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Врз основа на член 127 од Законот за полиција („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 114/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
ден 13.11.2007 година, донесе 

 
УРЕДБА ЗА НАЧИНОТ НА СТЕКНУВАЊЕ НА ЗВАЊАТА И ОЗНАКИТЕ НА 

ЗВАЊАТА НА ПОЛИЦИСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се уредува начинот на стекнување на звањата и ознаките на звањата на 

полициските службеници. 
 

II. НАЧИН НА СТЕКНУВАЊЕ НА ЗВАЊАТА  
НА ПОЛИЦИСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

 
Член 2 

Полицискиот службеник се стекнува со соодветно звање ако: 
- има соодветно образование пропишано за работното место на кое се распоредува; 
- има потребен работен стаж поминат со претходното звање; 
- биде распореден на работно место за кое е предвидено такво звање и  
- во периодот од добивање на претходното звање до стекнување на новото звање бил 

оценуван најмалку со оценка „задоволува“. 
 

Член 3 
Полицискиот службеник кој ги исполнува критериумите утврдени во членот 2 на оваа 

уредба и кој има средно образование се стекнува со следните звања: 
1. „полицаец“ – по истекот на периодот за стручно оспособување, доколку нема 

образование од областа на внатрешните работи и положен стручен испит; 
2. „виш полицаец“ – по поминати 10 години работен стаж со звање полицаец и 
3. „главен полицаец“ – по поминати 15 години работен стаж со звање виш полицаец. 
 

Член 4 
Полицискиот службеник кој ги исполнува критериумите утврдени во членот 2 на оваа 

уредба и кој има високо образование се стекнува со следните звања: 
1. „помлад инспектор“ – по истекот на периодот за стручно оспособување, доколку нема 

образование од областа на внатрешните работи и положен стручен испит; 
2. „инспектор“ – по поминати три години работен стаж со звање помлад инспектор; 
3. „виш инспектор“ – по поминати три години работен стаж со звање инспектор; 
4. „самостоен инспектор“ – по поминати три години работен стаж со звање виш 

инспектор; 
5. „главен инспектор“ – по поминати три години работен стаж со звање самостоен 

инспектор; 
6. „полициски советник“ – по поминати пет години работен стаж со звање главен 

инспектор;  
7. „виш полициски советник“ – по поминати три години работен стаж со звање 

полициски советник; 
8. „главен полициски советник“ – по поминати три години работен стаж со звање виш 

полициски советник и  
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9. „генерален полициски советник“ – по поминати две години работен стаж со звање 
главен полициски советник. 

 
Член 5 

За преминување на полицискиот службеник од едно звање во друго не се засметува 
годината во која: 

- му е изречена дисциплинска мерка за потешко кршење на работната дисциплина и  
- оправдано отсуствувал од работа шест или повеќе месеци. 
 

Член 6 
Полицискиот службеник може во исклучителни случаи да стекне повисоко звање и без 

потребниот работен стаж поминат со претходното звање, ако во текот на извршување на 
полициските работи се истакнал со исклучителна храброст и пожртвуваност и при тоа ги 
заштитил животот, личната сигурност и имотот на граѓаните, како и слободите и правата на 
човекот и граѓанинот, за што одлучува министерот за внатрешни работи, на предлог на 
директорот на Бирото за јавна безбедност. 

 
Член 7 

Ако во моментот на исполнување на условите за стекнување на повисоко звање, 
против полицискиот службеник се води дисциплинска постапка, односно постапка за 
утврдување на психофизичката или општата здравствена способност за вршење на 
полициските работи или кривична постапка за сторено кривично дело за кое се гони по 
службена должност, стекнувањето на звањето се одлага до завршување на постапката.  

 
III. ОЗНАКИ НА ЗВАЊАТА НА ПОЛИЦИСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

 
Член 8 

Полициските службеници ги имаат следните ознаки на звањата: 
1. Ознаката на звањето полицаец е изработена од ткаенина во состав 45% волна и 55% 

полиестер со тежина од 490-510 грама (на метар должен) во темно сина боја. На долниот 
среден дел од ознаката навезена е една ѕвезда со срмен конец во светло сина мат боја. 
Ознаката по работ е извезена со конец во светло сина мат боја. 

2. Ознаката на звањето виш полицаец е изработена од ткаенина во состав 45% волна и 
55% полиестер со тежина од 490-510 грама (на метар должен) во темно сина боја. На 
долниот среден дел од ознаката навезени се две ѕвезди со срмен конец во светло сина мат 
боја, кои се поставени една над друга по должина на полето. Ознаката по работ е извезена 
со конец во светло сина мат боја. 

3. Ознаката на звањето главен полицаец е изработена од ткаенина во состав 45% волна 
и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама (на метар должен) во темно сина боја. На 
долниот среден дел од ознаката навезени се три ѕвезди со срмен конец во светло сина мат 
боја, кои се поставени една над друга по должина на полето. Ознаката по работ е извезена 
со конец во светло сина мат боја. 

4. Ознаката на звањето помлад инспектор е изработена од ткаенина во состав 45% 
волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама (на метар должен) во темно сина боја. 
На долниот среден дел од ознаката навезена е една ѕвезда со срмен конец во златна мат 
боја. Ознаката по работ е извезена со конец во златна мат боја. 

5. Ознаката на звањето инспектор е изработена од ткаенина во состав 45% волна и 55% 
полиестер со тежина од 490-510 грама (на метар должен) во темно сина боја. На долниот 
среден дел од ознаката навезени се две ѕвезди со срмен конец во златна мат боја кои се 
поставени една над друга по должина на полето. Ознаката по работ е извезена со конец во 
златна мат боја.  



„Службен весник на РМ“ бр. 140 од 21.11.2007 година 

3 од 6 

6. Ознаката на звањето виш инспектор е изработена од ткаенина во состав 45% волна 
и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама (на метар должен) во темно сина боја. На 
долниот среден дел од ознаката навезени се три ѕвезди со срмен конец во златна мат 
боја, кои се поставени една над друга по должина на полето. Ознаката по работ е 
извезена со конец во златна мат боја. 

7. Ознаката на звањето самостоен инспектор е изработена од ткаенина во состав 45% 
волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама (на метар должен) во темно сина боја. 
На долниот среден дел од ознаката навезени се четири ѕвезди со срмен конец во златна 
мат боја, кои се поставени една над друга по должина на полето. Ознаката по работ е 
извезена со конец во златна мат боја. 

8. Ознаката на звањето главен инспектор е изработена од ткаенина во состав 45% 
волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама (на метар должен) во темно сина 
боја. На долниот дел од ознаката навезена е бордура во форма на осмица со срмен 
конец во златна мат боја со широчина од 15 мм и една ѕвезда со срмен конец во златна 
мат боја по должина на полето. Ознаката по работ е извезена со два испреплетени 
ширити со срмен конец во златна мат боја. 

9. Ознаката на звањето полициски советник е изработена од ткаенина во состав 45% 
волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама (на метар должен) во темно сина боја. 
На долниот дел од ознаката навезени се две бордури во форма на осмица со срмен конец 
во мат златна боја со широчина од 15 мм на меѓусебно растојание од 5,0 мм и една ѕвезда 
со срмен конец во златна мат боја по должина на полето. Ознаката по работ е извезена со 
два испреплетени ширити со срмен конец во златна мат боја. 

10. Ознаката на звањето виш полициски советник е изработена од ткаенина во состав 
45% волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама (на метар должен) во темно сина 
боја. На долниот дел од ознаката навезени се две бордури во форма на осмица со срмен 
конец во мат златна боја во широчина од 15 мм на меѓусебно растојание од 5,0 мм и две 
ѕвезди со срмен конец во златна мат боја, кои се поставени една над друга по должина на 
полето. Ознаката по работ е извезена со два испреплетени ширити со срмен конец во 
златна мат боја.  

11. Ознаката на звањето главен полициски советник е изработена од ткаенина во 
состав 45% волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама (на метар должен) во 
темно сина боја. На долниот дел од ознаката навезени се две бордури во форма на 
осмица со срмен конец во златна мат боја во широчина од 15 мм на меѓусебно 
растојание од 5,0 мм, а на растојание од 5,0 мм навезен е ловоров венец со срмен конец 
во златна мат боја и две ѕвезди со срмен конец во златна мат боја, кои се поставени 
една над друга по должина на полето. Ознаката по работ е извезена со два 
испреплетени ширити со срмен конец во златна мат боја. 

12. Ознаката на звањето генерален полициски советник е изработена од ткаенина во 
состав 45% волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама (на метар должен) во 
темно сина боја. На долниот дел од ознаката навезени се две бордури во форма на осмица 
со срмен конец во златна мат боја во широчина од 15  мм на меѓусебно растојание од 5,0 
мм, а на растојание од 5,0 мм навезен е ловоров венец со срмен конец во златна мат боја и 
три ѕвезди со срмен конец во златна мат боја во форма на рамностран триаголник по 
должина на полето. Ознаката по работ е извезена со два испреплетени ширити со срмен 
конец во златна мат боја.  

Ознаките на звањата од ставот 1 на овој член се дадени во прилог бр. 1 и прилог бр. 2, 
кои се составен дел на оваа уредба. 
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Член 9 
Ознаките на звањата претставуваат еполети кои се поставуваат на униформата на 

полицискиот службеник, на нарамениците или во висина на градите. 
Еполетите кои се поставуваат на нарамениците се со димензии 15.5 х 6 х 4.5 см, 

имаат влошка за зајакнување и зашиена испуска на долниот заден дел која се 
навлекува на нараменицата и се закопчува со копче, а при врвот завршува со тап 
агол. (Прилог бр. 1). 

Еполетата која се поставува во висина на градите е со димензии 10 х 5 см е во 
правоаголна форма и има влошка за зајакнување, а на задниот дел по целата површина е 
поставена „чичак-лента“ за прикачување. (Прилог бр. 2). 

Ѕвездата на еполетата е четворокрака и се изработува во светло сина мат или златна мат 
варијанта и е формирана од осум полудијагонали на квадрат, со распон на краците од 2 
см. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ  

ОДРЕДБИ 
 

Член 10 
Со денот на отпочнувањето на примената на оваа уредба престанува да важи Уредбата 

за чиновите, ознаките на чиновите и условите за нивно стекнување за овластените 
службени лица на Министерството за внатрешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 26/2004). 

 
Член 11 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-6905/1                   Заменик на претседателот 

13 ноември 2007 година              на Владата на Република 
            Скопје                         Македонија, 
                                     м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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ПРИЛОГ БР. 1 
 

ОЗНАКИ НА ЗВАЊА 
НА ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИЦИ КОИ СЕ 

ПОСТАВУВААТ НА НАРАМЕНИЦИ 

ПОЛИЦАЕЦ ВИШ 
ПОЛИЦАЕЦ 

ГЛАВЕН 
ПОЛИЦАЕЦ 

ПОМЛАД 
ИНСПЕКТОР 

ИНСПЕКТОР ВИШ 
ИНСПЕКТОР 

САМОСТОЕН 
ИНСПЕКТОР 

ГЛАВЕН 
ИНСПЕКТОР 

ПОЛИЦИСКИ 
СОВЕТНИК 

ВИШ 
ПОЛИЦИСКИ 
СОВЕТНИК 

ГЛАВЕН 
ПОЛИЦИСКИ 
СОВЕТНИК 

ГЕНЕРАЛЕН 
ПОЛИЦИСКИ 
СОВЕТНИК 
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ПРИЛОГ БР. 2 
 

ОЗНАКИ НА ЗВАЊА 
НА ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИЦИ  

КОИ СЕ ПОСТАВУВААТ ВО ВИСИНА НА 
ГРАДИТЕ 

ПОЛИЦАЕЦ ВИШ 
ПОЛИЦАЕЦ 

ГЛАВЕН 
ПОЛИЦАЕЦ 

ПОМЛАД 
ИНСПЕКТОР 

ИНСПЕКТОР ВИШ 
ИНСПЕКТОР

САМОСТОЕН 
ИНСПЕКТОР

ГЛАВЕН 
ИНСПЕКТОР

ПОЛИЦИСКИ 
СОВЕТНИК 

ВИШ 
ПОЛИЦИСКИ 
СОВЕТНИК 

ГЛАВЕН 
ПОЛИЦИСКИ 
СОВЕТНИК 

ГЕНЕРАЛЕН 
ПОЛИЦИСКИ 
СОВЕТНИК 


