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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО  

 И ВОДОСТОПАНСТВО  

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за шумарска и ловна инспекција („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 88/08) министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, донесе  

 
ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТНАТА ОБЛЕКА, ИЗГЛЕДОТ НА АМБЛЕМОТ, 

ОПРЕМАТА ЗА РАБОТА И ВИДОТ НА ОРУЖЈЕТО ШТО ГО НОСАТ  

 ИНСПЕКТОРИТЕ  

Член 1  
Со овој правилник се пропишува работната облека, изгледот на амблемот, опремата за 

работа и видот на оружјето што го носат инспекторите.  

Член 2  
Инспекторите имаат свечена и теренска работна облека.  

Член 3  

Свечената работната облека на инспекторите се состои од: сако, панталони односно 
здолниште  за  женскиот  пол,  кошула  со  долги  ракави,  кошула  со  кратки  ракави, 
вратоврска, чевли со потенок ѓон и кожен ремен.  

Член 4  

Деловите од свечената работна облека на инспекторите го имаат следниот крој и боја:  
1. Сакото е од тергал со темно зелена боја (65% волна и 35% полиестер) со отворени  

ревери и благо изразен струк. Сакото е поставено и има по еден џеп од двете внатрешни  
страни. Ракавите на сакото се долги до половина на дланката на природно опуштена  
рака. Сакото однапред се закопчува со три копчиња со иста боја како и ткаенината со  
пречник од 10 мм. Копчињата на сакото се сошиени на десната односно на левата страна  
за женскиот пол на подеднакво меѓусебно растојание. На сакото од надворешна страна,  
на левата града и на долниот дел на двете страни се наоѓа по еден џеп. Широчината на  
горниот џеп е од 6 до 8 см, а должината од 10 до 12 см. Широчината на долните џепови е  
од  16  до  20  см,  а  должината  од  18 до  20  см.  Сакото  одзади  има  два  прорези  кој  
започнуваат 6 до 8 см од половината, а за женскиот пол е без прорези.  

2. Панталоните се од тергал со темно зелена боја (65% волна и 35% полиестер) и се со 
вообичаен крој. Од предната страна се со два коси џепа и еден џеп од задната десна страна на 
закопчување со едно копче. Затварањето на панталоните е со патент и едно копче и 
потребен број на гајки за ремен.  

3. Здолништето за женскиот пол е од тергал со темно зелена боја со вообичаен крој, 
одзади со шлиц  20 см и со патент затворувач. Од внатре е поставено со ткаенина со 
соодветна боја. На појасот има потребен број на гајки за ремен и едно копче.  

4. Кошулата со кратки ракави е изработена од материјал оксфорд или друга слична 
ткаенина (67% памук и 33% синтетика) во бела боја. Кошулата на предната страна има 
лента со широчина од 3,5 см и се закопчува со тонирани копчиња. Од напред на градите од 
левата страна има еден џеп со ширина од 12-14 см и должина од 14-16 см.  

5. Кошулата со долги ракави е изработена од материјал оксфорд или друга слична 

ткаенина (67% памук и 33% синтетика) во бела боја. Кошулата на предната страна има 
лента со широчина од 3,5 см и се закопчува со тонирани копчиња. Од напред на градите од 

левата страна има еден џеп со ширина од 12-14 см и должина од 14-16 см.  
 
 
 

1 од 4  



 
 
 
Службен весник на РМ, бр. 154 од 12.12.2008 година  

 

6. Вратоврската е со вообичаен крој и составот на материјалот е 100 % полиестер и е со 

мануелно врзување.  

7. Плитките чевли се со тенок ѓон и се изработени од природен материјал од говедска  
кожа во црна боја, со дебелина од  0,14-0,16 см. Поставата на чевлите е од природен  

материјал козји анилине, а во предниот дел од кепер платно. Ѓонот е гумиран од ПВЦ  

материјал. Чевлите се врзуваат со врвки кои се протнуваат низ два реда од по три окца.  

8. Кожениот ремен е со ширина од 3,5 см во црна боја, изработен од галантериска 

кожа со дебелина од 1,8-2,0 мм. На опачината има лепена постава од говедски шпалт. 

Ременот има шнола во златна боја со еден трн, на него има две гајки од кои едната е 

статична, а другата е подвижна. Должината на каишот е од 105-135 см. На самиот каиш има 

шест окца за затегање на ременот.  

 

Член 5  

Теренската работна облека на инспекторите се состои од: виндјакна, елек, панталони, 
кошула со долги ракави, џемпер со ѕ патент, маица со кратки ракави, теренски чевли, 
опасач и футрола за пиштол.  

 

Член 6  

Деловите од теренската работна облека на инспекторите го имаат следниот крој и боја:  

1. Виндјакната е со рамен крој изработена од материјал кабардина (50% памук и 50% 

најлон) во маслинесто зелена боја. Должината на јакната е три четвртини, со ракави на 

симнување на копчиња со внатрешни отвори под рамото, на предната горна страна има два 

џепа полуторба со капаци кои се закопчуваат со скриено копче дрикер, а на долната страна 

има два внатрешни џепа со капак кои се закопчуваат со скриено копче дрикер. Во 

внатрешниот дел има канал со врвка затегач, крагната има спакувана капуљача затворена со 

патент и на неа има врвка регулатор, а на самата крагна има два отвора и чичак трака за 

затварање на истата. Напред се закопчува со метален патент, скриен со лента, на која има 

скриени  копчиња  дрикери.  На  рамениците  има  еполети,  на  задниот  дел  има  две 

вертикални фалти за олеснето движење, а на долниот завршен дел има врвка за собирање. На 

ракавот, во пределот на лактот има две фалти, а на завршетокот на ракавот има капак со 

чичак трака и затегнувач на големина со чичак трака.  

2.  Елекот  е  во  маслинесто  зелена  боја  (65%  памук  и  35%  плиестер)  со  кафеава 

подршка на бојата. Задниот дел е продолжен   со 10 см. Напред се затвара со метален 

патент покриен со трака од истиот материјал на која има четири скриени 

копчињадрикери. На предната страна горе има два торба џепови со димензии 15х13,5 см 

кои се затворени со капак 6 см кои се затвараат со скриени копчиња. На долниот дел има по 

два дупли џепа со димензии 19х18,5 см од кои горните отвори се покриени со капак 6 см, 

кои се затвараат со скриени копчиња и по еден страничен отвор за внатрешниот џеп. На 

рамениците има еполети кои се закопчуваат на копче. Внатрешноста е полнета со 120 

грама вата  покриена со штепувана памучна постава.  

3.  Панталоните  се  во  маслинесто  зелена  боја  изработени  од  оригинал  рипс  топ  

материјал (65% памук и 35 % полиестер). Oд предната страна имаат два коси џепа кои  

влегуваат  во  коланот  и  два  внатрешни  џепа  од  задната  страна  со  капак  кои  се  

закопчуваат со две скриени копчиња. На страните на ногавиците на висина над колено  

има надворешни џепови, со две фалти, покриени со капак со две скриени копчиња.  

Задниот дел како и колениците се појачани со истиот материјал. На долната страна при  

завршетокот има трака за затегање на ногавицата. На коланот има доволен број гајки за  

ремен и на двата странични дела од коланот има лента за регулирање на големината, а на  

задниот дел има гајка со копче. Закопчувањето на шлицот е со четири скриени копчиња  

и едно копче на каишот.  
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4. Кошулата со долги ракави е во маслинесто зелена боја изработена од оригинал рипс топ 

материјал (65% памук и 35 % полиестер). Крагната е обична, на предниот горен дел има два 

џепа полуторба затворени со капак и се закопчуваат со две скриени копчиња. Ракавот на 

лактот е појачан со истиот материјал и на долната страна на ракавот има три копчиња за 

регулирање на ширината на ракавот. На задната страна кај половината има лента со копче за 

регулирање на ширината на кошулата. На рамениците на кошулата има еполети. 

Закопчувањето на кошулата е со четири скриени копчиња, чичак трака на лентата и 

едно откриено копче.  

5. Џемперот е во темно зелена боја изработен од 100 % полиестер, со висока рол крагна и ѕ 

патент.  

6. Маицата е во маслинесто зелена боја изработена од материјал 100 % памук, со крагна и 

три копчиња за затворање.  

7. Теренските чевли се изработени од говетска кожа во темно кафеава боја со дебелина од  

0,20-0,25  см.  Внатрешната  страна  на  кожата  е  обложена  со  симпатекс  мембрана. 

Вратникот е изработен од говедски нубук со дебелина од 0,11-0,13 см, исполнет со сунгер и 

флексибилен некршлив материјал. Поставата е синтетички каширана со сунгер. Помеѓу 

кожата и поставата има мембрана која не пропушта вода. Чевлите се врзуваат со врвка која 

поминува низ четири окца и четири канџи, распоредени на предниот дел. На задниот дел има 

вметнат флексибилен кожен дел за полесно движење на ногата. Ѓонот е од гума со вбризган ѓон 

од полиуретан ПУ.  

Во чевлите има четирислојна влошка со анатомски облик за табанот, изработена од 

мрежасти влакна, што овозможуваат дишење на стопалото. Јазикот на чевлите е изработен од 

кожа и поставен со сунгереста водоотпорна постава.  

8. Опасачот е со ширина од 5см, изработен од материјал кордоба со пластична шнола и 
метален регулатор за величина. Опасачот има две метални гајки и две гајки од кордоба кои се 
закопчуваат со нитна.  

9. Футролата за пиштол е изработена од кордоба, прилагодена за носење на опасач со две 

гајки од задната страна на која исто има чичак трака. На горната страна футролата се затвара 

со ремен на кој има дрикер за закопчување.  

Член 7  

Изгледот на амблемот на инспекторите е во облик на штит, извезен на чоја со боја на 

старо злато.  

Во горниот дел од амблемот, со букви, со боја на старо злато е извезено „РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА“,  „ДРЖАВЕН  ИНСПЕКТОРАТ  ЗА  ШУМАРСТВО  И  ЛОВСТВО“  во 

форма на лента. Под него е аплицирано сонцето со шест краци и вид на дрво од молика. Во 

средината од амблемот е извезен симбол на меч и вага. Од левата страна на мечот е извезен 

симбол на шишарка и гранка од четинар, а на десната страна од мечот е извезен симбол на 

желад од даб со еден лист и во долниот дел од амблемот е извезен симбол на глава од диво 

животно рис.  

Образецот на амблемот на инспекторите е даден во Прилог кој е составен дел на овој 

правилник.  

Член 8  

Амблемот е вшиен на левиот ракав од теренската облека, на растојание од 8 см од 

горниот раб на ракавот на виндјакната, џемперот, кошулата и маицата.  

Член 9  

Опремата за работа на инспекторите се состои од: теренска ташна, двоглед, анероид 
(висиномер), бусола и дигитален фотоапарат.  
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Член 10  

Опремата за работа се заменува со нова и во случај на дотраеност или оштетување.  

 

Член 11  

Инспекторите се вооружени со пиштол.  

Член 12  

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.  

Бр. 14-14802/2  

5 декември 2008 година Министер, 

Скопје Ацо Спасеноски, с.р. 
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