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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 
4150. 

Указ бр. 29 
12 октомври 2016 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 

СЕ ОДЛИКУВА 
 

НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

 
со 

 
ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 

 
 
по повод 70 години од основањето, а особено за по-

стигнатите исклучителни резултати во централнобан-
карското работење, како независна, емисиона банка и 
главен носител и столб на макроекономската стабил-
ност на суверена и самостојна Република Македонија. 

  
Бр. 08-1422/1 Претседател 

12 октомври 2016 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
4151. 

Врз основа на член 45 став 4 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр.42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Претседате-
лот на Република Македонија, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ ЗНАК ЗА ПРИПАДНОСТ 
НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,  
УНИФОРМАТА, ОЗНАКИТЕ НА ЧИНОВИТЕ, ОЗ-
НАКИТЕ НА РОДОВИТЕ И СЛУЖБИТЕ, ОЗНА-
КИТЕ НА ЕДИНИЦИТЕ  КАКО И  НАЧИНОТ И  

УСЛОВИТЕ ЗА НИВНОТО НОСЕЊЕ 
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува единствениот знак за 

припадност на Армијата на Република Македонија (во 
натамошниот текст: Армијата), униформите, ознаките 
на чиновите,  ознаките на родовите и службите, озна-
ките на единиците на Армијата, како и начинот и усло-
вите за нивното носење.  

  Стр. 

4160. Одлука за запишување на правото 

на сопственост на недвижни ствари 

во корист на Република Македонија 

во Катастарот на недвижности......... 63 

4161. Објава од Министерството за над-

ворешни работи.................................. 63 

4162. Објава за движењето на индексот 

на цените на мало во Република 

Македонија за месец септември 

2016 година......................................... 63 

 Огласен дел....................................... 1-32 
 

 
II. ЕДИНСТВЕН ЗНАК ЗА ПРИПАДНОСТ  

НА АРМИЈАТА 
 

Член 2 
Единствениот знак за припадност на Армијата, 

претставува стилизиран цвет на сончоглед од дванае-
сет листови со златножолта боја и црвено поле со кру-
жен облик во средината на кое е испишан натпис 
„АРМ“. 

Единствениот знак за припадност на Армијата се 
носи на капата, баретката или шеширот од военотерен-
ската униформа во основна шара и се изработува со ве-
зење на подлога од ткаенина со светло зелена боја од 
униформата која е обрабена со конец во потемна зеле-
на боја.  

Единствениот знак за припадност на Армијата за 
плик капа и шапка (машка и женска) за службена уни-
форма се изработува во тродимензионална форма од 
метал.  

Единствениот знак за припадност на Армијата за 
генералите за плик капа и шапка за службена уни-
форма, е обвиен со две тутунови гранчиња во златно-
жолта боја во полукруг и се изработува во тродимензи-
онална форма од метал.  

 Изгледот на единствениот знак за припадност на 
Армијата е даден во прилог број 1. 

   
III. УНИФОРМИ 

 
Член 3 

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

- военотеренска униформа (основна и универзална 
шара), 

- службена униформа (во машка и женска изведба), 
- униформи на единицата за почести.  
По исклучок, а заради извршување на специфични 

задачи, припадниците на Армијата по потреба можат 
да носат и други видови на униформа и заштитна, ра-
ботна и специјална облека, согласно Упатство кое го 
донесува Началникот на Генералштабот на Армијата. 

 
Член 4 

Униформата на Армијата ја носат припадници на: 
активниот воен персонал,  воен персонал на стручно 
оспособување, односно обука и припадниците на ре-
зервниот состав на Армијата.  

Припадниците на Армијата од ставот (1) од овој 
член се должни да ја носат униформата во вршење на 
службата, како и при учество во вежбовни активности 
и обука и во хуманитарни и мировни операции надвор 
од територијата на Република Македонија. 



13 октомври 2016  Бр. 188 - Стр. 3 

 
 

 

По исклучок униформа на Армијата може да носат 

и припадниците на цивилниот персонал на служба во 

Армијата упатени во мировни или хуманитарни опера-

ции надвор од територијата на Република Македонија, 

како и при извршување на специфични задачи поврза-

ни со борбената готовност на Армијата. 

 

Член 5 

Униформата која не е соодветно означена согласно 

одредбите на оваа Уредба, не се смета за униформа на 

припадниците на Армијата. 

 

1. ВОЕНОТЕРЕНСКА УНИФОРМА 

 

Член 6 

Военотеренската униформа во основна шара ја но-

сат: активен воен персонал, воен персонал на стручно 

оспособување, односно обука и припадниците на ре-

зервниот состав на Армијата кога извршуваат обврски 

од областа на одбраната. 

Военотеренската униформа во универзална шара ја 

носат: активен воен персонал и припадниците на ре-

зервниот состав на Армијата кога се упатуваат во ми-

ровни или хуманитарни операции надвор од територи-

јата на Република Македонија.  

Категориите на персонал од став (2) на овој член, 

во зависност од местото на извршување на мисијата, 

може да носат военотеренска униформа во основна 

шара. 
 

Член 7 

Военотеренската униформа во основна и универ-

зална шара се состои од: баретка, капа, ветровка, палто, 

панталони, палто и панталони од композитен матери-

јал, ремен за панталони, колан, поткапа, ракавици, по-

доблека горен дел и подоблека долен дел, маица со 

кратки ракави, маица со долги ракави, чорапи, гаќи 

кратки, гаќи долги, чизми (летни и зимски) за основна 

шара и летни за универзална шара, модуларен ранец 

или транспортна вреќа, шаторско крило-наметка, на-

метка за шлем, а за воени старешини и чанта.  

По исклучок, а за извршување на специфични 

должности, военотеренската униформа во основна и 

универзална шара се состои и од шешир.    

Дополнителната опрема на комплетот на военоте-

ренските униформи се дефинира со критериуми за сле-

дување на материјални средства во Армијата. 

 

Член 8 

Припадниците на Армијата со военотеренската 

униформа носат капа. 

Освен капа, припадниците на баталјонот за специ-

јални намени може да носат баретка во бордо боја, 

припадниците на ренџерскиот баталјон може да носат 

баретка во зелена боја а припадниците на Воената по-

лиција може да носат баретка во црна боја. 

Покрај единствениот знак на припадност на Арми-

јата, припадниците на баталјонот за специјални намени  

и припадниците од ренџерскиот баталјон на баретката 

носат и ознака на единицата. 

 

Член 9 

Капата и шеширот се носат така што работ да лежи 

на најголемиот обем на главата. 

Баретката се носи накосена на десната страна. 

Ветровката се носи над палтото како горен дел од 

униформата. 

Палтото како горен дел од униформата се носи над 

панталоните. При изведување на одредени активности 

може да се носи и во панталоните, а при високи темпе-

ратури може да се носи со уредно подвиткани ракави 

над лактот.  

Под палтото задолжително се носи маица со кратки 

или долги ракави, а во преоден и зимски период и по-

доблека горен дел. 

Подоблеката горен дел  се носи над маицата, а под 

палтото. Подоблеката може да се носи како надворе-

шен дел од униформата над маицата во логорска прос-

торија, освен при смотра и при изведување на обука.  

Панталоните се носат со ногавиците вовлечени во 

чизмите, а при изведување на одредени активности мо-

же да се носат и над чизмите затегнати со врвки за за-

тегнување. Во преоден и зимски период под пантало-

ните може да се носи и подоблека долен дел или гаќи 

долги. 

Коланот се носи при обука, вежби и смотри над 

палтото и ветровката, а кога се носи палтото во панта-

лони, коланот се користи како ремен за панталони. 

Со военотеренската униформа припадниците на 

Армијата носат војнички чизми (летни и зимски).  

 

Член 10 

Ознаките на командите и единиците на Армијата во 

ранг на самостоен баталјон и повисоко, извезени на 

подлога од платно се носат на десниот ракав од воено-

теренска униформа во основна и универзална шара де-

финирани со димензии и тоа за: Генералштабот на Ар-

мијата и командите и единиците на Армијата.  

На левиот ракав на палтото од военотеренската 

униформа во основна и универзална шара, во средина-

та на џебот со затворена патна, вшиена е платнена леп-

лива лента за поставување на државното знаме, во ди-

мензии 70 мм должина и 35 мм ширина и обрабено со 

црвена боја.  

На десниот ракав на палтото од военотеренската 

униформа во основна шара, во средината на џебот со 

затворена патна, вшиена е платнена леплива лента за 

поставување на ознака на единицата.  
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На левиот ракав на ветровката на растојание од 60 

мм од горниот раб на ракавот е вшиена платнена леп-

лива лента за поставување на државното знаме, во ди-

мензии 70 мм должина и 35 мм ширина и обрабено со 

црвена боја боја.  

 На десниот ракав на ветровката од военотеренската 

униформа во основна шара на растојание од 60 мм од 

горниот раб на ракавот е вшиена платнена леплива 

лента за поставување на ознака на единицата.  

На палтото и ветровката од военотеренската уни-

форма во основна шара, над левиот горен џеб е вшиена 

платнена леплива лента за поставување на ознаката 

,,МАКЕДОНИЈА“, а над десниот горен џеб е вшиена 

платнена леплива лента за поставување на ознаката за 

презиме.  

На јаката од палтото се носи везена ознака за прв и 

главен подофицер.  

На ветровката и палтото на средина на предната 

страна во висина на горниот раб на џебовите е вшиена 

платнена леплива лента за поставување на ознаката на 

чинот.  

На јазичето на горниот дел од облеката од компози-

тен материјал е вшиена платнена леплива лента за по-

ставување на ознаката на чинот. 

Ознаките од военотеренската унифoрма се дадени 

во прилог број 2. 

 

2. СЛУЖБЕНА УНИФОРМА 

 

Член 11 

Службената униформа ја носат воените старешини, 

а на воени свечености ја носат и лицата на стручно ос-

пособување и усовршување за офицер, односно подо-

фицер и питомците на Воената академија. 

Службената униформа е во темно-тегет боја. 

 

Член 12 

Службената униформа се состои од: шапка (машка 

и женска), плик капа, јакна, капут (машки и женски), 

палто, панталони, кошула (со долги и кратки ракави), 

џемпер со нараменици со ,,V“ отвор, елек со ,,V“ отвор, 

ракавици (за мажи и жени), вратоврска (машка и жен-

ска), штипка за вратоврска за мажи, копче за вратов-

рска за жени, ремен за панталони, чорапи, чевли за 

мажи, а за жените се состои и од: здолниште, чевли, 

чизми и хулахопки.  

 

Член 13 

Службената униформа се состои од униформа класа 

А и униформа класа Б. 

 

Член 14 

Службената униформа класа А се состои од: шапка 

(машка и женска), капут (машки и женски), палто, пан-

талони, кошула со долги ракави, елек со ,,V“ отвор, ра-

кавици, вратоврска, штипка за вратоврска за мажи, 

копче за вратоврска за жени, ремен за панталони, чо-

рапи, чевли за мажи, а за жените се состои и од: здол-

ниште, чевли, чизми и хулахопки. 

Униформата од класа А се носи на свечености, на 

свечени приеми, при пречек и испраќање на високи во-

ени и државни делегации, во денови на државни и вое-

ни празници, при комеморации и слично.  

 

Член 15 

Службена униформа, Класа Б се состои од:, плик 

капа, јакна, панталони, кошула (со долги и кратки ра-

кави), џемпер со нараменици со ,,V“ отвор, елек со ,,V“ 

отвор, ракавици (за мажи и жени), вратоврска, штипка 

за вратоврска за мажи, копче за вратоврска за жени, ре-

мен за панталони, чорапи, чевли за мажи, а за жените 

се состои и од: здолниште, чевли, чизми и хулахопки. 

Униформата од класа Б се носи во текот на секојднев-

ното работење во командите и единиците на Армијата.  

 

Член 16 

Плик капата и шапката се носат така што работ да 

лежи на најголемиот обем на главата.  

Јакната се носи закопчана врз палто или над џемпер 

со нараменици со ,,V“ отвор или над кошула со долги 

ракави, со вратоврска, штипка за вратоврска и копче за 

вратоврска. 

Капутот се носи закопчан над палтото.   

Палтото се носи закопчано, над кошула со долги 

ракави, вратоврска, штипка за вратоврска и копче за 

вратоврска за жени а во зима по потреба и со елек со 

,,V“ отвор. 

Панталоните за мажи и жени се носат така што, 

долниот дел од ременот е над колковите, а ногавиците 

до врвот на горниот дел на стапалото на чевлите.  

Кошулата со долги ракави се носи вовлечена во 

панталони и здолниште како горен дел или како внат-

решен дел, со вратоврска и штипка за вратоврска за ма-

жи и копче за вратоврска за жени. 

Кошулата со кратки ракави се носи како горен дел 

вовлечена во панталони или здолниште. 

Џемперот со нараменици со ,,V“ отвор се носи како 

горен дел, над кошулата со долги ракави, со вратов-

рска, штипка за вратоврска за мажи и копче за вратов-

рска за жени. 

Елекот со ,,V“ отвор се носи над кошулата со долги 

ракави со вратоврска под палто. 

Здолништето се носи така што, долниот дел на 

струкот да биде над колковите, а должината да биде на 

средина на колената. 

Вратоврската за мажи се врзува на начин „Виндзор 

врзување“ и врвот на долниот агол допира до ременот 

на панталоните. Штипката за вратоврска се носи на 

средината од вратоврската, во висина на горниот раб 

на џебовите на кошулата.  
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Вратоврската за жени се носи поставена на среди-

ната од јаките на кошулата со долги ракави со копче - 

симбол на Армијата поставена на средината од прекло-

пот на вратоврската.  

  

Член  17 

На средината од предниот дел на шапката, над 

штитникот за сонце е прицврстен единствениот знак за 

припадност на Армијата.  

На предниот дел од левата страна на плик-капата на 

растојание од 30 мм од предниот раб и 30 мм од долни-

от раб е прицврстен единствениот знак за припадност 

на Армијата. 

На нарамениците од палтото, јакната, капутот, џем-

перот со нараменици со ,,V“ отвор и кошулата со долги 

и кратки ракави за офицери се става еполета за чинови 

во темно-тегет боја со извезена бордура и ѕвезди од ме-

тал. На нарамениците од палтото за подофицери се ста-

ва еполета за чинови во темно-тегет боја со извезени 

ознаки за чинови. Димензиите на еполетите за чинови 

се изработуваат во зависност од големинскиот број на 

палтото. За генералите, на нарамениците од јакната, ка-

путот и палтото чиновите се извезени на нарамени-

ците.  

За генералите, на џемперот со нараменици со,,V“ 

отвор и кошулата со долги и кратки ракави се става 

еполета за чинови во темно-тегет боја со извезени оз-

наки за чин.  

Димензиите на еполетите за чинови се разликуваат 

во зависност од големинскиот број на горниот дел од 

униформата.  

На долните јаки од палтото за генералите се поста-

вува ознаката за генерали. На долните јаки од палтото 

се поставуваат ознаките за родовите и службите.  

На горните јаки од палтото се поставува ознака за 

прв и главен подофицер на Армијата.  

На левиот ракав од надворешната страна на растоја-

ние од 130 мм од горниот раб на ракавот на јакната, ка-

путот, палтото, џемперот и кошулата (со долги и крат-

ки ракави) е зашиено државното знаме на Република 

Македонија, извезена со срмен конец во златно жолта 

боја и конец во црвена боја со димензии 70 мм должи-

на и 35 мм широчина и обрабена со конец во црвена 

боја.  

На десниот ракав од надворешната страна на 

растојание од 110 мм од горниот раб на ракавот е за-

шиен грбот на Република Македонија извезен во ори-

гинални бои, со извезен натпис во жолта боја ,,АРМИ-

ЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, на ткаенина за 

униформа обрабено со срмен конец во златно-жолта 

боја, со димензии 80 мм височина и 65 мм широчина. 

Над десниот џеб на палтото и кошулата (со долги и 

кратки ракави) се носи метална позлатена плочка со 

презиме. 

На патната на десниот џеб на палтото и кошулата 

(со долги и кратки ракави) се носат ознаките за учес-

твото во мировни или хуманитарни операции надвор 

од територијата на Република Македонија.  

На средината на десниот џеб на палтото и кошулата 

(со долги и кратки ракави), закачено на копчето од џе-

бот, се носи метална ознака-беџ (поставена на кожна 

подлога) на единицата во ранг на самостоен баталјон, 

полк-бригада и повисоко.  

Над левиот џеб на палтото се носат минијатурни 

ленти на добиените ордени, одликувања, плакети и 

значки, според редоследот на важноста од лево кон 

десно гледано кон носителот. Минијатурните ленти се 

поставуваат на шини. На средината на левиот џеб на 

палтото и кошулата (со долги и кратки ракави), закаче-

но на копчето од џебот, се носи значка-беџ за завршена 

највисока воена школа.  

Изгледот и димезиите на чиновите се дадени во 

прилог број 3. 

 

3. УНИФОРМИ НА ЕДИНИЦАТА ЗА ПОЧЕСТИ 

 

Член 18 

Униформата на единицата за почести се носи при 

давање на почести на домашни и странски високи 

државни и воени раководители и на други свечености 

согласно Правилото за воен протокол во Армијата и 

истата ја носат припадниците на единицата која е опре-

делена за задачите од оваа област.  

 

Член 19 

Гардиската униформа се состои од следните де-

лови: гардиска капа, гардиско палто, гардиски колан, 

кошула, гардиски панталони, гардиски чизми, гардиска 

пелерина, гардиска марама и ракавици.             

   

Член 20 

Гардиската капа претставува стилизиран качкет на 

кој на левата и десната страна стои единствениот знак 

за припадност на Армијата.   

Постојат два вида на гардиската капа: летна и зим-

ска.  

Страните каде се наоѓа единствениот знак за при-

падност на Армијата се споени со чичак трака или лас-

тик.  

Гардиското палто е со метални ознаки и тоа: офи-

цер во златна боја, подофицер во сребрена боја и вој-

ник во црвена боја на јаката во ромбоидна форма и 

еполети во правоаголна форма при што рабовите на ја-

ката и еполетите се обрабени со златна срма. 
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Закопчувањето е со едноредни копчиња на кои се 

наоѓа единствениот знак за припадност на Армијата. 

На левиот ракав во висина на градите е зашиено знаме-

то на Република Македонија, а на десниот ракав е за-

шиен грбот на Република Македонија извезен во ори-

гинални бои, со извезен натпис во жолта боја ,,АРМИ-

ЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“. На долниот дел 

од ракавите од надворешна страна е пришиено платно 

на кое се сошиени 4 копчиња. На палтото од десната 

страна се поставува висок кој е исплетен од конец и на 

краевите има два метални дела кои претставуваат два 

куршуми.  

Гардискиот колан е изработен од ткаенина на која 

се извезени декоративни елементи и истиот се закопчу-

ва со тока на која се наоѓа единствениот знак на при-

падност на Армијата.  

Марамата  е во триаголна форма и се врзува околу 

вратот.  

Кошулата е со класична јака, без џебови, со долги 

ракави и се носи вовлечена во панталони. 

Гардиските панталони се со благо стеснување од 

коленото надоле. Изработени од ткаенина и од страна-

та се пришиени две црвени линии по должина. На 

струкот се поставени гајки за ремен и систем за закоп-

чување. Панталоните имаат имитација на два предни и 

два задни џеба.  

Гардиските чизми се изработени од кожа. Истите се 

во висина под коленото, а во горниот дел се пришиени 

кожни ленти кои се вкрстуваат и истите претставуваат 

стилизирани чевли со калоши. 

Ракавици со пет прсти, со три раба на надворешни-

от дел од дланката и ластик на внатрешната страна. На 

внатрешната стана се аплицирани точки од гума.  

Гардиската наметка претставува стилизирана на-

метка (гуња). Јаката е обрабена со темноцрвено платно, 

а во висина на копчата за закопчување на истата се до-

дадени две метални токи во златно жолта боја кои го 

претставуваат македонскиот штит на кои се прикачени 

висоци од конец. На десната страна од наметката во 

висина на градите е зашиен грбот на Република Маке-

донија, со извезен натпис во жолта боја ,,АРМИЈА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, а од левата страна е 

пришиено знамето на Република Македонија. Рабовите 

на наметката од јаката до долниот раб се обрабени со 

темноцрвено платно. 

За зимски услови се изработува наметка од чоја, об-

работена со водоодбојна апретура.  

 

4. НОСЕЊЕ НА УНИФОРМА 

 

Член 21 

Носењето на униформата во однос на видот го регу-

лира командантот на гарнизон со своја наредба.  

5. ДРУГИ ОЗНАКИ И ДЕЛОВИ НА УНИФОРМИТЕ 

 

Член 22 

Ознаката за презиме и ознаката „МАКЕДОНИЈА“ 

за военотеренската униформа во основна шара се изра-

ботени на зелено-маслинеста ткаенина извезена со цр-

ни букви на кирилско писмо и обрабена со раб извезен 

од црн конец.  

 Ознаката за презиме и ознаката „МАКЕДОНИЈА“ 

за военотеренската униформа во основна шара при 

упатување во операции, вежби, обуки, семинари, кур-

севи и други активности надвор од Република Македо-

нија се изработени на зелено-маслинеста ткаенина, из-

везена со црни букви на основно латинско писмо со 

превод на англиски јазик и обрабена со раб извезен од 

црн конец.  

Ознаката за презиме и ознаката „МАКЕДОНИЈА“ 

за военотеренската униформа во универзална шара се 

изработени на ткаенина во окер боја извезена со кафе-

ни букви на основно латинско писмо со превод на ан-

глиски јазик и обрабена со раб извезен од кафен конец.  

Ознаката за презиме за службената униформа е из-

работена од метална позлатена плочка со испишани цр-

ни печатни букви на кирилско писмо во средина на 

плочката.  

Ознаките за презиме се изработуваат во три вари-

јанти во зависност од должината на презимето. 

 

Член 23 

Подофицерите во Армијата, поставени на должност 

прв и главен подофицер, на униформите ги носат след-

ните ознаки: 

1. Ознаката на подофицер поставен на должност 

прв подофицер:  

- минијатурна изведба на чинот наредник, со еден 

ромб во форма на дијамант поставен во средината по-

меѓу правите ленти и изведбата од рамнокракиот триа-

голник. 

2. Ознаката на подофицер поставен на должност 

главен подофицер:  

- минијатурна изведба на чинот главен наредник, со 

два ромба во форма на дијамант поставени симетрично 

еден до друг во средината помеѓу правите ленти и 

првата изведба од рамнокракиот триаголник. 

3. Ознаката на подофицер, поставен на должност 

главен подофицер во единица и команда со која коман-

дува бригаден генерал е: 

- минијатурна изведба на чинот главен наредник, со 

гранчиња од тутунови лисја во полукруг со една ѕвезда 

поставена во средината помеѓу гранчињата од тутуно-

ви лисја и првата изведба од рамнокракиот триаголник. 
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4. Ознаката на подофицер, поставен на должност 

главен подофицер во командата со која командува ге-

нерал - мајор е: 

- минијатурна изведба на чинот главен наредник, со 

гранчиња од тутунови лисја во полукруг со две ѕвезди 

хоризонтално поставени во средината помеѓу гранчи-

њата од тутунови лисја и првата изведба од рамнокра-

киот триаголник. 

5. Ознаката на подофицер, поставен на должност 

главен подофицер на Армијата е:  

- минијатурна изведба на чинот главен наредник, со 

гранчиња од тутунови лисја во полукруг со три ѕвезди 

поставени во форма на триаголник во средината поме-

ѓу гранчињата од тутунови лисја и првата изведба од 

рамнокракиот триаголник. 

За службена и униформа ознаките се лиени, троди-

мензионални изработени од метал и површински се 

заштитени, во златно-жолта боја.  

За военотеренска униформа ознаките се везени со 

црн конец на ткаенина од зелено-маслинеста боја.  

Ознаките за првите и главните подофицери се даде-

ни во прилог број 4. 

 

Член 24 

На вратоврската за мажи за службена униформа се 

носи штипка со симболот на Армијата која е изработе-

на од метал. 

На манжетните од ракавите на кошулата за службе-

на униформа се носат копчиња со симболот на Арми-

јата, изработени од метал. 

На вратоврската за жени се поставува копче, изра-

ботено од метал. 

Копчиња за службена униформа за палтото се изра-

ботени од метал во златно-жолта боја, копчињата на 

нарамениците на палтото се изработени од метал во бо-

ја на ткаенината на униформата, а копчињата за џемпе-

рот со нараменици со ,,V“ отвор за службената уни-

форма се изработени од пластика во боја на ткаени-

ната.  

Ѕвездите на чиновите на јакната, капутот, палтото, 

џемперот со нараменици со „V“ отвор, кошулата со 

долги и кратки ракави за службена униформа се троди-

мензионални со осум крака, изработени од метал во 

златно-жолта боја. 

Ѕвездите на чиновите за генералите за сите делови 

од униформата се тродимензионални од осум крака ве-

зени со срмен конец во златно жолта боја. 

Аѓутантот на претседателот на Република Македо-

нија со службена униформа класа А, носи триплетен 

гајтан изработен од срмен конец во златножолта боја и 

бели ракавици. 

IV. ОЗНАКИ НА ЧИНОВИТЕ 

 

1. Ознаки на чиновите на военотеренската униформа 

 

Член 25 

Ознаките на чиновите на военотеренската унифор-

ма се во форма на правоаголник изработени од платно 

во зелено маслинеста боја за основна шара, а за воено-

теренската униформа во универзална шара изработени 

од платно во окер боја, обрабени со везен раб и со из-

везени чинови во внатрешноста на правоаголникот. 

Конецот за обрабување е во црна боја за основна 

шара и со кафена боја за универзална шара, а за везење 

на чинот е: за војнички чинови во кафена боја, а  за по-

дофицерски, офицерски и генералски чинови во жолта 

боја. Од опачината е сошиена леплива лента (чичак) за 

поставување на чинот на соодветниот предмет од вое-

нотеренската униформа.  

1. Ознаката на чинот разводник е со една права лен-

та и една изведба во форма на рамнокрак триаголник 

без основа.  

2. Ознаката на чинот десетар е една права лента и 

две изведби во форма на рамнокрак триаголник без ос-

нова.  

3. Ознаката на чинот помлад водник е со една права 

лента и три изведби во форма на рамнокрак триаголник 

без основа.  

4. Ознаката на чинот водник е со една права лента и 

една изведба во форма на рамнокрак триаголник без 

основа.  

5. Ознаката на чинот постар водник е со една права 

лента и две изведби во форма на рамнокрак триаголник 

без основа.  

6. Ознаката на чинот постар водник I класа е со ед-

на права лента и три изведби во форма на рамнокрак 

триаголник без основа.  

7. Ознаката на чинот наредник се две прави ленти и 

една изведба во форма на рамнокрак триаголник без 

основа.  

8. Ознаката на чинот главен наредник е со две пра-

ви ленти и две изведби во форма на рамнокрак триа-

голник без основа. 

9. Ознаката на чинот потпоручник е со една ѕвезда. 

10. Ознаката на чинот поручник е со две ѕвезди вер-

тикално поставени.  

11. Ознаката на чинот капетан е со три ѕвезди вер-

тикално поставени.  

12. Ознаката на чинот мајор е со бордура и една 

ѕвезда.  

13.Ознаката на чинот потполковник е со бордура и 

две ѕвезди вертикално поставени.  

14. Ознаката на чинот полковник е со бордура и три 

ѕвезди вертикално поставени.  
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15. Ознаката на чинот бригаден генерал е со гран-

чиња од тутунови лисја во полукруг со елипса  во сре-

дината и една ѕвезда во средината. 

16. Ознаката на чинот генерал-мајор е со гранчиња 

од тутунови лисја во полукруг со елипса и две ѕвезди 

вертикално поставени во средината.  

17. Ознаката на чинот генерал-потполковник е со 

гранчиња од тутунови лисја во полукруг со елипса и 

три ѕвезди вертикално поставени во средината.  

18. Ознаката на чинот генерал на Армија е со гран-

чиња од тутунови лисја (во полукруг со елипса и чети-

ри ѕвезди од кои три ѕвезди имаат форма на рамнос-

тран триаголник од кои првите две ѕвезди се хоризон-

тално поставени, третата ѕвезда е на средина, а чет-

вртата ѕвезда е во продолжение на третата ѕвезда.  

 

2. Ознаки на чиновите на службената униформа 

 

Член 26 

Ознаките на чиновите на службената униформа се 

со извезени бордури и ленти, како и метални ѕвезди, 

изработени и поставени на еполети за чинови и тоа:  

Еполетите се изработени од ткаенина, со соодветно 

зајакнување кое дава цврстина на еполетата.   

1. Ознаката на чинот водник е со една права лента и 

една изведба во форма на рамнокрак триаголник без 

основа, извезени со срмен конец во златножолта боја 

на еполети за чинови. 

2. Ознаката на чинот постар водник е со една права 

лента и две изведби во форма на рамнокрак триаголник 

без основа, извезени со срмен конец во златножолта 

боја на еполети за чинови.  

3. Ознаката на чинот постар водник I класа е со ед-

на права лента и две изведби во форма на рамнокрак 

триаголник без основа, извезени со срмен конец во 

златножолта боја на еполети за чинови.  

4. Ознаката на чинот наредник се две прави ленти и 

една изведба во форма на рамнокрак триаголник без 

основа, извезени со срмен конец во златножолта боја 

на еполети за чинови.  

5. Ознаката на чинот главен наредник е со две пра-

ви ленти и две изведби во форма на рамнокрак триа-

голник без основа, извезени со срмен конец во златно-

жолта боја на еполети за чинови.  

6. Ознаката на чинот потпоручник е со една метал-

на ѕвезда поставена на еполета за чинови.  

7. Ознаката на чинот поручник е со две метални 

ѕвезди поставени на еполета за чинови.  

8. Ознаката на чинот капетан е со три метални ѕвез-

ди поставени на еполета за чинови.  

9. Ознаката на чинот мајор е со извезена бордура и 

една метална ѕвезда на еполета за чинови.  

10. Ознаката на чинот потполковник е со извезена 

бордура и две метални ѕвезди на еполета за чинови.  

11. Ознаката на чинот полковник е со извезена 

бордура и три метални ѕвезди на еполета за чинови.  

12. Ознаката на чинот бригаден генерал е со гран-

чиња од тутунови лисја во полукруг со елипса, извезе-

ни на еполета за чинови или на нараменицата, со срмен 

конец во златножолта боја и една ѕвезда во средината 

на полето на еполетата за чинови или нараменицата из-

везена со срмен конец во златножолта боја. Еполетата 

за чинови и нарамениците се обрабени со срмен конец 

во златно жолта боја.  

13. Ознаката на чинот генерал-мајор е со гранчиња 

од тутунови лисја во полукруг со елипса, извезени на 

еполетата за чинови или нараменицата со срмен конец 

во златножолта боја, две ѕвезди вертикално поставени 

во средината на полето на еполетата или нараменицата 

извезени со срмен конец во златножолта боја. Еполета-

та за чинови и нарамениците се обрабени со срмен ко-

нец во златно жолта боја.  

14. Ознаката на чинот генерал-потполковник е со 

гранчиња од тутунови лисја  во полукруг со елипса, из-

везени на еполетата или нараменицата со срмен конец 

во златножолта боја, три ѕвезди вертикално поставени 

во полето на еполетата или нараменицата  извезени со 

срмен конец во златножолта боја. Еполетата за чинови 

и нарамениците се обрабени со срмен конец во златно 

жолта боја.  

15. Ознаката на чинот генерал на Армија е со гран-

чиња од тутунови лисја во полукруг со елипса, извезе-

ни на еполетата или нараменицата со срмен конец во 

златножолта боја, четири  ѕвезди во полето на еполета-

та или нараменицата, од кои три ѕвезди имаат форма на 

рамностран триаголник од кои првите две ѕвезди се хо-

ризонтално поставени во полето на еполетата или нара-

меницата, третата ѕвезда е на средина на еполетата или 

нараменицата, а четвртата ѕвезда е продолжение од 

третата ѕвезда. Ѕвездите се извезени со срмен конец во 

златножолта боја. Еполетата за чинови и нарамениците 

се обрабени со срмен конец во златно жолта боја. Епо-

летите за чинови се носат на соодветниот предмет од 

униформата согласно член 18, став 3 од оваа Уредба. 

Изгледот и димензиите на чиновите се дадени во 

прилог број 3. 

 

3. Ознаки на чиновите на питомците на Воената 

академија 

 

Член 27 

Питомците на Воената академија на униформата ги 

носат ознаките на чиновите од член 26 точки 1 до 3 од 

оваа Уредба. 
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V. ОЗНАКИ НА РОДОВИТЕ И СЛУЖБИТЕ 

 

Член 28 

Ознаките на родовите и службите се изработени од 

метал со тродимензионална форма во златножолта боја 

и се носат на подлога во форма на ромб изработен од 

ткаенина за униформата и обрабен со срмен конец во 

златножолта боја. 

Припадниците на Армијата ознаката на родот или 

службата ја носат на долните јаки од палтата на служ-

бената униформа класа А.  

 

Член 29 

1. Ознаки на родови: 

 

а) Копнена војска: 

- за родот пешадија, две вкрстени пушки.  

- за родот артилерија, две вкрстени топовски цевки. 

- за родот оклопно - механизирани единици, силуе-

та на тенк гледан однапред.  

- за родот инженерија, две кули-набљудувачници. 

- за родот врски, две вкрстени молњи.  

- за родот атомско биолошко хемиска одбрана, два 

вкрстени лабораториски сада.  

- за родот електронско војување, во форма на елип-

са се претставени две вкрстени патеки на електрони во 

движење, а над нив се вкрстени меч со сечилото нагоре 

и молња.  

 

б) Противвоздушна одбрана и воено воздухоплов-

ство: 

- за родот противвоздушна одбрана, вкрстени раке-

та за противвоздушна одбрана и цевка од противавион-

ски топ кои се поставени на основа од радарска мрежа. 

- за родот авијација, меч со врвот свртен нагоре, а 

на средината на мечот се претставени крилја.  

- за родот воздушно набљудување, јавување и наве-

дување, радарска антена.  

 

2. Ознаки на служби: 

 

- за техничка служба, два полукружни запчаника во 

чија внатрешност се прикажани алати и компас.  

- за интендантска служба, два полукружни венци од 

класје од пченица, во средината на венците поставена е 

кујна авто-приколка и еден меч во средината на знакот 

поставен вертикално со врвот нагоре.  

- за санитетска служба, палка со две вкрстени змии 

со главите нагоре и чинија помеѓу нив.  

- за ветеринарна служба, палка со две вкрстени 

змии со главите нагоре и чинија помеѓу нив, а под гла-

вите е испишана кириличната буква В  

- за сообраќајна служба, тркало со светложолта боја 

во чие средиште се поставени вагонско тркало и крилја 

со единствената ознака на Армијата во средина, а под 

нив сидро во жолта боја.  

- за финансиска служба, две вкрстени пера поставе-

ни на хартија. 

- за правна служба, меч со врвот нагоре на чиј врв е 

поставена терезија.  

- за градежна служба, контура од куќа во чија внат-

решност стилски се претставени тунел, тетраедар и 

шестар.  

- за музичка служба, лира.  

- за метеоролошка служба, метеоролошки инстру-

мент (анемометар) и петел.  

 

Член 30 

Генералите на Армијата наместо ознака на родот и 

службата, на палтото од службена униформа носат оз-

нака од стилизирани тутунови лисја извезени со срмен 

конец во златно-жолта боја со цвет во бела боја, на кои 

се поставени афионови плодови извезени со срмен ко-

нец во златно-жолта боја.  

Подлогата е изработена од ткаенина во боја на уни-

формата, во форма на ромб, обрабен со срмен конец во 

златно-жолта боја.  

Изгледот на ознаките за родовите и службите на 

Армијата се дадени во прилог бр. 5.  

 

VI. ОЗНАКИ НА ЕДИНИЦИТЕ НА АРМИЈАТА 

 

Член 31 

Опис на ознаките на командите и единиците  

на Армијата: 

 

1. Ознаката на Генералштабот на Армијата 

 

1.1. Ознаката на Генералштабот на Армијата е во 

форма на круг, обрабен со златножолта боја, со основа 

во темно-окер боја, во која е внесен штит со црвена 

боја, кој е обрабен со златножолта боја на кој има две 

вкрстени пушки и меч, а во средината на штитот стои 

единствениот знак за припадност на Армијата, кој е оп-

кружен со стилизирани дабови лисја споени со лента 

во златножолта боја, на која е испишан натпис „ГЕНЕ-

РАЛШТАБ”.  

 

2. Ознаки на Здружената оперативна команда и еди-

ниците 

 

2.1. Ознака на Здружената оперативна команда е во 

форма на круг кој се состои од два обрабени  круга од 

надворешна и внатрешна страна со црна боја. Првиот 

круг е на темносина основа, на кој е испишан натпис 
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,,ЗДРУЖЕНА ОПЕРАТИВНА КОМАНДА”, а во дол-

ниот дел симетрично се поставени девет ѕвезди со пет 

крака. Вториот круг е во зелена основа на која е поста-

вен венец од дабови лисја во чија средина се наоѓаат 

два вкрстени меча.  

 

2.2. Ознаки во 1. механизирана пешадиска бригада 

 

2.2.1. Ознаката на 1. механизирана пешадиска бри-

гада е во форма на штит обрабена со жолта боја, на зе-

лена основа. Во средина е претставен тенк, на врвот од 

топовската цевка на тенкот е прикажан меч со сечило-

то нагоре, под тенкот се прикажани вкрстени топовска 

цевка и пушка.  

  

2.2.2. Ознаката на 1. механизиран пешадиски батал-

јон е во форма на штит обрабен и преполовен со црна 

боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа скорпија 

во црна боја, а во десниот оклопен транспортер во жол-

та боја, на кој е испишан редниот број на баталјонот.  

 

2.2.3.  Ознаката на 2. механизиран пешадиски ба-

талјон е во форма на штит обрабен и преполовен со цр-

на боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа скор-

пија во црна боја, а во десниот оклопен транспортер во 

жолта боја, на кој е испишан редниот број на баталјо-

нот. 
 
2.2.4. Ознаката на 3. механизиран пешадиски батал-

јон е во форма на штит обрабен и преполовен со црна 

боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа глава од 

леопард во портокалова и црна боја, а во десниот окло-

пен транспортер во жолта боја, на кој е испишан ред-

ниот број на баталјонот.  

 

2.2.5. Ознаката на 4. механизиран пешадиски батал-

јон е во форма на штит обрабен и преполовен со црна 

боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа глава од 

леопард во портокалова и црна боја, а во десниот окло-

пен транспортер во жолта боја, на кој е испишан ред-

ниот број на баталјонот. 

 

2.2.6. Ознаката на тенковскиот баталјон е во форма 

на штит обрабен со жолта линија, на црвена основа на 

која централно е поставено сонце со осум крака во 

форма на осумаголник во жолта боја, а врз сонцето 

централно е поставен фронтален тенк во црна боја со 

жолти контури.  

 

2.2.7. Ознаката за артилериски баталјон е во форма 

на штит обрабен со темно сина боја, на зелена основа, 

во средината е претставен змеј свртен кон левата 

страна, а над него се прикажани вкрстени цевка од топ 

и ракета во жолта боја.  

2.2.8. Ознаката на инженерискиот баталјон е во 

форма на штит обрабен со жолта боја, на зелена ос-

нова, во средината се претставени две стражарски кули 

поврзани со мост во сива боја во чија позадина е прет-

ставен ѕид од тврдина во црна боја, под тврдината има 

тркало во сива боја, над кого се вкрстени инженериски 

алатки, во црна боја.  

 

2.3. Ознаки во воздухопловната бригада 

 

2.3.1. Ознаката на воздухопловната бригада е во 

форма на штит обрабен со жолта боја. Од работ по дол-

жина на целата ознака се протега лента во темносина 

боја, на која рамномерно се претставени 18 ѕвезди во 

жолта боја. Во внатрешноста на ознаката на светлосина 

основа во средината е прикажан меч со сечилото наго-

ре на кој се поставени крилја.  

 

2.3.2. Ознаката на сквадронот за борбени хеликоп-

тери е во форма на штит со лента од темно маслинесто-

сура боја, на која рамномерно се распоредени 18 ѕвезди 

во жолта боја, а штитот е обрабен со жолта боја. Во 

внатрешноста на ознаката во горниот дел е прикажан 

хеликоптер во дејство во црна боја, а во долниот дел на 

внатрешноста е прикажан нишан со темнозелена поза-

дина, а во позадината на црвена основа претставено е 

изгревање на сонцето со три жолти зрака кои се шират 

кон горниот дел и завршуваат до работ на лентата.  

 

2.3.3. Ознаката на сквадронот за транспортни хели-

коптери е во форма на штит со лента од темно масли-

несто-сура боја, на која рамномерно се распоредени 15 

ѕвезди во жолта боја, а штитот е обрабен со жолта боја. 

Позадината на внатрешноста на ознаката е црвена ос-

нова на која е претставено сонце со четири зрака во 

жолта боја. Во средината на ознаката е претставен црн 

коњ со кренати предни нозе свртен кон сонцето. Во 

горниот десен дел од ознаката гледано кон ознаката по-

ставен е меч со сечилото нагоре на кој се поставени 

крилја во жолта боја. На долниот дел од лентата со 

жолти латинични букви стои натпис ,,BUKEFAL”.  

 

2.3.5. Ознаката на сквадронот за воздухопловно 

техничко одржување е во форма штит обрабен со лента 

во темносина боја на која рамномерно се претставени 

18 ѕвезди во жолта боја, а штитот е обрабен со жолта 

боја. Кругот рамномерно е поделен во три дела на цр-

вена, зелена и жолта основа се преставени авион, ре-

зервен дел и авионска бомба. Од левата и десната стра-

на на кругот се претставени крилја.   
 
2.3.6. Ознаката на баталјонот за против воздушна 

одбрана е во форма на штит обрабен со жолта боја, на 

светлосина основа во средината се преставени вкрсте-
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ни ракета и цевка од топ свртени нагоре, во чии горен 

дел се наоѓа радарска антена зад која е прикажана коб-

ра во став за борба. Зад наведените симболи на основа-

та се претставени патеки на две ракети кои се протега-

ат од десниот долен дел кон левиот горен дел.  

 

2.3.7. Ознаката на баталјонот за воздухопловно наб-

људување и јавување е во форма на штит обрабен со 

темносина боја, на светлосина основа во средината а 

вториот круг во кој има 14 ѕвезди во жолта боја, е со 

светлосина боја во кој се преставени  радарска антена 

зад која се наоѓаат широко отворени крилја во жолта 

боја наклонети на авион свртен нагоре. Авионот и ра-

дарската антена се во сива боја.  

 

2.4. Ознаки во бригадата за логистичка поддршка 

 

2.4.1. Ознаката на бригадата за логистичка под-

дршка е во форма на штит обрабен со црна боја, на зе-

лена подлога. На горниот дел има шест ѕвезди, во сре-

дината се наоѓаат дијагонално прекрстени клучеви пре-

ку нив има тркало од колска кола со стрелки во круг и 

стап обвиткан со змија. На дното на штитот е кратенка-

та на бригадата за логистичка поддршка (брЛП).  

 

2.4.2. Ознаката на 1. логистички баталјон е во фор-

ма на штит обрабен со црна боја и преполовен со црна 

боја, на зелена подлога. Во левиот дел се наоѓа ознака-

та на бригадата за логистичка поддршка, а во десниот 

дел се наоѓа тркалезен запчаник. Во позадината на зап-

чаникот се наоѓаат изѕидани блокови во два реда, а во 

средината на запчаникот испишан е бројот 1. Околу 

запчаникот се извезени од двете страни гранчиња од 

дабови лисја.  

 

2.4.3. Ознаката на 2. логистички баталјон е во фор-

ма на штит обрабен со црна боја и преполовен со црна 

боја, на зелена подлога. Во левиот дел се наоѓа ознака-

та на бригадата за логистичка поддршка, а во десниот 

дел се наоѓа тркалезен запчаник. Во позадината на зап-

чаникот се наоѓаат изѕидани блокови во два реда, а во 

средината на запчаникот испишан е бројот 2. Околу 

запчаникот се извезени од двете страни гранчиња од 

дабови лисја.  

 

2.4.4. Ознаката на 3. логистички баталјон е во фор-

ма на штит обрабен со црна боја и преполовен со црна 

боја, на зелена подлога. Во левиот дел се наоѓа ознака-

та на бригадата за логистичка поддршка, а во десниот 

дел се наоѓа тркалезен запчаник. Во позадината на зап-

чаникот се наоѓаат изѕидани блокови во два реда, а во 

средината на запчаникот испишан е бројот 3. Околу 

запчаникот се извезени од двете страни гранчиња од 

дабови лисја. 

 

2.4.5. Ознаката на техничкиот ремонтен центар е во 

форма на штит обрабен со црна боја и преполовен со 

црна боја, на зелена подлога. Во левиот дел се наоѓа оз-

наката на бригадата за логистичка поддршка, а во дес-

ниот дел се наоѓа голем запчаник со зраци од сонце на 

црвена подлога. Во средината на запчаникот се наоѓа 

механичарски клуч. 

 

2.4.6. Ознаката на центарот за снабдување и тран-

спорт е во форма на штит обрабен со црна боја и 

преполовен со црна боја, на зелена подлога. Во левиот 

дел се наоѓа ознаката на бригадата за логистичка под-

дршка, а во десниот дел се наоѓа меч со класје од жито 

од двете страни. Над мечот се наоѓаат пет запчаници во 

трансмисија.  

 

2.4.7. Ознаката на воено-медицинскиот центар е во 

форма на штит обрабен со црна боја и преполовен со 

црна боја, на зелена подлога. Во левиот дел се наоѓа оз-

наката на бригадата за логистичка поддршка, а во дес-

ниот дел е поставен црвен крст преку кој се наоѓа меч 

со сива боја околу кој е обвиткана змија со маслинеста 

боја.  

 

2.5. Ознаката на командата на резервни сили е во 

форма на круг со маслинесто зелена основа обрабена 

со светло зелена боја. На прстенот околу националното 

знаме во кружен облик е испишан називот ,,КОМАН-

ДА ЗА РЕЗЕРВНИ СИЛИ“. Во центарот на ознаката 

поставено е знамето на Република Македонија врз кои 

се нанесени вкрстени пушка, меч и топовска цевка.  

  

2.6. Ознака на баталјонот на воената полиција е во 

форма на штит обрабен со светложолта боја, на сива 

основа, во средината е претставен штит во кафеава ос-

нова, во чија внатрешност има прикажано сонце со зра-

ци во светло жолта боја, а во позадината на штитот се 

претставени два вкрстени меча, обрабени со црна боја, 

со сечилата надолу. На врвот на штитот со црни букви 

е испишан натпис ,,ВОЕНА ПОЛИЦИЈА“.  

 

2.7. Ознака на  баталјонот за врски е во форма на 

штит обрабен со жолта боја на зелена основа, во среди-

ната е претставен меч со сечилото нагоре, зад горната 

половина на мечот се претставени две вкрстени зна-

менца во жолта и црвена боја. Во долниот дел се при-

кажани два дабови лисја по чија средина е прикажана 

по една молња со црвена боја.  
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3.  Ознаки во командата за обука и доктрини 

 

3.1. Ознаката на командата за обука и доктрини, е 

форма на круг обрабен со жолта боја, поделена во два 

круга. Првиот круг е во темно сина основа, на кој со 

жолта боја во горниот дел полукружно е испишан нат-

пис ,,КОМАНДА ЗА ОБУКА И ДОКТРИНИ“. Вториот 

круг е со зелена основа, во кој се наоѓа штит на кој е 

отсликано државното знаме, од десната страна на шти-

тот се наоѓа отворена книга, исто така на штитот се 

вкрстуваат факел и меч, чија рачка лежи на отворената 

книга.  

 

3.1.1 Ознаката на центарот за индивидуална обука е 

во форма на штит обрабен со жолта боја на црвена ос-

нова, на средината е претставен антички столб во свет-

ло сива боја, исправен факел во светло кафена боја и 

вкрстени мечови во сива боја со кафени рачки.  

 

3.1.2. Ознаката на  центарот за одгледување и дре-

сура на кучиња е во форма на штит обрабен со жолта 

боја, на црвена основа, во средината е претставен про-

фил на куче во црна боја.  

 

3.1.3. Ознаката на центарот за обука на питомци е 

во форма на штит, обрабен со жолта боја на црвена ос-

нова, фигура на меч и фигура на пушка во кафеаво-цр-

на боја, позади нив е прикажана фигура на отворена 

книга во кафеаво-бела боја и над нив е прикажан зла-

тен дабов венец со желади. 

 

3.1.4. Ознаката на центарот за странски јазици е во 

форма на штит, обрабен со жолта боја на црвена ос-

нова. На средината има вкрстено меч во жолта боја и 

факел во кафена боја а врз нив е поставена отворена 

книга во бела боја со црни букви.  

 

3.1.5. Ознаката на центар за изработка на доктрини, 

правила, упатства и научени лекции е во форма на 

штит, обрабен со жолта боја, на црвена основа. Во сре-

дината е претставена отворена книга обрабена со црна 

боја врз која лежат два вкрстени факели во кафена боја 

обрабени со црна боја. 
 
3.1.6. Ознаката на центарот за поддршка на обуката 

е во форма на штит, обрабен со жолта боја на црвена 

основа, на средината се претставени вкрстени меч во 

жолта и црвена боја, факел во кафена боја и сидро во 

црна боја а во позадина е претставена планина во сива 

боја. 

 

3.1.7. Ознаката на центарот за симулации е во фор-

ма  на штит, обрабен со жолта боја, на црвена основа, 

во горниот дел е претставена шаховска фигура на топ 

во жолта боја обрабен со црна боја врз кој лежи меч во 

жолта боја обрабен со црна боја, во подножје на мечот 

се вкрстени топовска цевка и пушка во жолта боја об-

рабени со црна боја. 

 

4. Ознаки во полкот за специјални операции 

 

4.1. Ознаката на командата на полкот за специјални 

операции е штит со црвена основа и златножолта 

рамка. Во средината на штитот се наоѓа меч со златно-

жолта боја, со сечилото нагоре, а од задната страна на 

мечот се вкрстени молња и стрела, во златножолта боја 

зад кои се наоѓа падобран со бело сина боја.  

  

4.2. Ознаката на баталјонот за специјална намена 

„Волци“, е штит со црвена основа и златножолта 

рамка. Во средината на штитот е претставена глава на 

волк во црна и бела боја. Позади главата на волкот се 

вкрстени меч, стрела, крило сите во златножолта боја и 

падобран во златножолта и сина боја. (Прилог бр.4, сл. 

бр.113). 

Ознаката на баталјонот за специјална намена 

„Волци“ која се носи на баретките е иста со ознаката со 

тоа што над штитот е поставена лента со црвена основа 

и златни рабови во која со златни букви е испишано 

,,SEMPER ETIAM UBIQUE SUPERIORES“.  

 

4.3. Ознаката на ренџерски баталјон „Ренџери“, е 

штит со црвена основа и златно жолта лента на врвот. 

Во средината на штитот се наоѓа меч со златно жолта 

боја, свртен нагоре. Позади мечот се вкрстени две стре-

ли со врвовите нагоре. Позади овие симболи се наоѓа 

падобран со купола во црна боја. Во подножјето на 

штитот се наоѓа натпис со црни латинични печатни 

букви “RАNGER“.  

Ознаката на Ренџерски баталјон која се носи на ба-

ретките е во облик на штит, со темно зелена основа и 

златножолта боја на краевите. Во средината на штитот 

се наоѓа меч со златно жолта боја, свртен нагоре. Поза-

ди мечот е падобран со купола во црна боја а позади 

овие симболи се вкрстени две стрели со врвовите свр-

тени нагоре. Во подножјето на знакот се наоѓа натпис 

со црни латинични букви „RANGER“, а на горниот дел 

се наоѓа натпис „Always a step ahead“). 

 

5. Ознака на центарот за електронско извидување е 

во форма на штит обрабен со црна боја. На светлосина 

основа е внесен штит со црна боја, во горниот дел на 

штитот се претставени очи на був, во средина на шти-

тот во форма на елипса со црвена подлога се претставе-
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ни во жолта боја две вкрстени патеки на електрони во 

движење, а над нив се вкрстени меч со сечилото нагоре 

и молња.  

 

6. Ознаката на баталјонот за почести е во форма на 

штит обрабен со жолта боја, на црвена основа во сре-

дината со црна боја е претставен гардист во профил 

околу кој се наоѓа ловоров венец во жолта боја.  

 

6.1. Ознаката на воениот оркестар е во форма на 

штит обрабен и поделен со жолта линија на црвена ос-

нова. Во левиот дел е ознаката од баталјонот за почес-

ти а во десниот дел со црна боја е претставена лира 

околу кој се наоѓа ловоров венец во црна боја.  

 

7. Персоналот упатен во мировни или хуманитарни 

операции надвор од територијата на Републиката, на 

униформата ја носи ознаката на мисијата во која е упа-

тен, утврдена од страна на организацијата која ја пред-

води мисијата. 

 

Облик на ознаките на Генералштабот, командите и 

единиците на Армијата 

 

1.  Военотеренска униформа 

Ознаките на Генералштабот на Армијата и коман-

дите на военотеренска униформа се во кружна форма 

со дијаметар од 80 мм.  

Ознаките на единиците се во облик на штит, со ди-

мензии 70х80 мм, а за баталјонот за специјални намени 

,,ВОЛЦИ“ е со димензии 50х55 мм, додека за ренџер-

скиот баталјон е со димензии 35х45 мм.  

Ознаките на командите-единиците на Армијата се 

платнени. 

 

2. Службена и униформа  

Ознаката на Генералштабот на Армијата и коман-

дите-единиците на Армијата за службената и свечената 

униформа е изработена во форма на беџ.  

Ознаката за Генералштабот на Армијата и команди-

те е во форма на круг со дијаметар  45 мм, и дебелина 2 

мм. Ознаката е изработен од метал. 

Ознаката е фиксирана на црна подлога со дијаметар 

55 мм, и дебелина 2 мм. На горната страна има продол-

жен јазик со должина од 35 мм, кој е засечен на среди-

ната. 

Ознаката за единиците е во форма на штит со виси-

на 45 мм, ширина 40 мм и дебелина 2 мм. Беџот е изра-

ботен од метал. Ознаката е фиксирана на црна подлога 

во форма на штит со висина 60 мм и ширина 55 мм. На 

горната страна има продолжен јазик со должина од 35 

мм, кој е засечен на средината. 

Изгледот на ознаките на Генералштабот на Арми-

јата, командите и единиците се дадени во прилог бр. 6  

 

Член 32 

Прилозите од број 1 до број 6 се составен дел од 

оваа Уредба. 

 

Член 33 

Обезбедување на квалитетот на деловите на уни-

формите од оваа Уредба се спроведува со мерки, по-

стапки и активности пропишани во Упатство за обезбе-

дување на квалитетот на производите, кое го донесува 

началникот на Генералштабот на Армијата. 

Техничката документација за деловите на унифор-

мите ја изработуваат стручните служби на Генералшта-

бот на Армијата, во согласност со одредбите на оваа 

Уредба и Упатството за обезбедување на квалитет на 

производите.  

 

VII.  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 34 

Со денот на влегување во сила на оваа уредба, прес-

танува да важи Уредбата за единствениот знак за при-

падност на Армијата на Република Македонија, уни-

формата, ознаките на чиновите, ознаките на родовите и 

службите, ознаките на единиците како и начинот и ус-

ловите за нивното носење („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.86/12). 

 

Член 35 

Униформите, ознаките на чиновите и ознаките на 

единиците, кои припадниците наАрмијата ги носат сог-

ласно Уредбата за единствениот знак за припадност на 

Армијата на Република Македонија, униформата, озна-

ките на чиновите, ознаките на родовите и службите, оз-

наките на единиците како и начинот и условите за нив-

ното носење („Службен весник на Република Македо-

нија”бр. 86/12) ќе се заменат во рок од 3 години од де-

нот на влегувањето во сила на оваа уредба, а врз осно-

ва на  динамички план. 

 

Член 36 

Оваа Уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 06-1191/3   Претседател 

12 октомври 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4152. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговските друштва(,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.28/04 ,84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 

24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 

41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16) и член 

13 точка 2) од Статутот на АД ,,Македонска пошта“ - 

Скопје во државна сопственост („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.64/15 и 73/15), Владата на 

Република Македонија, во својство на Собрание на 

друштвото, на седницата одржана на 5.10.2016 година, 

донесе 

      

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И 

ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АД ,,МАКЕ-

ДОНСКА ПОШТА“ - СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА 

  

Член 1 

Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка и 

финансиските извештаи на АД ,,Македонска пошта ,, - 

Скопје, во државна сопственост за 2014 година, усвое-

ни од Управниот одбор на АД ,,Македонска пошта ,, - 

Скопје, во државна сопственост, со Одлука бр.0201-

452/1 на седницата одржана на 26.2.2015 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-6228/1 Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

4153. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговските друштва (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.28/04 ,84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 

24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 

41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16) и член 

13 точка 2 од Статутот на АД ,,Македонска пошта“ - 

Скопје во државна сопственост („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.64/15 и 73/15), Владата на 

Република Македонија, во својство на Собрание на 

друштвото, на седницата одржана на 5.10. 2016 година, 

донесе 

      

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБО-

ТЕЊЕТО НА АД ,,МАКЕДОНСКА ПОШТА“ - 

СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ  

ЗА 2014 ГОДИНА 

  

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува Извештајот за работе-

њето на АД ,,Македонска пошта“ - Скопје, во државна 

сопственост за 2014 година, усвоен од Управниот од-

бор на АД ,,Македонска пошта“ - Скопје, во државна 

сопственост, со Одлука бр.0201-449/1 на седницата од-

ржана на 26. 2.2015 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-6228/2 Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

4154. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 2 од Законот 

за трговските друштва (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.28/04 ,84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 

24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 

41/14, 138/1, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16) и член 

13 точка 2 од Статутот на АД ,,Македонска пошта“ - 

Скопје во државна сопственост („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.64/15 и 73/15), Владата на 

Република Македонија, во својство на Собрание на 

друштвото, на седницата одржана на 5.10.2016 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ОСТВАРЕНАТА ДОБИВКА 

ПО ГОДИШНА СМЕТКА НА АД ,,МАКЕДОНСКА 

ПОШТА“ - СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 

ЗА 2014 ГОДИНА 

  

Член 1 

Со оваа одлука се распределуваат средствата оства-

рени како добивка по Годишна сметка за 2014 година 

на АД ,,Македонска пошта“ - Скопје, во државна соп-

ственост во износ од 902.395,00 денари, утврдени во 

Извештајот на независниот ревизор кој е разгледан од 

страна на Управниот одбор на АД ,,Македонска 

пошта“ - Скопје, во државна сопственост, со Одлука 

бр.0201-954/1 на седницата одржана на 26.6.2015 го-

дина. 

 

Член 2 

Вкупната непокриена загуба на друштвото изнесува 

243.813.843,00 денари и тоа по години за 2006 година 

остаток од 32.863.936,00 денари, за 2007 година  износ 

од 47.941.113,00 денари, за 2008 година 40.290.150,00 

денари, за 2012 година 1.834.651,00 денари и за 2013 

година 120.883.993,00 денари. 

Средствата од член 1 на оваа одлука се распределу-

ваат за покривање на дел од загубата по Годишна смет-

ка 2006 година. 
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Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-6228/3 Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

4155. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 

142/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 28.9.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА КОН (С 171) КОНВЕНЦИЈАТА ЗА НОЌНА РА-

БОТА, 1990, НА МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА  

НА ТРУДОТ 

 

1. Република Македонија да пристапи кон (С171) 

Конвенцијата за  ноќна работа, 1990, на Меѓународната 

организација на трудот, усвоена во Женева во 1990 го-

дина. 

2. Се задолжува Министерството за надворешни ра-

боти   да ја спроведе оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 42-6906/1 Заменик на претседателот 

28 септември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4156. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија  („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 

142/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 28.9.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА КОН (С 160) КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ТРУ-

ДОВИ СТАТИСТИКИ, 1985 НА МЕЃУНАРОДНАТА 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТРУДОТ 

 

1. Република Македонија да пристапи кон (С160) 

Конвенцијата за трудови статистики, 1985, на Меѓуна-

родната организација на трудот, усвоена во Женева во 

1985 година. 

2. Се задолжува Министерството за надворешни ра-

боти  да ја спроведе оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 42-6906/2 Заменик на претседателот 

28 септември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4157. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 

142/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 28.9.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА КОН (С 141) КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ОРГА-

НИЗАЦИИ НА РУРАЛНИ РАБОТНИЦИ, 1975 НА 

МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА  НА ТРУДОТ 

 

1. Република Македонија да пристапи кон (С141) 

Конвенцијата за организации на рурални работници, 

1975, на Меѓународната организација на трудот, усвое-

на во Женева во 1975 година. 

2. Се задолжува Министерството за надворешни ра-

боти да ја спроведе оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 42-6906/3 Заменик на претседателот 

28 септември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4158. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 

и 153/15) Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 5.10.2016 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР  ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 

            

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар која се наоѓа на КП.бр.17611/1 во 

КО Прилеп на ул. „М.Јосифоска“  и тоа зграда 1, наме-

на на зграда и друг објект В3-3, влез 1, кат ПР, број 1, 

намена на посебен заеднички дел од зградата ДП, со 

внатрешна површина од 191 м2, во корист на Републи-

ка Македонија во Катастарот на недвижности.  
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-7010/1 Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

4159. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија,, бр. 78/15, 106/15 
и 153/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 5.10.2016 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
       

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари кои се наоѓаат  на КП бр. 17613 во 
КО Прилеп на ул. „М.Јосифоска “ и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-3, влез 
1, кат ПР, број 1, намена  на  посебен дел од зграда ДП, 
со  внатрешна површина од 248 м2 и 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект В3-3, влез 
1, кат СУ, број /, намена на  посебен дел од зграда П, со  
внатрешна површина од 32 м2, 

во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-7010/2 Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

4160. 
Врз основа на член 65 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државна сопственост 
и со стварите во општинската сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 5.10.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижните ствари кои се наоѓаат на КП бр. 2016/2  
за КО Мислешево и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез 

1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 168, намена 

на посебен дел од зграда А, со внатрешна површина од 

26 м2 и 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1, 

влез 1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 168, на-

мена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна пов-

ршина од 6 м2, 

во корист на Република Македонија во Катастарот 

на недвижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објaвувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7090/1 Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

4161. 

О Б Ј А В А 

 

Договорот меѓу Република Македонија и Унгарија 

за социјално осигурување и социјална сигурност, пот-

пишан во Братислава на 20.11.2014 година, ратифику-

ван со Закон за ратификација на Договорот меѓу Репуб-

лика Македонија и Унгарија за социјално осигурување 

и социјална сигурност („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 80/2015), е влезен во сила на 1 септем-

ври 2015 година. 

 

 Заменик на Претседателот 

на Владата и Министер  

4 октомври 2016 година за надворешни работи, 

Скопје Никола Попоски, с.р. 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

4162. 

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 

7/16), Државниот завод за статистика го утврдува и об-

јавува 
 

О Б Ј А В А 

ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ 

НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА 

 

Индексот на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари-септември 2016 година, во 

однос на просечните цени на мало во 2015 година, из-

несува -0,2%. 

 

                                                                  Директор, 

                                            Лидија Костовска, с.р. 



 Стр. 64 - Бр. 188                                                                                  13 октомври 2016 
 

 

 www.slvesnik.com.mk                                                                                                contact@slvesnik.com.mk 
       
 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  

 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
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