Врз основа на член 115 од Законот за заштита и спасување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/04 и 49/04), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.05.2006 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ВИДОТ И ИЗГЛЕДОТ НА УНИФОРМАТА, ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ОЗНАКИ НА
ПРИПАДНИЦИТЕ НА СИЛИТЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ, ЗВУЧНИТЕ УРЕДИ И ОБЕЛЕЖЈА НА ВОЗИЛАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
Член 1
Со оваа уредба се уредува видот и изгледот на униформата, функционалните ознаки на
припадниците на силите за заштита и спасување, звучните уреди и обележја на возилата
за заштита и спасување.
Член 2
Припадниците на силите за заштита и спасување при ангажирањето во заштитата и
спасувањето носат униформа која се состои од: капа, блуза, панталони, ветровка, кошула
со долги и кратки ракави,маица со кратки ракави, чевли со повишена сара и работен комбинизон.
Капата е со спортски крој и е шиена од основен дел, заштитник од сонце и дополнителен дел за заштита на врат и уши. Основниот дел е појачан со непропуслива подлога. Капата се прилагодува според големината на главата со подвижна лента.
Блузата е сошиена од два дела предни и еден заден дел, појачана е на градите и грбот
со дополнителен материјал, со ракави и крагна. Во појасот има вшиен ластик. Закопчувањето на предниот дел се врши со пет нитни распоредени симетрично и ПВЦ патент, преку кој е шиена со преклопна лента во долниот раб на блузата е вовлечена врвца со димензија од 5мм. На предниот дел на блузата, нашиени се четири џепа, два на градите кои се
со димензии 170х 200 мм, и два на појасот 230х 230мм и со странични џепови со патент и
нашиени четири капаци 80х 65 мм. Џебовите се закопчуваат со две нитни. Околу вратот е
пришиена крагна во која е сместена качулка. Ракавите се завршуваат со рендери кои се закопчуваат со копчиња.
Панталоните се комотни. Од двете страни има вшиени внатрешни џепови со димензии 200
х 180 мм, и капаци 90 х 170 мм се закопчува со едно копче. Од двете страни на ногавиците
има вшиени џепови со димензии 240 х 180 мм и капак со 65х 180 мм, кои се закопчуваат со
две нитни. Има каишник со широчина од 45 мм, со пет гајки, и дрегери за носење на панталоните. Во долниот раб на ногавицата има вовлечен коноп – врвца од 5 мм.
Ветровката е изработена од инпрегниран надворешен дел од темносина боја и топла
внатрешна постава. Надворешниот дел е шиен од четири предни дела, еден заден дел, ракави, дводелна крагна и качулка. Од предна страна, по цела должина се затвора со двостран, делив патент. На предниот дел има шест џепа со димензии за горните џепови 175 х
200 ,мм со капак 180 х 70 мм и долни 200 х 290 мм и 200 х 250 мм со капак од 75 х 200
мм, долните џепови се дупли. Закопчувањето на надворешниот џеп е со две нитни а внатрешниот со патент. Ветровката на градите и грбот има нашиена светлоодбојна лента. На
предниот внатрешен дел покрај патентот за закопчување на ветровката, има уште еден патент за закопчување на поставата која е изработена од полиестерска волна.
Кошулата со долги и кратки ракави е во сина боја и е изработена од 100 % чешлан памук, на која на предниот дел на градите има два џепа длабок 150 мм и широк 140 мм, со
капаци 60 мм.
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Маицата е со кратки ракави со сина боја и изработена е од 100% чешлан памук.
Чевлите со повишена сара се црни, се изработени од кожа и високи со врвки.
Работниот комбинизон е изработен од памучно- синтетичка ткаенина, во портокалова
боја, кој го сочинуваат капа и комбинизон.
Капата е со спортски крој и е шиена од основен дел и заштитник од сонце.
Комбинизонот е изработен од еден дел. Се отвара со патент од ПВЦ, кои се покриени
со лента со три нитни. На предниот дел, над појасот нашиени се два џепа големина 170 х
200 мм и еден со димензија 60 х 130 мм. На ногавиците се вшиени два внатрешни џепа
200 х 220 мм, од страна а над колена мали џепови со димензии 180 х 210 мм. Закопчувањето е со патент. На градите, ракавите и ногавиците се вшиени светло одбивачки флуоросцентни траки. Во крагната на комбинизонот е вшиена качулка.
Член 3
Припадниците на силите за заштита и спасување, на униформата носат функционални
ознаки и тоа:
- ознака на Дирекцијата за заштита и спасување;
- ознака за специјалноста и
- ознака за функцијата во единиците и штабовите.
Изгледот на функционалните ознаки од став 1 од овој член се дадени во прегледот на
ознаките на припадниците на силите за заштита и спасување, кој е приложен кон оваа
уредба и е нејзин составен дел.
Член 4
Ознаката на Дирекцијата за заштита и спасување, припадниците на силите за заштита и
спасување ја носат на капа, во облик на значка или вшиен на средина од предната страна
од капата, со пречник од 22 мм, на горниот дел од левиот ракав од блузата со ширина на
штитот од 70 мм, а висина од 95 мм, на средина од горниот дел од левиот ракав, ветровката, кошулата, маицата и работниот комбилизон како и на средина на грбниот дел од униформата.
Член 5
Ознаките за специјалноста го има за основа меѓународниот знак на цивилната заштита,
со тоа што во средината е симболот за специјалност и тоа за:
1. единиците за извидување – двоглед црна боја со димензија од 10 х 25 мм.
2. единиците за радиолошка, хемиска и биолошка деконтаминација - стилизиран тролист на детелина жолта боја, димензии 20 мм.
3. единици за спасување и расчистување од урнатини - техничко тркало црвена боја, со
надворешен пречник 20 мм, широчина 5 мм.
4. единици за противпожарна заштита – пламен црвена боја, со димензија во базата 15
мм а во средината 20 мм и височина 25 мм.
5. единиците за заштита од неексплодирани убојни и експлозивни средства – силуета
на бомба црвена боја, со височина 20 мм, широчина 8 мм.
6. единиците за прва медицинска помош- црвен крст, со должина на краците 20 мм,
широчина 5 мм.
7. единици за заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло–
крст светлозелена боја, со големина на краците 20 мм, широчина 5 мм, обработени со широчина.
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8. единици за заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло –
лист со зелена боја со димензија од 20 мм.
9. единиците за асанација на теренот – знаменце жолта боја, во обим на триаголник,
широчината кон копјето 12 мм, височината 15 мм, должината на слободниот дел под знаменцето 10 мм и широчината на копјето 2 мм.
Член 6
Ознаките на функциите во единиците и штабовите на припадниците на силите за заштита и спасување се носат на средина на горниот лев џеп од униформата и поставени
или вшиени на платнен темносин правоаголник со димензии 70 х 80 мм.
Член 7
Функциите во единиците на заштитата и спасувањето се означуваат според следното:
1. Водачи на екипи, командири на одделенија и командири на водови носат правоаголни ширити, широчина 5 мм, должина на краците 40 мм и со триаголник помеѓу нив големина 17 мм, Темето на рамностран триаголник е свртено надолу.
Водачот на екипата носи еден, командирот на одделение два, а командирот на вод три
ширита.
Растојание помеѓу ширитите е 5 мм.
2. Заменикот командир на чета и командирот на чета носат еден ширит, димензија 60
х10 мм, рамностран триаголник црвена боја, поставен 5 мм над ширитот.
Заменикот на командирот на чета носи еден триаголник, а командирот на чета два триаголника.
Член 8
Функциите во штабовите во заштита и спасување се означуваат со ширити и рамностран триаголник со димензија 60 х 10 мм а тесните ширити 60 х 5 мм како и функциите
во единиците.
Означување на функциите од став 1 на овој член се врши според следното:
1. во трговски друштва, јавни претпријатија и установи ознаките член, началник и командант на штаб за заштита и спасување се:
Член, началник и командант на штаб носи еден ширит широк и еден тесен ширит црвена боја, членот еден триаголник, началникот два и командантот на штабот три триаголника црвена боја.
2. во единици на локална самоуправа, член на штаб, началник и командант на штабот за заштита и спасување се:
3. член на регионален штаб, началник и командант,на регионален штаб за заштита и
спасување се:
Член, началник и командант на штаб носи два широки ширита златно жолта боја, членот еден, началникот два и командантот на штабот три триаголника златно жолта боја.
член на Главен штаб и началник се:
4. Член, началник и командант на штаб носи два широки ширити црвена боја, членот
еден, началникот два и командантот на штабот три триаголника црвена боја.
Членот и началникот на штабот носат три широки ширита златно жолта боја, членот
еден и началникот два триаголника златно жолта боја.
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Командант на Главниот штаб за заштита и спасување ја носи ознака - штит со темно-сина
подлога, на кој има венец со ловорови гранчиња со златно-жолта боја, на горниот дел има
круг портокалова боја во кој на средина има рамностран триаголник во темно-сина боја.
Штитот е со димензии широчина 70 мм и висина 80 мм.
Димензиите на ширитите и триаголниците и растојанието помеѓу ширитите и помеѓу
триаголниците се како ознаките за функциите во единиците за заштита и спасување.
Член 9
Припадниците распоредени во просторните сили за заштита и спасување носат исти ознаки како и припадниците распоредени во републичките сили за заштита и спасување со
тоа што републичките сили носат златно жолта боја а просторните црвена боја.
Член 10
Звучните уреди кои ги користат возилата за заштита и спасување се со сигнално- завивачки тон кој непрекинато трае за време на движењето на возилото и кои се користат
исклучиво при интервенции.
Член 11
Возилата ангажирани за заштита и спасување се обележани со ознаката на Дирекцијата за
заштита и спасување, која се поставува на двете предни врати од возилата.
Член 12
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 19-2066/1
9 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Владо Бучковски, с.р.
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