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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 127 од Законот за полиција („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16 и 120/16), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 1.9.2016 година, донесе

УРЕДБА ЗА УНИФОРМАТА И  ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА НА 
ПОЛИЦИЈАТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со оваа уредба се уредува униформата и ознаките на униформата на Полицијата.

Член 2
Под униформа во смисла на оваа уредба се подразбираат составните делови на 

униформата, деловите и дополнителните делови што припаѓаат покрај униформата, како и 
ознаките на униформата на Полицијата од основната униформа, униформата за 
извршување на посебни и специјални задачи, униформата за воздухопловна служба, 
свечената униформа и униформата за резервниот состав на полицијата.

II. ВИДОВИ НА УНИФОРМА НА ПОЛИЦИЈАТА

Член 3
Полициските службеници ги имаат следните видови на униформа:
1. oсновна униформа, 
2. униформа за извршување на посебни и специјални задачи, 
3. униформа за воздухопловна  служба, 
4. свечена униформа и
5. униформа за резервниот состав на полицијата.

1. ОСНОВНА УНИФОРМА

Член 4
Во основната униформа спаѓаат следните подвидови на униформа:
1. работна униформа,
2. теренска униформа,
3. униформа за мотоциклисти,
4. униформа за велосипедисти и
5. униформа за езерска контрола. 

1.1 РАБОТНА УНИФОРМА

Член 5
Во работна униформа спаѓа:
а) работна униформа на полициски службеници (мажи) и 
б) работна униформа на полициски службеници (жени).
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1.1.1 РАБОТНА УНИФОРМА НА ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИЦИ (МАЖИ)

1.1.1.1. Составни делови на работната униформа на полициски службеници (мажи)

Член 6
Работната униформа на полициски службеници (мажи) се состои од: виндјакна со 

влошка, кратка виндјакна, панталони (зимски и летни), сако, капа „БК“ (зимска и летна), 
шапка (зимска и летна), кошула со долги ракави, кошула со кратки ракави, маица со 
кратки ракави со јака, вратоврска (во  јазол со ластик и мануелно врзување), џемпер со рол 
јака, дводелен комплет за дожд (виндјакна и панталони), чевли со потенок ѓон, чевли со 
подебел ѓон, полувисоки чевли и  високи специјални чизми.

1.1.2 РАБОТНА УНИФОРМА НА ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИЦИ (ЖЕНИ)

1.1.2.1. Составни делови на работната униформа на полициски службеници (жени)

Член 7
Работната униформа на полициски службеници (жени) се состои од: виндјакна со 

влошка, кратка виндјакна, панталони (зимски и летни), сако, здолниште (зимско и летно), 
капа „ЕУ“, капа „БК“ (зимска и летна), кошула со долги ракави, кошула со кратки ракави, 
маица со кратки ракави со јака, вратоврска (во  јазол со ластик и мануелно врзување), 
џемпер со рол јака, дводелен комплет за дожд (виндјакна и панталони), чевли со потенок 
ѓон, чевли со подебел ѓон, полувисоки чевли и високи специјални чизми.  

1.2. ТЕРЕНСКА УНИФОРМА

1.2.1. Составни делови на теренска униформа

Член 8
Теренската  униформа се состои од: виндјакна со влошка, теренска кратка јакна, 

теренски панталони (зимски, зимски со постава и летни), теренска кошула со долги 
ракави, теренска кошула со кратки ракави, џемпер со рол јака, теренска капа (летна, 
зимска продолжена и зимска кратка), маица со кратки ракави со јака, дводелен комплет за 
дожд (виндјакна и панталони), чевли со потенок ѓон, чевли со подебел ѓон, полувисоки 
чевли и високи специјални чизми.

1.3. УНИФОРМА ЗА МОТОЦИКЛИСТИ

1.3.1. Составни делови на униформата
за мотоциклисти

Член 9
Униформата за мотоциклистите се состои од: виндјакна, панталони (зимски и летни), 

џемпер со рол јака, капа „БК“ (зимска и летна), маица со кратки ракави со јака, дводелен 
комплет за дожд (виндјакна и панталони), чевли и чизми. 
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1.4. УНИФОРМА ЗА ВЕЛОСИПЕДИСТИ

1.4.1. Составни делови на униформа 
за велосипедисти

Член 10
Униформата за велосипедистите се состои од: кратка виндјкна, џемпер со рол јака, 

панталони, кратки панталони, кошула со кратки ракави, маица со кратки ракави со јака, 
ролка, капа „БК“ (зимска и летна), дводелен комплет за дожд (виндјакна и панталони), 
патики и полувисоки чевли. 

1.5. УНИФОРМА ЗА ЕЗЕРСКА КОНТРОЛА

1.5.1. Составни делови на униформа за езерска 
контрола

Член 11
Униформата за езерската контрола се состои од: комбинезон со термо влошка, 

виндјакна со влошка, теренска кратка јакна, теренски панталони (зимски, зимски со 
постава и летни), кратки панталони, теренска кошула со долги ракави, теренска кошула со 
кратки ракави, џемпер со рол јака, теренска капа (летна, зимска продолжена и зимска 
кратка), маица со кратки ракави со јака, дводелен комплет за дожд (виндјакна и 
панталони), патики, чевли со потенок ѓон, чевли со подебел ѓон, полувисоки чевли и 
високи специјални чизми. 

1.6. Делови што припаѓаат покрај основната 
униформа

Член 12
Делови што припаѓаат покрај основната униформа се: маица со кратки ракави со отвор 

во форма на буквата „О“, дводелно пододело, подкапа, чорапи кратки, чорапи долги, 
чорапи хулахоп, чорапи за велосипедисти, елече флуоросцентно, подлактици за 
регулирање на сообраќајот флуоросцентни, ракавици кожни, ракавици за регулирање на 
сообраќајот, ракавици за велосипедисти  (кратки и долги), ракавици за мотоциклисти, 
навлака за шапка и гајтан за свирче.   

1.7. Дополнителни делови што припаѓаат покрај 
основната униформа

Член 13
Дополнителните делови што припаѓаат покрај основната  униформа се: широк ремен 

(опасач) со шнола, футрола за пиштол, футрола за резервна рамка, футрола за лисици за 
врзување, футрола за радиоврска, футрола за клучеви, држач за батериска лампа, држач за 
полициска палка и тесен ремен со шнола.

1.8. Ознаки на основната униформа

Член 14
Ознаките на основната униформа се: натпис „ПОЛИЦИЈА“, натпис „СООБРАЌАЈНА 

ПОЛИЦИЈА“, натпис „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“,  амблем „ПОЛИЦИЈА“, 
амблем „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“,  амблем во форма на штит со намалени димензии и 
метална ознака за шапка.
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2. УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ И СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ

Член 15
Во униформата за извршување на посебни и специјални задачи спаѓаат следните 

подвидови на униформа:
1. униформа за извршување на специјални задачи, 
2. униформа за извршување на задачи во урбана средина,
3. униформа за извршување на задачи за јавен ред и мир,
4. униформа за извршување на задачи во рурална средина,
5. униформа за извршување на посебни задачи,  
6. униформа за  алпинизам и
7. униформа за скијање.

2.1. УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ

2.1.1. Составни делови на униформа за извршување на специјални задачи

Член 16
Униформата за извршување на специјални задачи се состои од: комбинезон, зимска 

јакна со подјакна, кратка мека јакна „виндстопер“, џемпер, кошула „рипс“, кошула 
„аутлас“, панталони „рипс“, панталони „трослојни“, блуза со долги ракави, маица со јака, 
маица со отвор во форма на буквата „О“, маица со долги ракави, тактичка маица со кратки 
ракави, дводелен комплет за дожд, шешир, капа „безбол“, беретка, навлака за шлем, 
високи зимски чизми и тактички летни чизми. 

2.2  УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАДАЧИ ВО УРБАНА СРЕДИНА

2.2.1. Составни делови на униформа за извршување на задачи во урбана средина

Член 17
Униформата за извршување на задачи во урбана средина се состои од: комбинезон, 

зимска јакна со подјакна, кратка јакна, џемпер, кошула „рипс“, кошула  „аутлас“, 
панталони „рипс“, панталони „трослојни“, блуза со долги ракави, маица со јака, маица со 
отвор во форма на буквата „О“, маица со долги ракави, тактичка маица со кратки ракави, 
дводелен комплет за дожд, шешир, капа „безбол“, беретка, навлака за шлем, високи 
зимски чизми и тактички летни чизми. 

2.3  УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАДАЧИ ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР

2.3.1. Составни делови на униформата за извршување на задачи за јавен ред и мир

Член 18
Униформата за извршување на задачи за јавен ред и мир се состои од: комбинезон, 

зимска јакна со подјакна, кратка јакна, џемпер, кошула „рипс“, кошула „аутлас“, 
панталони „рипс“, панталони „трослојни“, блуза со долги ракави, маица со јака, маица со 
отвор во форма на буквата „О“, маица со долги ракави, тактичка маица со кратки ракави, 
дождовна наметка, капа „безбол“, беретка, навлака за шлем,  високи специјални чизми и 
тактички летни чизми.
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2.4 УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАДАЧИ ВО РУРАЛНА СРЕДИНА

2.4.1. Составни делови на униформа за извршување на задачи во рурална средина

Член 19
Униформата за извршување на задачи во рурална средина се состои од:  комбинезон, 

зимска јакна со подјакна, кратка јакна, џемпер, кошула „рипс“, кошула „аутлас“, 
панталони „рипс“, панталони „трослојни“, блуза со долги ракави, маица со отвор во форма 
на буквата „О“, маица со долги ракави, тактичка маица со кратки ракави, дождовна 
наметка, дводелен комплет за дожд, шешир, беретка, навлака за шлем, високи зимски 
чизми и тактички летни чизми.

2.5. УНИФОРМА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
НА ПОСЕБНИ ЗАДАЧИ

2.5.1. Составни делови на униформа за извршување на посебни задачи

Член 20
Униформата за извршување на посебни задачи се состои од: комбинезон, зимска јакна 

со подјакна, кратка јакна, џемпер, кошула „рипс“, кошула  „аутлас“, панталони „рипс“, 
панталони „трослојни“, блуза со долги ракави, маица со јака, маица со отвор во форма на 
буквата „О“, маица со долги ракави, тактичка маица со кратки ракави, дводелен комплет 
за дожд, шешир, капа „безбол“, беретка, навлака за шлем, високи зимски чизми и 
тактички летни чизми. 

2.6. УНИФОРМА ЗА АЛПИНИЗАМ

2.6.1. Составни делови на униформа за алпинизам

Член 21
Униформата за алпинизам се состои од: заштитен комбинезон, летни панталони, блуза 

со долги ракави, кратки панталони, маица со кратки ракави, зимски панталони, јакна 
виндстопер со качулка, дводелна јакна, јакна микрофибер, алпинистички панталони, 
алпинистички патики, патики за планинарење, планинарски високи чевли и зимски 
алпинистички чевли со жлебови за дерези. 

2.7. УНИФОРМА ЗА СКИЈАЊЕ

2.7.1. Составни делови на униформа за скијање

Член 22
Униформата за скијање се состои од: скијачка јакна, скијачка подјакна, скијачки 

панталони, скијачка капа и скијачки ракавици. 

2.8. Делови што припаѓаат покрај униформата за извршување на посебни и 
специјални задачи

Член 23
Деловите што припаѓаат покрај униформата за извршување на посебни  и специјални 

задачи се: надодело (блуза, панталони, ракавици, подкапа, навлака за шлем и лента за 
маскирање на оружје), дводелно пододело со подкапа, капа фантом, капа плетена, капа 
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полар, капа фантом алпинистичка, ракавици термо, ракавици тактички, ракавици „фаст 
роуп“,ракавици за ЈРМ, ракавици волнени, ракавици полар, ракавици со споени прсти, 
ракавици алпинистичи, ремен за панталони, камашни, чорапи летни, чорапи зимски, 
чорапи кратки и чорапи долги.

2.9. Дополнителни делови што припаѓаат покрај униформата за извршување на 
посебни и специјални задачи

Член 24
Дополнителни делови што припаѓаат покрај униформата за извршување на посебни и 

специјални задачи се: тактички опасач, тактичка футрола за пиштол, спуштена футрола за 
пиштол, тактичка футрола за резервни рамки за пиштол, футрола за радиоврска, футрола 
за батериска лампа, држач за батериска лампа, држач за полициска палка, футрола за 
полициска палка, футрола за лисици за врзување, држач за клучеви, футрола за заштитна 
маска, футрола за прва помош, мулти футрола и тактички ремен.

2.10. Ознаки на униформата за извршување
на посебни и специјални задачи

Член 25
Ознаките на униформата за извршување на посебни и специјални задачи се: амблем 

„ПОЛИЦИЈА“, амблем „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“, амблем „ЕДИНИЦА 
ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“, амблем „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“, 
амблем „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“, амблем „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И 
ИНТЕРВЕНЦИЈА – АЛФА“, амблем „МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА КОМПЕНЗАТОРНИ 
МЕРКИ“, амблем „ЕДИНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ КУЧИЊА“, амблем во форма на круг со 
намалени димензии, амблем во форма на штит со намалени димензии, натпис за 
идентификација, натпис „МАКЕДОНИЈА“, правоаголен амблем со натпис за 
специјалност, оперативна и крвна група и метален амблем во форма на круг со намалени 
димензии.  

3. УНИФОРМА ЗА ВОЗДУХОПЛОВНА  СЛУЖБА

Член 26
Во униформата за воздухопловната служба спаѓаат следните подвидови на униформа:
1. униформа за летачка служба и
2. униформа за воздухопловно-техничка служба

3.1 УНИФОРМА ЗА ЛЕТАЧКА СЛУЖБА

3.1.1. Составни делови на униформа за летачка служба

Член 27
Униформата за летачка служба се состои од: зимска летачка јакна N–3 B, летачка кожна 

јакна од типот USAF A-2, виндјакна од типот CWU-36/P NOMEX, летачки комбинезон од 
типот CWU-27/P NOMEX (зимски и летен), подкомбинезон, летачки ракавици од типот 
USAF/USN, капа „безбол“, полувисоки чевли и чизми.



Службен весник на РМ, бр. 169 од 6.9.2016 година 

7 од 9

3.2. УНИФОРМА ЗА ВОЗДУХОПЛОВНО
-ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

3.2.1. Составни делови на униформа за 
воздухопловно-техничка служба

Член 28
Униформата за воздухопловно-техничка служба се состои од: зимска летачка јакна N–

3B, зимска виндјакна, виндјакна, зимски едноделен комбинезон, дводелен летен 
кобинезон, подкомбинезон, заштитен комбинезон, дуксер, капа „безбол“, полувисоки 
чевли и чизми.

3.3. Делови што припаѓаат покрај униформата за воздухопловна служба

Член 29
Делови што припаѓаат покрај униформата за воздухопловна служба се: маица со кратки 

ракави, маица со кратки ракави со јака, дводелна долна облека (летна и зимска), подкапа, 
ракавици кожни и чорапи (кратки и долги).

3.4. Дополнителни делови што припаѓаат покрај униформата за воздухопловна 
служба

Член 30
Дополнителни делови што припаѓаат покрај униформата за воздухопловна служба се: 

широк ремен (опасач) со шнола, футрола за пиштол, футрола за резервна рамка, футрола 
за радиоврска, футрола за клучеви, држач за батериска лампа и тесен ремен со шнола.

3.5. Ознаки на униформа за воздухопловна  служба

Член 31
Ознаките на униформата за воздухопловна служба се: амблем  „ПОЛИЦИЈА“, амблем 

„ОДДЕЛ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНИ ЕДИНИЦИ“, амблем  „ХЕЛИХОПТЕРСКА ЕДИНИЦА 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ“, амблем „ХЕЛИХОПТЕРСКА ЕДИНИЦА ЗА ПОЛИЦИСКИ 
НАМЕНИ“, натпис „АЕРОДРОМСКА ПОЛИЦИСКА БАЗА“, натпис „ЕДИНИЦА ЗА 
ВОЗДУХОПЛОВСТВО“, пилотска значка, значка за воздухопловно техничка служба и 
амблем во форма на штит со намалени димензии.

4. СВЕЧЕНА УНИФОРМА

Член 32
Во свечена униформа спаѓа:
1. свечена  униформа на полициски службеници (мажи) и
2. свечена  униформа на полициски службеници (жени).

4.1.Свечена униформа на полициски службеници (мажи)

Член 33
Свечената униформа на полициски службеници (мажи) се состои од: сако, панталони, 

мантил, шапка, кошула со долги ракави, вратоврска, украсен гајтан, ракавици, чевли 
плитки и чорапи кратки.
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4.2. Свечена униформа на полициски службеници (жени)

Член 34
Свечената униформа на полициски службеници (жени) се состои од: сако, панталони, 

здолниште, мантил, капа „ЕУ“, кошула со долги ракави, вратоврска, украсен гајтан, 
ракавици, чевли со потенок ѓон и чорапи хулахоп.

4.3. Ознаки на свечена униформа

Член 35
Ознаките на свечената униформа се: амблем „ПОЛИЦИЈА“, натпис или амблем за 

припадност на организациска единица, метална ознака за шапка и амблем  во форма на 
штит со намалени димензии. 

5. УНИФОРМА ЗА РЕЗЕРВЕН СОСТАВ 
НА ПОЛИЦИЈА

5.1. Составни делови на униформа за резервен 
состав на полиција

Член 36
Униформата за резервниот состав на полицијата се состои од:  виндјакна со влошка, 

панталони (зимски и летни), кошула со долги ракави, кошула со кратки ракави, џемпер со 
рол јака, дводелен комплет за дожд (виндјакна и панталони), капа (летна и зимска 
продолжена), маица со кратки ракави со јака и високи чизми.

5.2. Делови што припаѓаат покрај униформата за резервниот состав на полицијата

Член 37
Делови што припаѓаат покрај униформата за резервниот состав на полицијата се: маица 

со кратки ракави со отвор во форма на буквата „О“, дводелно пододело, подкапа, 
ракавици кожни, чорапи кратки и чорапи долги.

5.3. Дополнителни делови што припаѓаат покрај униформата за резервниот состав на 
полицијата

Член 38
Дополнителните делови што припаѓаат покрај униформата за резервниот состав на 

полицијата се: широк ремен (опасач) со шнола, футрола за пиштол, футрола за резервна 
рамка, футрола за лисици за врзување, футрола за радиоврска, футрола за клучеви, држач 
за батериска лампа, држач за полициска палка и тесен ремен со шнола.

5.4. Ознаки на униформата за резервен состав 
на полиција

Член 39
Ознаките на униформата за резервниот состав на полицијата се: амблем  „ПОЛИЦИЈА 

РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“, натпис „ПОЛИЦИЈА РЕЗЕРВЕН СОСТАВ“ и амблем  во форма на 
штит со намалени димензии. 
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III. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 40
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за 

униформата и ознаките на униформата на Полицијата („Службен  весник на Република 
Македонија“ бр. 106/07 и 6/11), освен членот 31 став 1 зборовите: „За извршување на 
определени задачи и работи на полицајците и полицајките им припаѓаат и соодветни 
дополнителни делови на униформата и тоа: балистички елек (панцир), заштитна гас маска, 
шлем, балистички заштитен шлем, робокап одело, тактички елек со додатоци, тактички 
елек со вграден алпинистички појас и додатоци во црна боја, транспортна торба за оружје 
и муниција, транспортна торба за опрема, транспортен ранец,ранец, заштитни очила за 
гаѓање, тактички заштитни очила, антифони, штитници за колена и лакти, суспензори, 
прирачен џебен алат со футрола за опасач, метална телескопска палка со футрола за 
опасач, палка-тонфа,гумена палка, мини батериска лампа со футрола, торбичка со прва 
медицинска помош,футрола за нож-бодеж во црна боја и футрола за нож-танто во 
маскирна боја со вудланд шара, матарка за вода (1 л.) со футрола, мешина за вода 
''камила'' (3 литри), прибор за јадење, подметнувач од пресуван сунѓер, вреќа за спиење, 
алпинистички единечен шатор,штит, балистички штит, маскирно шаторско крило со 
''вудланд'' шара, очила за сонце, свирка со гајтан, стоп палка,стоп светлечка палка, гумени 
чизми и офицерска командна торба“, ставовите  2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20 и 
21 и членовите 34 и 35 кои ќе престанат да важат по една година од денот на влегувањето 
во сила на оваа уредба.

Член 41
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“.

       Бр. 42-6748/1 Заменик на претседателот
1 септември 2016 година на Владата на Република
          Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.


