
„Службени гласник РС”, број 40 од 6. 12. 2002.

П Р А В И Л Н И К
О УНИФОРМИ И ОЗНАКАМА

I ПОЈАМ, ВРСТЕ И ДЕЛОВИ УНИФОРМЕ

1. Појам и врсте униформе

Члан 1.
Униформа и ознаке униформисаних припадника полиције службено су обележје припадника
полиције, других овлашћених службених лица која у складу са законом обављају одређене
послове у униформи припадника полиције, радника на одређеним дужностима у ватрогасним
јединицама, ученика Средње школе унутрашњих послова, студената Полицијске академије и
лица из резервног састава Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство)
за време извршавања задатака за које су ангажовани.
Униформе и друга службена обележја припадника Јединице за специјалне операције
уподобљавају се униформама и службеним обележјима овлашћених службених лица
Министарства у складу са врстом и природом послова те јединице, о чему министар даје
упутство.
Униформом, у смислу става 1. овог члана, сматра се униформа састављена од прописаних
делова и ознака.

Члан 2.
Врсте униформе су:
1) униформа припадника полиције;
2) униформа припадника Жандармерије;
3) униформа припадника Специјалне антитерористичке јединице (у даљем тексту: припадници
САЈ);
4) униформа припадника противпожарне полиције;
5) униформа припадника Хеликоптерске јединице;
6) униформа припадника Управе за борбу против организованог криминала (у даљем тексту:
припадници УБПОК).
Униформа припадника полиције припада свим лицима из члана 1. став 1. овог правилника, осим
припадницима Министарства из става 1. тач. 2)-6) овог члана.
Основни делови униформе за жене кројем и обликом прилагођени су њиховом полу, а додатни
делови редовне и свечане униформе су шешир и сукња.

2. Униформа припадника полиције

Члан 3.
Униформа припадника полиције је редовна, интервентна и свечана.

Члан 4.
Редовну униформу припадника полиције чине основни и додатни делови.

Члан 5.
Основни делови редовне униформе припадника полиције су: шапка, навлака за шапку, мајица са
кратким рукавима, кошуља са кратким рукавима, кошуља са дугим рукавима, кравата, џемпер,
пуловер, блуза, јакна, панталоне, каиш, чарапе, плитке ципеле са кожним ђоном, плитке ципеле
са гуменим ђоном, полудубоке ципеле, рукавице, шал, ветровка, мантил и кишни мантил.

Члан 6.
Додатни делови редовне униформе припадника полиције су:
1) за припаднике саобраћајне полиције, у белој боји – навлака за шапку, шапка, нарукави, мајица,
кошуља са кратким рукавима, панталоне, ципеле и рукавице;
2) за мотоциклисте – кацига, ролка, кожни и текстилни мотоциклистички комбинезон,
мотоциклистичке чизме и патике; делови ескортне униформе – кацига, блуза, мотоциклистичке
панталоне, кошуља, кравата, каиш, чарапе, чизме и рукавице;
3) за припаднике коњичке јединице, приликом јахања – кацига, блуза, панталоне, чизме, рукавице
и кабаница;
4) за водиче службених паса – радни прслук;
5) за музичаре, приликом наступа – шапка, блуза, украсна плетеница (у даљем тексту:
акселбендер), свечани појас (у даљем тексту: ешарпа), панталоне и ципеле;
6) заштитно-обележавајући делови за одређене намене – капа, прслук, комбинезон и мантил.



Члан 7.
Делови интервентне униформе припадника полиције су: качкет, капа, поткапа, кошуља са дугим
рукавима, јакна, прслук, панталоне, комбинезон и чизме.

Члан 8.
Делови свечане униформе припадника полиције су: шапка, кравата, блуза, мантил, панталоне,
каиш, чарапе и плитке ципеле – из редовне униформе, те бела кошуља, акселбендер, ешарпа и
беле рукавице.

3. Униформа припадника Жандармерије

Члан 9.
Униформа припадника Жандармерије је вежбовна, интервентна и свечана.

Члан 10.
Вежбовну униформу припадника Жандармерије чине: качкет, маскирна капа, вунена поткапа,
марама, мајица са кратким рукавима, мајица са дугим рукавима, кошуља са дугим рукавима,
полуролка, џемпер, панталоне, каиш, комбинезон, памучне и вунене чарапе, ципеле, чизме,
кожне и плетене рукавице, рукавице без прстију, ветровка и кишна кабаница.

Члан 11.
Интервентну униформу припадника Жандармерије чине: беретка, летњи и зимски качкет,
маскирна капа, вунена подкапа, мрежа за лице, марама, шешир, мајица са кратким рукавима,
мајица са дугим рукавима, летња и зимска кошуља са дугим рукавима, полуролка, џемпер,
комплет од водоотпорног материјала, летње и зимске панталоне, каиш, летњи и зимски
комбинезон, камуфлажни комплет за снег, памучне и вунене чарапе, борбене патике, летње и
зимске чизме, кожне и плетене рукавице, рукавице без прстију, ветровка и кишна кабаница.
Делови из става 1. овог члана – осим беретке, маскирне капе, мараме, шешира и камуфлажног
комплета за снег – израђују се у камуфлажној и тамноплавој варијанти.

Члан 12.
Свечану униформу припадника Жандармерије чине: шапка, свечана блуза (у даљем тексту:
мундир), акселбендер, ешарпа, панталоне, црне чарапе, ципеле, беле рукавице и шињел.
Додатни део свечане униформе припадника Жандармерије за официре и подофицире је парадни
нож, а за припаднике на командним дужностима до нивоа заменика командира чете – сабља.

4. Униформа припадника САЈ-а

Члан 13.
Униформа припадника САЈ-а је вежбовна, интервентна и свечана.

Члан 14.
Вежбовну униформу припадника САЈ-а чине: качкет, беретка, маскирна капа, вунена поткапа,
марама, мајица са кратким рукавима, мајица са дугим рукавима, кошуља са кратким рукавима,
кошуља са дугим рукавима, дукс са капуљачом, џемпер, панталоне, каиш, чарапе, чизме,
борбене рукавице и јакна са улошком.

Члан 15.
Интервентну униформу припадника САЈ-а чине: качкет, беретка, маскирна капа, мајица са
кратким рукавима, мајица са дугим рукавима, кошуља са дугим рукавима, дукс са капуљачом,
џемпер, панталоне, каиш, јакна са улошком, интервентна јакна, комбинезон, камуфлажна
пелерина, камуфлажни комплет од водоотпорног материјала, рукавице без прстију, кожне
рукавице, борбене патике и чизме.
Делови из става 1. овог члана – осим беретке, маскирне капе, каиша, камуфлажне пелерине,
камуфлажног комплета од водоотпорног материјала, рукавица, борбених патика и чизама –
израђују се у црној и камуфлажној варијанти.

Члан 16.
Свечану униформу припадника САЈ-а чине: шапка, мундир, ешарпа, панталоне, црне чарапе,
ципеле, беле рукавице и пелерина.

5. Униформа припадника противпожарне полиције

Члан 17.
Униформа припадника противпожарне полиције је редовна, радна и свечана.

Члан 18.



Редовну униформу припадника противпожарне полиције чине: шапка, мајица са кратким
рукавима, кошуља са кратким рукавима, кошуља са дугим рукавима, кравата, џемпер, блуза,
јакна, дебље и тање панталоне, каиш, чарапе, плитке ципеле, мантил и ветровка.

Члан 19.
Радну униформу припадника противпожарне полиције чине основни и додатни делови.
Основни делови радне униформе припадника противпожарне полиције су: мајица са кратким
рукавима, кошуља са кратким рукавима, кошуља са дугим рукавима, каиш и чарапе из редовне
униформе, те качкет, пуловер, јакна, дебље и тање панталоне, плитке и дубоке ципеле и
рукавице.
Додатни део радне униформе припадника противпожарне полиције, за припаднике техничке
службе, је комбинезон са улошком.

Члан 20.
Свечану униформу припадника противпожарне полиције чине: шапка, кравата, блуза, панталоне,
каиш, чарапе и плитке ципеле из редовне униформе, те бела кошуља и беле рукавице.

6. Униформа припадника Хеликоптерске јединице

Члан 21.
Униформа припадника Хеликоптерске јединице је летачка, интервентна и свечана.

Члан 22.
Летачку униформу припадника Хеликоптерске јединице чине основни и додатни делови.
Основни делови летачке униформе припадника Хеликоптерске јединице су: качкет, мајица са
кратким рукавима, поткомбинезон, летачки комбинезон, летачка кожна јакна, летачка јакна,
летачки прслук, чарапе, кожне летачке патике, кожне летачке чизме и кожне летачке рукавице.
Додатни делови летачке униформе припадника Хеликоптерске јединице, за припаднике техничке
службе, су: радно одело, радни прслук, радна бунда и радне патике.

Члан 23.
Интервентну униформу припадника Хеликоптерске јединице чине: беретка, качкет, шешир,
вунена капа, мајица са кратким рукавима, мајица са дугим рукавима, кошуља са дугим рукавима,
џемпер, јакна са улошком, панталоне, каиш, памучне и вунене чарапе, вунене рукавице, борбене
патике, борбене чизме и кишна кабаница.
Делови из става 1. овог члана, осим беретке, израђују се у камуфлажној варијанти.

Члан 24.
Свечану униформу припадника Хеликоптерске јединице чине: шапка, бела кошуља са кратким
рукавима, бела кошуља са дугим рукавима, кравата, летња и зимска блуза, летње и зимске
панталоне, каиш, чарапе, ципеле са кожним ђоном, ципеле са гуменим ђоном, мантил и парадни
нож.

7. Униформа припадника УБПОК-а

Члан 25.
Униформа припадника УБПОК-а је интервентна.

Члан 26.
Интервентну униформу припадника УБПОК-а чине: качкет, маскирна капа, мајица са кратким
рукавима, мајица са дугим рукавима, кошуља са дугим рукавима, дукс са капуљачом, џемпер,
панталоне, каиш, јакна са улошком, интервентна јакна, комбинезон, камуфлажна пелерина,
камуфлажни комплет од водоотпорног материјала, рукавице без прстију, кожне рукавице,
борбене патике и чизме.
Делови из става 1. овог члана – осим маскирне капе, каиша, камуфлажне пелерине, рукавица,
борбених патика и чизама – израђују се у плавој боји.

II. ОЗНАКЕ НА УНИФОРМИ

Члан 27.
Ознаке на униформи чине: ознаке чинова и приправника униформисаних припадника полиције,
општа ознака и посебне ознаке.

1. Ознаке чинова и приправника униформисаних припадника полиције

Члан 28.



Ознаке чинова униформисаних припадника полиције су у облику правилног трапеза, дуже
основице 65 мм, краће основице 50 мм и висине 70 мм. Израђене су од материјала и у боји блузе,
осим за припаднике противпожарне полиције, где су црвене. Ознаке чинова за кадете, питомце,
подофицире и заставнике су једнобојне. Ознаке потпоручника, поручника и капетана (осим
припадника противпожарне полиције), имају по средини, уздуж, нашивену траку сребрнобеле боје
ширине 10 мм. Ознаке потпоручника, поручника и капетана – припадника противпожарне
полиције имају по средини, уздуж, нашивену траку тамноцрвене боје, ширине 10 мм. Ознаке
мајора, потпуковника и пуковника (осим припадника противпожарне полиције) имају по средини,
уздуж, нашивене две сребрнобеле траке, ширине 10 мм, међусобно растављене 8 мм. Ознаке
мајора, потпуковника и пуковника – припадника противпожарне полиције имају по средини, уздуж,
нашивене две тамноцрвене траке ширине 10 мм, међусобно растављене 8 мм. Ознаке генерала
су у облику еполете, са крајем према крагни који се завршава шпицем под углом од 45°. Ивице
еполете обрубљене су златножутом траком са храстовим лишћем.
Ознаке чинова униформисаних припадника полиције су: комбинације ознака израђених од
текстила са златножутим и сребрнобелим металним четворокраким звездицама максималног
распона кракова 18 мм, златножутим везеним шестокраким звездицама максималног распона 22
мм, златножутим везеним укрштеним храстовим гранчицама, сребрнобелим, металним,
радираним угаоницима ширине 5 мм, савијеним под углом од 90°, са максималним распоном
кракова 30 мм, правим металним сребрнобелим радираним плочицама ширине 5 мм и дужине 30
мм, правим металним сребрнобелим плочицама димензија 50х10 мм, правим металним
сребрнобелим плочицама димензија 50х5 мм и сребрнобелим металним римским бројевима,
висине 20 мм.

Члан 29.
Ознаке чинова униформисаних припадника полиције су:
1) млађи водник – један угаоник на средини ознаке, врхом окренут ка крагни;
2) млађи водник прве класе – права плочица дужине 30 мм на 15 мм од доње ивице ознаке и
изнад ње један угаоник врхом окренут ка крагни;
3) водник – два угаоника врхом окренути ка крагни, с тим што су краци нижег угаоника 15 мм
удаљени од доње ивице ознаке;
4) водник прве класе – права плочица дужине 30 мм на 10 мм од доње ивице ознаке и изнад ње
два угаоника врховима окренути ка крагни;
5) старији водник – три угаоника, распоређени по средини ознаке и врховима окренути ка крагни;
6) старији водник прве класе – права плочица дужине 30 мм на 3 мм од доње ивице ознаке и
изнад ње три угаоника окренута врховима ка крагни; међусобно растојање врхова угаоника од
плочице и између њих је 3 мм;
7) млађи заставник – једна сребрнобела звездица на средини ознаке;
8) заставник – две сребрнобеле звездице на средини ознаке, распоређене паралелно са
хоризонталним ивицама, са растојањем између врхова кракова 5 мм;
9) старији заставник – три сребрнобеле звездице на средини ознаке, распоређене у купу чији је
врх окренут ка крагни;
10) потпоручник и мајор – једна златножута четворокрака звездица на средини ознаке;
11) поручник и потпуковник – две златножуте четворокраке звездице, исто распоређене као и за
заставника;
12) капетан и пуковник – три златножуте четворокраке звездице, исто распоређене као и за
старијег заставника;
13) генерал-мајор – златножуте укрштене храстове гранчице и једна златножута шестокрака
звездица;
14) генерал-потпуковник – златножуте укрштене храстове гранчице и две златножуте шестокраке
звездице распоређене дуж ознаке;
15) генерал-пуковник – златножуте укрштене храстове гранчице и три златножуте шестокраке
звездице распоређене дуж ознаке;
16) кадети прве, друге, треће и четврте године Средње школе унутрашњих послова – метални
сребрнобели римски бројеви I, II, III i IV на средини ознаке, у зависности од школске године коју
похађају;
17) питомац прве године Полицијске академије – једна сребрнобела метална плочица 50х10 мм
на 5 мм од доње ивице ознаке;
18) питомац друге године Полицијске академије – једна сребрнобела метална плочица 50х10 мм
на 5 мм од доње ивице ознаке, а изнад ње угаоник;
19) питомац треће године Полицијске академије – једна сребрнобела метална плочица 50х10 мм
на 5 мм од доње ивице ознаке, а изнад ње два угаоника;
20) питомац четврте године Полицијске академије – једна сребрнобела метална плочица 50х10
мм на 5 мм од доње ивице ознаке, а изнад ње три угаоника.

Члан 30.



Ознаке приправника униформисаних припадника полиције по изгледу и изради исте су као ознаке
почетних чинова за одговарајућу стручну спрему, с тим што на 5 мм од доње ивице ознаке имају
металну сребрнобелу глатку плочицу димензија 50х5 мм.

Члан 31.
Ознаке чинова и приправника униформисаних припадника полиције носе се на нараменицама
униформе (у даљем тексту: еполете), тако што се навлаче на еполету до дела ушивеног у рукав.
Ако одређени део униформе нема еполете, или је овим правилником одређено да се на
еполетама носе друге ознаке, ознаке чинова носе се на месту утврђеном за значку
униформисаних припадника полиције.

Члан 32.
Ознаке чинова и приправника униформисаних припадника полиције дате су у прилогу овог
правилника и чине његов саставни део.

2. Општа ознака
Члан 33.

Општа ознака је значка униформисаних припадника полиције.

Члан 34.
Изглед и начин ношења значке униформисаних припадника полиције уређује се посебним актом
министра унутрашњих послова.

3. Посебне ознаке

Члан 35.
Посебне ознаке су: плочица са презименом униформисаног припадника полиције, ознаке на
шапки, капи, шеширу, беретки или качкету (у даљем тексту: капа), ознака за генерале и ознаке
јединица и послова, ознака припадности противпожарној полицији, ознаке звања и функција и
летачки знак припадника Хеликоптерске јединице, амблеми Жандармерије, САЈ-а и
Хеликоптерске јединице, ознака полиције, шнала за кравату и значке Средње школе унутрашњих
послова и Полицијске академије.

Члан 36.
Плочица са презименом униформисаног припадника полиције је у облику правоугаоника
димензија 80х20 мм, сребрнобеле боје, а на њој је црним словима исписано презиме.
Плочица са презименом униформисаног припадника полиције носи се на десној страни горњег
спољњег дела редовне униформе униформисаног припадника полиције из члана 2. став 1. тачка
1) овог правилника, у висини доње ивице значке.

Члан 37.
Ознака на капи припадника полиције је димензија 65х50 мм, у облику штита сребрнобеле,
односно златножуте боје на капи генерала. Штит је обрубљен канелуром, а у горњој зони је
златножутом линијом обрубљен кружни медаљон црвене боје пречника 16 мм, са крстом
златножуте боје и оцилима бридовима окренутим ка вертикалном краку крста. Око централног
медаљона налази се тамноплава лента ширине 5 мм, такође обрубљена кружницом златножуте
боје, у којој је златножутим словима уписано: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА: 1804“. Од кружне розете ка
ивицама штита правилно су канелиране зракасте линије.

Члан 38.
Ознака на капи припадника Жандармерије је у облику вишезрачне звезде златножуте боје, која се
састоји од наизменичних снопова дужих и краћих зрака. У средини звезде је елипсасти штит са
три поља у бојама заставе Републике Србије: црвено, плаво, бело. На црвеном пољу је крст
сребрнобеле боје, а у угловима крста по једно оцило сребрнобеле боје.

Члан 39.
Ознака на капи припадника САЈ-а је у облику двоглавог орла сребрнобеле боје, са црвеним
штитом на грудима, у којем се налази бели крст са четири оцила бридовима окренутим ка
вертикалном краку крста. Орао у канџама држи змију, чија је глава прободена мачем.

Члан 40.
Ознака на капи припадника противпожарне полиције је сребрнобеле боје, елипсастог облика,
димензија 65х45 мм. Зракасто радирано централно поље оивичено је храстовим венцем, а на
врху амблема је ватрогасни шлем. У пољу је кружна апликација црвене боје са крстом
златножуте боје и четири оцила, а око ње плаво поље у којем је напис златножуте боје:
„РЕПУБЛИКА СРБИЈА – 1804“. У дну амблема, у оквиру венца, исписан је број златножуте боје:
„1864“ (година оснивања прве државне ватрогасне чете).



Члан 41.
Ознака на капи припадника Хеликоптерске јединице је у облику сокола раширених крила, распона
65 мм. Соко стоји преко храстовог венца. Цео знак је патиниран, сребрнобеле боје.

Члан 42.
Ознаке на капи носе се на средини чеоног дела.

Члан 43.
Ознака за генерале је ромбоидног облика, са везеном храстовом гранчицом и обрубљена
златножутом тордираном траком ширине 2 мм.
Ознаке јединица и послова су металне значке у облику ловоровог венца, сребрнобеле боје,
димензија 30х25 мм, у оквиру којег су метални симболи златножуте боје:
1) буктиња са пламеном – за припаднике полиције;
2) раширена крила повезана точком са паоцима и кружним пољем у центру – за припаднике
саобраћајне полиције;
3) гранични стуб хоризонтално подељен на три поља у бојама заставе Републике Србије – за
припаднике пограничне полиције;
4) сидро са ужетом – за припаднике полиције на рекама и језерима;
5) глава коња у десном и левом профилу – за припаднике коњичке јединице;
6) глава пса вучјака у десном и левом профилу – за водиче службених паса;
7) лира, са хоризонтално положеним мачем – за музичаре;
8) слово Ж – за припаднике Жандармерије;
9) двоглави орао са мачем који пробада змију – за припаднике САЈ-а;
10) ватрогасни шлем са две укрштене секире – за припаднике противпожарне полиције;
11) ескулапова змија – за припаднике медицинско-санитетске службе.

Члан 44.
Ознака за генерале и ознаке јединица и послова носе се на реверу блузе.

Члан 45.
Ознака припадности противпожарној полицији је црвене боје, елипсастог облика, обрубљена
сребрнобелом ивицом. У центру има апликацију у виду сребрнобелог ватрогасног шлема са
укрштеним секирицама, око којег је сребрнобели напис: „ПРОТИВПОЖАРНА ПОЛИЦИЈА“.
Ознака припадности противпожарној полицији носи се на левој страни блузе редовне униформе и
јакне радне униформе, изнад горњег џепа.

Члан 46.
Ознаке звања и функција припадника Хеликоптерске јединице чине комбинације златножутих
трака ширине 24, 12 и 6 мм, с тим што је размак између трака 6 мм:
1) капетан (вођа ваздухоплова) инструктор – једна трака ширине 24 мм и три траке ширине 12
мм;
2) капетан (вођа ваздухоплова) – четири траке ширине 12 мм;
3) копилот (приправник за капетана) – три траке ширине 12 мм;
4) копилот – две траке ширине 12 мм;
5) механичар-летач – две траке ширине 12 мм, између којих је трећа трака ширине 6 мм.
Ознаке звања и функција носе се на свечаној униформи, попречно на нарукављу блуза, целом
дужином између два шава, 68 мм од доње ивице рукава или на еполетама.
Летачки знак носи летачко особље Хеликоптерске јединице. Знак је димензија 25х75 мм и
израђен од патинираног метала сребрнобеле боје. Основу знака чини нормански штит (са
заобљеним горњим и оштроуглим доњим делом), у чијем је центру дворучни мач окренут врхом
нагоре. Око базе сечива, дршке и накрснице симетрично су распоређена четири оцила,
бридовима окренута ка оси мача. Око мача се налази венац од храстових грана. На горњем делу
штита је лента, равномерно подељена на три лучна поља која су хералдички радирана према
бојама заставе Републике Србије (црвено – плаво – бело). Симетрично, са обе стране штита,
хоризонтално се пружају раширена крила сокола.
Летачки знак носи се на левој страни горњег дела униформе, изнад горњег џепа.

Члан 47.
Амблем Жандармерије је по вертикалној оси дужине 100 мм, а по хоризонталној оси ширине 80
мм, у облику троугаоног штита, чије су стране благо лучно повијене према угловима спајања.
Подлога штита је црвене боје, а обрубљен је ивичном пругом кобалт-плаве боје. Уз горњу страну
штита је кобалт-плава пруга ширине 13 мм, на којој је лучни напис сребрнобеле боје:
„ЖАНДАРМЕРИЈА“. У средини штита је елипсасти штит, са три поља у бојама заставе Републике
Србије: црвено, плаво, бело. На црвеном пољу је крст сребрнобеле боје, а у угловима крста по
једно сребрнобело оцило. Иза штита су три укрштена витешка сребрнобела мача, који формирају
иницијал: „Ж“. Мач у средини је у положају одбране, са сечивом надоле, а друга два мача,



укрштена лево и десно, су у положају напада, са сечивом нагоре. Иза мачева је вишезрачна
златножута звезда, која се састоји од наизменичних снопова дужих и краћих зрака.

Члан 48.
Амблем САЈ-а је димензија 120х90 мм, у облику норманског штита. Амблем је у основној боји
униформе, обрубљен траком сребрнобеле боје ширине 2 мм. У основном штиту је, симетрично,
мањи штит истог облика, сивомаслинасте боје, димензија 80х50 мм, на коме је двоглави бели
орао са црвеним штитом, белим крстом и четири бела оцила, бридовима окренутим ка
вертикалном краку крста. Орао има канџе, кљун и језик златножуте боје. У канџама држи црну
змију, чија глава је прободена мачем. Преко горње ивице спољњег штита је полукружна лента
црне боје, ширине 10 мм, обрубљена сребрнобелом испуском ширине 2 мм, на којој у куренту,
словима сребрнобеле боје, типа тајмс-антика, стоји напис: „ПОЛИЦИЈА“. У дну амблема, у пољу
између два штита, истим типом слова је напис: „САЈ“.

Члан 49.
Ознака инструктора САЈ-а је у облику норманског штита, димензија 60х50 мм. Основа штита је
црно емајлирана и обрубљена траком златножуте боје. У центру штита је бели, двоглави орао, са
црвеним штитом на грудима, у којем је крст са четири оцила златножуте боје. Иза орла је
златножути мач, врхом окренут надоле, који пробија змију црне боје. Око орла су симетрично
распоређене храстова и ловорова грана златножуте боје. На горњем делу штита је полукружна
лента црне боје, са ћириличним написом: „ИНСТРУКТОР“.
Ознака инструктора САЈ-а која се носи на вежбовној и интервентној униформи истих је димензија
и садржаја, с тим што је комплетно израђена од патинираног метала сребрнобеле боје.

Члан 50.
Ознака тима САЈ-а је у облику елипсе димензија 50х60 мм. Основа елипсе црно је емајлирана, са
ивицом златножуте боје. У центру штита је ћирилична ознака тима златножуте боје (А, Б, В или
К). Преко словне ознаке је пропета, бело емајлирана змија, прободена вертикално постављеним
мачем златножуте боје, врхом окренутим на доле.
Ознака тима САЈ-а која се носи на вежбовној и интервентној униформи истих је димензија и
садржаја, с тим што је комплетно израђена од патинираног метала сребрнобеле боје.

Члан 51.
Амблем Хеликоптерске јединице је у облику норманског штита, димензија 120х100 мм. Штит је
небоплаве боје, обрубљен патинираном, сребрнобелом лентом. У центру штита је кружна
картуша. Централни део картуше је црвене боје, са златножутим крстом и четири оцила
бридовима окренутим ка крсту. Спољни део картуше је тамноплаве боје, на којој кружно, белим
словима стоји напис: „ХЕЛИКОПТЕРСКА ЈЕДИНИЦА“. Око картуше је златножути храстов венац.
Изнад венца, целом ширином штита, налази се соко раширених крила, сребрнобеле боје. Изнад
штита је сребрнобели фриз (у облику тимпанона повијених кракова) са зракастим украсима.
Ивице штита, ленте, картуше и фриза обрубљене су траком златножуте боје, ширине 1,5–2 мм.

Члан 52.
Амблеми Жандармерије, САЈ-а и Хеликоптерске јединице носе се на горњем делу спољњег дела
надлактице десног рукава дела униформе који представља спољашњи слој.
Ознака инструктора САЈ-а носи се на десној, а ознака тима САЈ-а на левој страни горњег дела
униформе, изнад горњих џепова.

Члан 53.
Ознака полиције је у облику лучне тамноплаве ленте димензија 120х35 мм, на којој је напис санс-
серифним великим словима беле боје: „ПОЛИЦИЈА“. Лента је обрубљена белом траком, ширине
2 мм.
Ознака полиције носи се на горњем делу спољњег дела надлактице левог рукава оног дела
униформе припадника полиције и летачке униформе припадника Хеликоптерске јединице који
представља спољашњи слој.

Члан 54.
Шнала за кравату је од метала сребрнобеле боје, правоугаоног облика, заобљених крајева,
димензија 60х8 мм. Дужно је украшена канелурама и тамноплавом подлогом димензија 25х5 мм,
на којој је напис: „ПОЛИЦИЈА“. Шнала има патент за учвршћивање у виду штипаљке.
Шнала за кравату носи се уз униформу припадника полиције и свечану униформу припадника
Хеликоптерске јединице.

Члан 55.
Изглед и начин ношења значки Средње школе унутрашњих послова и Полицијске академије
уређује се њиховим актима, уз сагласност начелника Ресора јавне безбедности Министарства.



III. НАЧИН НОШЕЊА УНИФОРМЕ

1. Ношење редовне униформе

Члан 56.
Редовну униформу припадници полиције носе приликом обављања редовних послова и задатака,
као и других законом утврђених послова које одреди овлашћени старешина.

Члан 57.
Редовну униформу припадници противпожарне полиције носе приликом обављања послова у
ватрогасној јединици и превентивних обилазака објеката и терена, у складу са посебним
упутством.

Члан 58.
У зависности од временских услова и простора у којем се извршавају задаци, спољни делови
редовне униформе могу бити:
1) ветровка – приликом извршавања задатака по изузетно хладном времену;
2) јакна, блуза или џемпер – приликом извршавања задатака по хладном времену;
3) кошуља са дугим рукавима и кравата – приликом извршавања задатака по топлом времену;
4) кошуља са кратким рукавима, без кравате, са мајицом са кратким рукавима – приликом
извршавања задатака по изузетно топлом времену.
Ако руководилац организационе јединице не одлучи друкчије, пуловер, шал и рукавице, као и
плитке или полудубоке ципеле,  могу се носити по сопственом избору,  у зависности од
временских услова.
Када се задаци извршавају у групи, припадници полиције носе једнообразну униформу, о чему се
стара руководилац организационе јединице.

2. Ношење вежбовне униформе

Члан 59.
Вежбовну униформу припадници Жандармерије и САЈ-а носе приликом извођења обуке.
По одлуци старешине који руководи извођењем обуке, носе се делови вежбовне униформе који
одговарају врсти и циљевима обуке.
3. Ношење интервентне, радне и летачке униформе

Члан 60.
Интервентну униформу припадници полиције, Жандармерије, САЈ-а и Управе за борбу против
организованог криминала носе приликом извршавања посебних безбедносних задатака, а
нарочито: потрага и лишења слободе учинилаца тежих кривичних дела, прегледа и претресања
превозних средстава, простора и терена, спречавања нарушавања и успостављања јавног реда и
мира нарушеног у већем обиму, извршавања задатака интервентних јединица и патрола,
извођења стручне обуке полиције, извршавања одређених задатака других јединица припадника
полиције.
Јакна, џемпер и кишна кабаница носе се по одлуци руководиоца организационе јединице.

Члан 61.
Летњу и зимску униформу припадници Жандармерије носе у летњем и зимском периоду, у складу
са одлуком команданта Жандармерије, односно старешине којег он овласти.

Члан 62.
Радну униформу припадници противпожарне полиције носе на редовним дежурствима у
ватрогасним јединицама, као и у другим објектима.

Члан 63.
Летачку униформу припадници Хеликоптерске јединице носе приликом извршавања редовних
задатака.

4. Ношење свечане униформе

Члан 64.
Свечана униформа носи се на свечаним пријемима, дочецима, испраћајима, академијама,
парадама и у другим приликама.
Свечану – наступну униформу носе музичари приликом службених почасти, на концертима,
приредбама, свечаним смотрама, академијама, парадама и другим службеним наступима.
Свечану – ескортну униформу носе мотоциклисти приликом моторизоване свечане пратње и
обезбеђивања одређених личности.



5. Одлучивање о ношењу униформе

Члан 65.
Наредбу о начину ношења униформе, ако овим правилником није друкчије одређено, издаје
руководилац организационе јединице.

IV. РОКОВИ ТРАЈАЊА УНИФОРМЕ

Члан 66.
Рокови трајања основних делова редовне униформе припадника полиције, изражени у годинама,
су: шапка – 1; навлака за шапку – 5; две мајице са кратким рукавима – 1; две кошуље са кратким
рукавима – 1; две кошуље са дугим рукавима – 1; кравата – 1; џемпер – 3; пуловер – 5; блуза –
трајно; јакна – 5; панталоне – 1; каиш – 4; пет пари чарапа – 1; два пара зимских чарапа – 1;
плитке ципеле са кожним ђоном – 1; плитке ципеле са гуменим ђоном – 1; полудубоке ципеле – 2;
рукавице – 5; шал – 5; ветровка – 5; мантил – 5 и кишни мантил – 5.

Члан 67.
Рокови трајања додатних делова редовне униформе припадника полиције, изражени у годинама,
су:
1) за припаднике саобраћајне полиције, у белој боји: навлака за шапку – 1; шапка – 2; нарукави –
2; две мајице – 1; две кошуље са кратким рукавима – 2; панталоне – 2; ципеле – 2 и рукавице – 5.
2) за мотоциклисте: кацига – 10; ролка – 2; кожни мотоциклистички комбинезон – 10; текстилни
мотоциклистички комбинезон – 5; мотоциклистичке чизме – 5 и патике – 3; делови ескортне
униформе: кацига – 10; блуза – 4; мотоциклистичке панталоне – 5; кошуља – 2; кравата – 2; каиш
– 5; пет пари чарапа – 1; чизме – 5 и рукавице – 5.
3) за припаднике коњичке јединице: кацига – 2; блуза – 2; панталоне – 5; чизме – 5; рукавице – 1 и
кабаница – 5.
4) за водиче службених паса: радни прслук – 2.
5) за музичаре: шапка – 5; блуза – 5; акселбендер – трајно; ешарпа – трајно; панталоне – 5 и
ципеле – 5.
6) заштитно-обележавајући делови за одређене намене: капа – 5; прслук – 5; комбинезон – 5 и
мантил – 5.

Члан 68.
Рокови трајања делова интервентне униформе припадника полиције који редовне послове и
задатке обављају у тој униформи, изражени у годинама, су: качкет – 2; капа – 5; поткапа – 5; две
кошуље са дугим рукавима – 1; јакна – 5; прслук – 5; панталоне – 1; комбинезон – 5 и чизме – 4.
За остале припаднике полиције рокови трајања делова интервентне униформе су трајни.

Члан 69.
Рокови трајања додатних делова свечане униформе припадника полиције, изражени у годинама,
су: бела кошуља – 5; акселбендер – трајно; ешарпа – трајно и беле рукавице – трајно.

Члан 70.
Рокови трајања делова вежбовне униформе припадника Жандармерије, изражени у годинама, су:
качкет – 1; маскирна капа – 2; вунена поткапа – 2; марама – 1; две мајице са кратким рукавима –
2; две мајице са дугим рукавима – 2; две кошуље са дугим рукавима – 2; полуролка – 2; џемпер –
2; панталоне – 1; каиш – 2; комбинезон – 1; пет пари памучних и вунене чарапе – 1; ципеле – 1;
чизме –  1;  кожне рукавице –  2;  плетене рукавице –  1;  рукавице без прстију –  2;  ветровка –  2  и
кишна кабаница – 2.

Члан 71.
Рокови трајања делова интервентне униформе припадника Жандармерије, изражени у годинама,
су: беретка – 2; летњи и зимски качкет – 2; маскирна капа – 2; вунена поткапа – 2; мрежа за лице
– 2; марама – 1; шешир – 2; две мајице са кратким рукавима – 2; две мајице са дугим рукавима –
2; летња и зимска кошуља са дугим рукавима – 2; полуролка – 2; џемпер – 2; комплет од
водоотпорног материјала – 4; летње и зимске панталоне – 2; каиш – 2; летњи и зимски
комбинезон – 2; камуфлажни комплет за снег – 4; пет пари памучних и вунене чарапе – 1;
борбене патике –  2;  летње и зимске чизме –  1;  кожне и плетене рукавице –  2;  рукавице без
прстију – 2; ветровка – 2 и кишна кабаница – 2.

Члан 72.
Рокови трајања делова свечане униформе припадника Жандармерије, изражени у годинама, су:
шапка – 5; мундир – 5; акселбендер – трајно; ешарпа – трајно; панталоне – 5; два пара црних
чарапа – 2; ципеле – 5 и беле рукавице – 5, а додатних делова: парадни нож – трајно и сабља –
трајно.



Члан 73.
Рокови трајања делова вежбовне униформе припадника САЈ-а, изражени у годинама, су: качкет –
1; беретка – 2; маскирна капа – 2; вунена поткапа – 2; марама – 2; две мајице са кратким
рукавима – 1; две мајице са дугим рукавима – 2; две кошуље са кратким рукавима – 2; две
кошуље са дугим рукавима – 2; дукс са капуљачом – 2; џемпер – 4; панталоне – 2; каиш – 4; пет
пари памучних и вунене чарапе – 1; чизме – 1; борбене рукавице – 1 и јакна са улошком – 2.

Члан 74.
Рокови трајања делова интервентне униформе припадника САЈ-а, изражени у годинама, су:
качкет – 2; беретка – 2; маскирна капа – 2; две мајице са кратким рукавима – 2; две мајице са
дугим рукавима – 2; две кошуље са дугим рукавима – 2; дукс са капуљачом – 2; џемпер – 4;
панталоне – 2; каиш – 4; јакна са улошком – 2; интервентна јакна – 2; комбинезон – 2;
камуфлажна пелерина – 2; камуфлажни комплет од водоотпорног материјала – 5; рукавице без
прстију – 1; кожне рукавице – 1; борбене патике – 2 и чизме – 2.

Члан 75.
Рокови трајања делова свечане униформе припадника САЈ-а, изражени у годинама, су: шапка –
5; мундир – 5; ешарпа – трајно; панталоне – 5; два пара црних чарапа – 2; ципеле – 2, беле
рукавице – 5 и пелерина – 5.

Члан 76.
Рокови трајања делова редовне униформе припадника противпожарне полиције, изражени у
годинама, су: шапка – 4; две мајице са кратким рукавима – 2; две кошуље са кратким рукавима –
1; две кошуље са дугим рукавима – 1; кравата – 4; џемпер – 4; блуза – 4; јакна – 5; дебље и тање
панталоне – 4; каиш – 4; пет пари чарапа – 1; плитке ципеле – 5 и ветровка – 5.

Члан 77.
Рокови трајања додатних делова радне униформе припадника противпожарне полиције,
изражени у годинама, су: качкет – 2; пуловер – 4; јакна – 1; дебље и тање панталоне – 1; плитке
ципеле –  1;  дубоке ципеле –  4;  рукавице –  4  и,  за припаднике техничке службе,  комбинезон са
улошком – 2.

Члан 78.
Рокови трајања додатних делова свечане униформе припадника противпожарне полиције,
изражени у годинама, су: бела кошуља – 4 и беле рукавице – 5.

Члан 79.
Рокови трајања основних делова летачке униформе припадника Хеликоптерске јединице,
изражени у годинама, су: качкет – 4; две мајице са кратким рукавима – 1; поткомбинезон – 3;
летачки комбинезон – 1; летачка кожна јакна – 4; летачка јакна – 4; летачки прслук – 5; пет пари
чарапа – 1; кожне летачке патике – 1; кожне летачке чизме – 3 и кожне летачке рукавице – 2, а
додатних делова за припаднике техничке службе: радно одело – 1; радни прслук – 5; радна бунда
– 4 и радне патике – 1.

Члан 80.
Рокови трајања делова интервентне униформе припадника Хеликоптерске јединице, изражени у
годинама, су: беретка – 2; качкет – 2; шешир – 2; вунена капа – 2; две мајице са кратким рукавима
– 2; две мајице са дугим рукавима – 2; две кошуље са дугим рукавима – 4; џемпер – 4; јакна са
улошком – 4; двоје панталона – 4; каиш – 4; пет пари памучних и вунене чарапе – 1; вунене
рукавице – 2; борбене патике – 2; борбене чизме – 2 и кишна кабаница – 4.

Члан 81.
Рокови трајања делова свечане униформе припадника Хеликоптерске јединице, изражени у
годинама,  су:  шапка – 4; две беле кошуље са кратким рукавима – 1; две беле кошуље са дугим
рукавима – 1; кравата – 1; летња и зимска блуза – 2; летње и зимске панталоне – 1; каиш – 4; пет
пари чарапа – 1; ципеле са кожним ђоном – 1; ципеле са гуменим ђоном – 2; мантил – 4 и
парадни нож – трајно.

Члан 82.
Рокови трајања делова интервентне униформе припадника УБПОК-а, изражени у годинама, су:
качкет – 2; маскирна капа – 2; мајица са кратким рукавима – 1; мајица са дугим рукавима – 1;
кошуља са дугим рукавима – 2; дукс са капуљачом – 2; џемпер – 4; панталоне – 2; каиш – 4; јакна
са улошком – 2; интервентна јакна – 2; комбинезон – 2; камуфлажна пелерина – 2; камуфлажни
комплет од водоотпорног материјала – 5; рукавице без прстију – 1; кожне рукавице – 1; борбене
патике – 2 и чизме – 2.

Члан 83.



Рокови трајања додатних делова редовне и свечане униформе за жене, изражени у годинама, су:
шешир – 1 и сукња – 1.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАVРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 84.
Скице униформи и других службених ознака униформисаних припадника полиције одштампане су
у прилогу овог правилника и чине његов саставни део.

Члан 85.
Када то захтевају посебни услови рада и прописи о заштити на раду, Министарство може
припадницима одређених организационих јединица обезбедити и друге делове одеће, који не
представљају униформу у смислу члана 1. овог правилника (специјални веш, заштитна пододела
и сл).

Члан 86.
Униформисани припадници полиције одређене службене послове обављају у цивилном оделу.
Цивилно одело из става 1. овог члана чине: сако, кошуља са кратким рукавима, кошуља са дугим
рукавима, кравата, панталоне, чарапе, ципеле и мантил.

Члан 87.
Замена униформи, у складу са овим правилником, извршиће се најкасније до 31. децембра 2002.
године.
До замене униформе из става 1. овог члана, униформисани припадници полиције дужни су да
носе униформе у складу са раније важећим прописима.

Члан 88.
Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе Правилник о униформи и ознакама
униформисаних припадника полиције („Службени гласник РС“, бр. 15/96 и 1/97) и Правилник о
униформи и функционалним ознакама радника територијалних ватрогасних јединица („Службени
гласник СРС“, бр. 28/83 и 10/87).

Члан 89.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије“.


