката е сошиена на отворот за врат со штеп од 1милиметар. 
Стегот на јаката е со 1 копче. Јаката е со стапчиња за јака.  
Платката на рамената е двојна и е штирцана на задниот и 
предниот дел. Платката е штепана на 1 милиметар. Рака-

вите се со подвив превиткан кон внатре 2х3 сантиметри. 
Шавот на ракав добро е ринглан на подвивот на ракав. 
Штепањето на страничните и шавовите на ракав е со дво-
ен капнат штеп од 1+6 милиметри. Подвивот се штепа на 
9 милиметри и два пати превиткан на 1сантиметар. Сите 
шавови се шијат со 4 убоди на сантиметар. На задниот 
дел на 8 сантиметри под шавот на платката со сразмерно 
распоредени букви е извезено „ПОЛИЦИЈА“. На десниот 
ракав на 12 сантиметри од највисоката точка се нашива 
чичак лента за соодветен натпис, а на левиот ракав на 10 
сантиметри од највисоката точка се нашива чичак лента 
за соодветен амблем. 

 
4.3. Мерки за кошула со кратки ракави 
 
 Мерките за кошулата со кратки ракави се наведени 

во Табелата бр. 424.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4. Скица и фотографија на кошула со  кратки 

ракави    
 
Кошулата со кратки ракави се изработува според 

скица која е дадена во Прилог бр. 62, а изгледот на ко-
шулата со кратки ракави е прикажан на фотографијата 
која е дадена во Прилог бр. 63, кои се составен дел на 
овој правилник. 

 
5. Капата (летна и зимска продолжена) 
 
5.5 Технички карактеристики на ткаенина за ка-

па (летна и зимска продолжена) 
 
 Технички карактеристики на ткаенината за капата 

летна и зимска продолжена се наведени во потточка 2.1 
од овој член и Табела бр. 419. 

 
5.6 Крој на капа летна  
 
 Капата летна го има следниот крој: истата  има стреа и 

кружен облик. Кружниот облик е составен од три дела и 
тоа горен, среден и долен дел. Горниот дел има кружен об-
лик и го покрива горниот дел од главата. Средниот и дол-
ниот дел завршуваат во полукружен отвор на задниот дел, 
на кој  на долниот дел се нашива чичак лента за подесува-
ње на големината на капата. Деловите од кои е составена 
капата меѓусебно се споени со штепови со широчина од 1 
см. На предниот долен дел се нашива стреа (сонцебран). 
Истата е изработена од некршлив материјал погоден за вит-
кање и е обложен од материјалот од кој е изработена ка-
пата. На крајниот дел од надворешната страна од стреата 
по целата должина, во сферична форма проштепувани се 
четири линии на меѓусебно растојание од 0,7 см. На среди-
ната на предниот дел од капата, во висина од 1 см. над 
сонцебранот нашиен е  соодветен амблем. На средниот дел 
во висина над ушите има по два кружни отвора со дијаме-
тар од 0,3 см. опшиени со конец во темно сина боја. 
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5.7 Крој на капа зимска продолжена 
 
 Капата зимска продолжена го има следниот крој: истата 

има стреа и кружен облик. Кружниот облик е составен од 
четири дела и тоа горен, среден, долен  дел и дел за над 
ушите и вратот. Горниот дел има кружен облик и го покри-
ва горниот дел од главата. Средниот и долниот дел го пок-
риваат делот над ушите.  Под долниот дел се нашива делот 
за над ушите и вратот чии подвижни страни меѓусебно се 
спојуваат под брадата со нашиена чичак лента. Деловите од 
кои е составена капата меѓусебно се споени со штепови со 
широчина од 1 см. Од внатрешната страна капата е поста-
вена со платно и футрована термо влошка.  На предниот 
долен дел се нашива стреа (сонцебран). Истата е изработе-
на од некршлив материјал погоден за виткање и е обложен 
од материјалот од кој е изработена капата. На крајниот дел 
од надворешната страна од стреата по целата должина, во 
сферична форма проштепувани се четири линии на меѓу-
себно растојание од 0,7 см. На средината на предниот дел 
од капата, во висина од 1 см. над сонцебранот нашиен е со-
одветен амблем.  

 
5.8 Мерки за капа (летна)  
 
 Мерките за капата летна се наведени во Табелата 

бр. 425.  
 
 
 
 
 
Капата летна дополнително се прилагодува према 

големината на главата со нашиената чичак лента на 
задниот дел. 

 
5.9 Мерки за капа зимска продолжена 
 
 Мерките за капата зимска продолжена се наведени 

во Табелата бр. 426.  
 
 
 
 
 
 
 
 
5.10 Скица и фотографија на капа летна и 

зимска продолжена 
 
Капата летна и зимска продолжена се изработуваат 

според скица која е дадена во Прилог бр. 64, а изгледот 
на капата летна и зимска продолжена е прикажан на 
фотографијата која е дадена во Прилог бр. 65, кои се 
составен дел на овој правилник. 

 
6. Високи  чизми 
 
6.1 Технички карактеристики на материјал за 

високи чизми 
   
  Техничките карактеристики на материјалот од ко се из-

работени високите чизми се наведени во Табелата бр. 427.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Крој на високи чизми 
 
Високите чизми го имаат следниот крој: лицето 

на истите е составено од осум дела,  поставата е сос-
тавена од пет дела, а појачувањето е со цвицна, луб 
и капна.  Шиењето се врши со црн конец N 40 за ли-
цето и црн конец N 60 за поставата. При изработка 
на чизмите се користи синтетичка постава – полиес-
тер кој апсорбира пот и овозможува брзо сушење.  
Цвицната е jersu 320, а лубот и капната се природни 
и овозможуваат цврстина на предниот и на задниот 
дел. Ѓонот е полууретански со двојна густина и при 
лепењето на истиот со горништето се користат спе-
цијални средства за разградување на молекулите на 
ѓонот при што се овозможува подобра и појака врска 
на двокомпонентниот лепак со горништето. Чизмите 
се врзуваат со систем за брзо врзување (хејк) со са-
мозатегнувачки врзувалки и имаат четири окца во 
долнот дел и пет пара канџи распоредени на предни-
от вертикален дел на чизмата. 

 
6.3 Мерки за високи чизми   
 
 Мерките за високите чизми се наведени во Табела-

та бр. 428.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 Скица и фотографија на високи чизми  
 
Високите чизми се изработуваат според скица која 

е дадена во Прилог бр. 37, а изгледот на високите чиз-
ми е прикажан на фотографијата која е дадена во При-
лог бр. 38, кои се составен дел на овој правилник. 

 
2. Деловите што припаѓаат покрај униформата 

за резервниот состав на полицијата  
 

Член 32 
Составот, квалитетот и кројот на деловите што припа-

ѓаат покрај униформата за резервниот состав на полици-
јата, маицата со кратки ракави со отвор во форма на буква-
та „О“, дводелното пододело, подкапата, чорапите кратки, 
чорапите долги и кожните ракавици се уредени во член 9 
точките 1, 2, 3, 4, 5 и 10 од овој правилник. 

 
3. Дополнителни делови што припаѓаат покрај 

униформата за  резервниот состав на полицијата   
 

Член 33 
Составот, квалитетот и кројот на дополнителните 

делови што припаѓаат покрај униформата за  резервни-
от состав на полицијата,  широкиот ремен (опасач) со 
шнола, футролата за пиштол, футролата за резервна 
рамка, футролата за лисици за врзување, футролата за 
радиоврска, футролата за клучеви, држачот за батерис-
ка ламба, држачот за полициска палка и тесниот ремен 
со шнола се уредени во член 10 овој правилник. 

 
4. Ознаки на униформата за резервен состав на  

полиција 
 

Член 34 
Ознаките на униформата за резервен состав на  по-

лиција, амблем  „ПОЛИЦИЈА - РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“, 
натпис „ПОЛИЦИЈА – РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“ и амблем  
во форма на штит со намалени димензии го имаат 
следниот состав, квалитет и крој: 
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1. Амблем „ПОЛИЦИЈА - РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“  
 
1.1 Технички карактеристики на материјал за 

амблем „ПОЛИЦИЈА-РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“ 
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен амблемот „ПОЛИЦИЈА - РЕЗЕРВЕН СОС-
ТАВ“ се наведени во Табелата бр. 429.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2  Крој на  амблем на „ПОЛИЦИЈА–РЕЗЕР-

ВЕН СОСТАВ“ 
 
Амблемот „ПОЛИЦИЈА РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“ е во 

форма на штит исткаен на темно сина основа со димензиии 
115 х 95 мм. Од внатрешната страна на растојание од 3 мм 
од надворешниот раб е исткаена жолта лента во ширина од 
3 мм во вид на внатрешна рамка. Во бела боја во внатреш-
ната рамка во горниот дел сразмерно се распоредени бук-
вите „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, а под нив буквите 
„ПОЛИЦИЈА“. Под зборот полиција во форма на полулак 
е исткаена жолта линија со ширина од 3 мм. Под жолтата 
линија во бела боја сразмерно се распоредени буквите „РЕ-
ЗЕРВЕН СОСТАВ“, а под зборовите „РЕЗЕРВЕН СОС-
ТАВ“ во намалени димензии сразмерно е исткаен грбот на 
Република Македонија во соодветните бои. 

 
1.3 Мерки за амблем на „ПОЛИЦИЈА–РЕЗЕР-

ВЕН СОСТАВ“ 
 
Мерките за амблемот „ПОЛИЦИЈА - РЕЗЕРВЕН 

СОСТАВ“ се наведени во Табелата бр. 430.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Скица и фотографија на амблем „ПОЛИ-

ЦИЈА–РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“ 
 
Амблемот „ПОЛИЦИЈА - РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“ се 

изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 
363, а изгледот на амблемот „ПОЛИЦИЈА - РЕЗЕРВЕН 
СОСТАВ“ е прикажан на фотографијата која е дадена 
во Прилог бр. 364, кои се составен дел на овој правил-
ник. 

 
2. Натпис „ПОЛИЦИЈА - РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“ 
 
2.1 Технички карактеристики на материјал за 

натпис „ПОЛИЦИЈА - РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“ 
 
 Техничките карактеристики на материјалот од кој е 

изработен натписот „ПОЛИЦИЈА - РЕЗЕРВЕН СОС-
ТАВ“ се наведени во Табелата бр. 431.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Крој на  натпис „ПОЛИЦИЈА - РЕЗЕРВЕН 

СОСТАВ“ 
 
Натписот „ПОЛИЦИЈА РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“ е во 

форма на полукружен лак исткаен на темно сина основа со  
димензии 105 Х 32 мм. Од внатрешната страна на растоја-
ние од 3 мм од надворешниот раб е исткаена жолта лента 
во ширина од 3 мм во вид на внатрешна рамка. Во бела боја 
во внатрешната рамка во првиот ред сразмерно се распоре-
дени буквите „ПОЛИЦИЈА“, а во вториот ред буквите „РЕ-
ЗЕРВЕН СОСТАВ“ во фонт и растојание опишани во табе-
лата на мерки од потточка 2.3 од овој член.   

       
2.3 Мерки за натпис „ПОЛИЦИЈА - РЕЗЕРВЕН 

СОСТАВ“   
 
Мерките за натписот „ПОЛИЦИЈА - РЕЗЕРВЕН 

СОСТАВ“ се наведени во Табелата бр. 432.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Скица и фотографија на натпис „ПОЛИЦИ-

ЈА - РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“ 
 
Натписот „ПОЛИЦИЈА - РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“ се из-

работува според скица која е дадена во Прилог бр. 365, а 
изгледот на натписот „ПОЛИЦИЈА - РЕЗЕРВЕН СОС-
ТАВ“ е прикажан на фотографијата која е дадена во При-
лог бр. 366, кои се составен дел на овој правилник. 

 
2.5 Амблем  во форма на штит со намалени ди-

мензии 
 
 Составот, квалитетот и кројот на амблем во форма 

на штит со намалени димензии е уреден во член 11 
точка 6 од овој правилник.  

 
Член 35 

 Методите за проверка на начинот на изработка, табе-
лите на мерки и квалитетот на основниот и дополнител-
ниот материјал од кој се изработуваат составните делови, 
деловите што припаѓаат, дополнителните делови и озна-
ките на униформата на Полицијата се во согласност со ва-
жечките стандарди во Република Македонија. 

 
ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 36 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 13.1.1-54688/1 Министер 

1 септември 2016 година за внатрешни работи, 
Скопје м-р Митко Чавков, с.р. 
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