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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 26 став 7 од Законот за Царинската управа (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 48/10, 158/10, 53/11, 
113/12, 43/14, 167/14, 33 /15 и 61/15), министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА, ОЗНАКИ НА ЧИНОВИТЕ И 
НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ДОДЕЛУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува службената облека, ознаките на чиновите и начинот 

на нејзиното доделување и користење на царинските службеници.

Член 2
(1) Службената облека на царинските службеници во зависност од сезоната е зимска и 

летна.
(2) Царинските службеници зимската службена облека ја носат во период од 15 

октомври до 31 март, а летната службена облека ја носат во период од 1 април до 14 
октомври.

Член 3
(1) Составни делови на зимската службена облека за царинските службеници 

распоредени на работни задачи во Царинарниците се: јакна, панталони, комбинезон, 
маица со долги ракави, џемпер, обувки, капа плетена, шал плетен, ракавици плетени  и 
ремен.

(2) Составни делови на летната службена облека за царинските службеници 
распоредени на работни задачи во Царинарниците се: јакна, панталони, поло маица со 
кратки  ракави, маица со кратки ракави, обувки, поло капа и ремен.

Член 4
(1) Составни делови на зимската службена облека за царинските службеници 

распоредени на работни задачи во Централната управа се: машки и женски капут, 
панталони, здолниште, кошула со долги ракави, палто, блуза-џемпер, елек без ракави, 
кожни ракавици, машка и женска вратоврска, машки и женски обувки, машка и женска 
капа, шал плетен и кожен ремен.

(2) Составни делови на летната службена облека за царинските службеници 
распоредени на работни задачи во Централната управа се: панталони, здолниште, кошула 
со кратки ракави, палто, елек без ракави, машка и женска вратоврска, машки и женски 
обувки, машка и женска капа и кожен ремен.

(3) Составни делови на зимската службена облека за царинските службеници 
распоредени на работни задачи во одделението за оперативни работи и одделението за 
истраги се: јакна, тактичка јакна, панталони, комбинезон, маица со долги ракави, џемпер, 
блузон полар, обувки, плетена капа, плетен шал, плетени ракавици и тактички ремен.

(4) Составни делови на летната службена облека за царинските службеници 
распоредени на работни задачи во одделението за оперативни работи и одделението за 
истраги се: јакна, тактичка јакна, панталони, поло маица со кратки ракави, маица со 
кратки ракави, обувки, поло капа и ремен.
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Член 5
(1) Основна боја на службената облека е темно сива пантоне 19-3906-TPX.
(2) Основна боја на кошулата е бела пантоне 11-0601 ТР.
(3) Основна боја на маиците е светла сива пантоне 17-1501-TPX.
(4) Основна боја на џемперите, елекот, обувките, ремените, кожните ракавици и 

вратоврските е црна пантоне 19-0303 ТР.
(5) Основна боја на службената облека за царинските службеници во одделението за 

оперативни работи и одделението за истраги е црна пантоне 19-0303 ТР. 

Член 6
(1) Службената облека на царинските службеници распоредени на работни задачи во 

Царинарниците и царинските службеници во одделението за оперативни работи и 
одделението за истраги е со состав на ткаенина:

- Зимската јакна е со состав: горна ткаенина е со 65% полиестер и 35% памук, 
површинска маса со 260-300 g/m2, преплетката е платно или кепер/рипстоп, бојата е сива 
L=24,03, a= -0.515, b= -1.608, C= 1.6917, H= 252.135, дозволено отстапување е DEmax= 2, 
собирање после 5 перења на 60oC, max 2 %, собирање после 3 хемиски чистење max 2%, 
отпорност на дејство на вода ISO 4920:2012 на почеток min 5 (100) и после 5 перења min 4 
(90), маслоодбојност EN ISO 14419:2012 на почеток min 4(90), јачина на кинење (N) min 
вредност 312 N, јачина на цепење (N)  min вредност 27 N, мембраната е залепена од 
долната страна на горната ткаенина  и е со состав од PTFE површинска маса, 90 g/m2, 
термоизолационата влошка е со состав од ткаенина 100% полиамид или 100% полиестер и 
површинска маса од 55 g/m2;

- Летната тактичка јакна е со состав: 100% полиамид, водоотпорен, 65-85 г/м2, со 
постава од плетенина трикотажна 100% полиестер, 120 -150г/м со скриена капа на јаката; 

- Зимските панталони се со состав: 65% памук и 35% полиестер, површинска маса од 
260-300 g/m2, преплетката е кепер/рипсоп, бојата е сива, L=24,03, a= -0.515, b= -1.608, C= 
1.6917, H= 252.135, дозволено отстапување DEmax=2 и собирање после 5 перења на 60oC, 
max 2 %, отпорност на дејство на вода ISO 4920:2012 на почеток min 5(100) и после 5 
перења min 4 (90),  маслоодбојност EN ISO 14419:2012 на почеток min 4(90), постојаност 
на бојата на светлина min 5, на перење на 60oC min 4/4/4, на пот min 4/4, на триење суво 
min 4/4 мокро min 3,pH на воден екстракт,5 до 7,5, јачина на кинење (N), min вредност: 
312 N, јачина на цепење (N), min вредност од 11 N, термоизлоациона влошка е со состав 
од 100% полиамид или 100% полиестер површинска маса од 55 g/m2;

- Комбинезонот е со состав: горната ткаенина е со состав од 65% памук и 35% 
полиестер, површинска маса на горната ткаенина е 200 g/m2, преплетката на горната 
ткаенина е рипстоп, боја на горната ткаенина е сива, L=24,03, a= -0.515, b= -1.608, C= 
1.6917, H= 252.135, дозволено отстапување DEmax=2  собирање после 5 перења на 60oC, 
max 2 % собирање после 3 хемиски чистење  max 2%, отпорност на дејство на вода ISO 
4920:2012 е на почеток min 5(100) и после 5 перења min 4 (90), маслоодбојност EN ISO 
14419:2012  на почеток min 4(90), постојаност на бојата е на светлина min 5, на перење на 
60oC min 4/4/4, 3, на пот min 4/4, на триење суво min 4/4мокро min 3, јачина на кинење 
(N), min вредност на 222 N, јачина на цепење (N), min вредност 18 N термоизoлационата 
влошка е со состав на ткаенина 100% полиамид или 100% полиестер, површинската маса 
на горната ткаенина е 55 g/m2, ткаенина (огноотпорен слој) под горната ткаенина е 93% 
номекс, 5% кевлар, 2% антистатик, површинската  маса на горната ткаенина е 175 g/m2;

- Летните јакна и панталони се со состав: 65% памук и 35% полиестер, површинска 
маса е 200-250 g/m2, преплетката е рипстоп, бојата е сива, L=24,03, a= -0.515, b= -1.608, 
C= 1.6917, H= 252.135, дозволено отстапување од DEmax=2, собирање после перење на 
60oC max 2%, отпорност на дејство на вода ISO 4920:2012 е на почеток min 4(90) и после 3 
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хемиски чистења min 3 (80), маслоодбојност EN ISO 14419:2012 е на почеток min 4(90), 
постојаност на бојата на светлина е min 5, на перење на 60oC min 4/4/4, на пот min 4/4, на 
триење суво min 4/4 мокро min 3, pH на воден екстракт е 5 до 7,5, јачината на кинење (N) е 
min вредност од 222 N, јачина на цепење (N) е min вредност 18 N;

- Маицата со кратки и долги ракави е со состав: 100 % памук, површинска маса е 180-
200 g/m2, преплетката е интерлок, бојата е сива, L=24,03, a= -0.515, b= -1.608, C= 1.6917, 
H= 252.135, дозволено отстапување е DEmax=2,  собирање после 5 перења на 60oC е max 
5 %, постојаност на бојата е на светлина min 5, на перење на 60oC min 4/4/4, на пот min 
4/4, на триење суво min 4/4 мокро min 3, pH на воден екстракт е 5 до 7,5;

- Поло маицата е со состав: 65% памук и 35% полиестер,  површинската маса е 180-200 
g/m2, преплетка е пике  бојата е сива, L=24,03, a= -0.515, b= -1.608, C= 1.6917, H= 252.135, 
дозволено отстапување е DEmax=2,  собирање после 5 перења на 60oC е max 5 %, 
постојаност на бојата е на светлина min 5, на перење на 60oC min 4/4/4, на пот min 4/4, на 
триење суво min 4/4, мокро min 3, pH на воден екстракт е 5 до 7,5, постојаност на пилинг 
ISO 12945-2:2000 е min 5 на 2000 вртежи и min 4-5 на 7000 вртежи;

- Џемперот е со состав: 50 % волна/50% акрил, површинска маса ev600-650 g/m2, 
преплетката e полу милано риб; бојата е црна, дозволено отстапување е DEmax=2, 
собирање после перење на 30oC е max 2 %, постојаност на бојата е на перење min 4/4/4, 
постојаност на пилинг ISO 12945-2:2000  е min 5 на 2000 вртежи и min 4-5 на 7000 вртежи;

- Блузонот полар е со состав: 100% полиестер, 290-320 г/м2;
- Машките и женските зимски обувки се водоотпорни со гумен ѓон;
- Машките и женските летни обувки се со состав 100 % кожа;
- Поло капата е со состав: 47%-67% памук и 33%-53% полиестер, 180-210 г/м2; 
- Плетените капа, ракавици и шал се со состав: 100% вискоза;
- Ременот е со состав: ткаенина и 
- Тактичкиот ремен за одделението за оперативни работи и одделението за истраги е со 

состав: 100% полиамид, CORDURA.

Член 7
(1) Службената облека за царинските службеници распоредени на работни задачи во 

Централната управа е со состав на ткаенина:
- Капутот е со состав: 100 % волна, површинска маса е 450-500,  преплетка е чоја со 

ткаенина во кепер, преплетка е  сива L=24,03, a= -0.515, b= -1.608, C= 1.6917, H= 252.135, 
дозволено отстапување  е DEmax=2, постојаност на бојата е на хемиско чистење min 4/4/4;

- Панталоните, здолништето, палтата и капите се со состав: летните од 65% памук и 
35% полиестер,  површинска маса е 190-200 g/m2,  преплетка е платно (рипстоп), бојата е 
сива, L=24,03, a= -0.515, b= -1.608, C= 1.6917, H= 252.135, дозволено отстапување е 
DEmax=2, собирање после 5 перења на 60oC:max 2 %, отпорност на дејство на вода ISO 
4920:2012 е на почеток min 5(100) и после 5 перења min 3 (80), маслоодбојност EN ISO 
14419:2012 е на почеток min 4(90), јачина на кинење (N) е min вредност 222 N, јачина на 
цепење (N), min вредноста е18 N, постојаност на бојата е на светлина min 5, на пот min 
4/4, на триење суво min 4/4, мокро min 3, перење на 60oC min 4/4/4, pH на воден екстракт е 
5 до 7,5, зимските: 45% волна и 55% полиестер, површинска масата е  340-360 g/m2, 
преплетка е кепер, бојата е сива, L=24,03, a= -0.515, b= -1.608, C= 1.6917, H= 252.135, 
дозволено отстапување е DEmax=2, собирање е после 3 хемиски чистења е max 2 %, 
отпорност на дејство на вода ISO 4920:2012 е на почеток min 5(100) и после 5 перења min 
3 (80), маслоодбојност EN ISO 14419:2012 е на почеток min 4(90), јачината на кинење (N) 
е min вредност 312 N, јачина на цепење (N) е min вредност  27 N, постојаност на бојата е 
на светлина min 5, на пот min 4/4, на триење суво min 4/4, мокро min 3, хемиско чистење е 
min 4/4/4, pH на воден екстракт е 5 до 7,5, постојаност на брчкање е К-квалитетен број 
поголем од 20%;
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- Кошулата со долги и кратки ракави е со состав: летна кошула: 65% памук и 35% 
полиестер или 67/33, 65/35, 60/40,  површинската маса е 120-150 g/m2, преплетката е 
платно, бојата е бела, собирањето е после 5 перења на 60oC, max 3%, pH на воден екстракт 
е од 5 до 7,5, јачина на кинење (N) е min вредност 178 N, јачината на цепење (N) е min 
вредност 11 N, зимска кошула: 65% памук и 35 полиестер или 67/33, 65/35, 60/40, 
површинската маса е 150-200 g/m2, преплетката е кепер, бојата е бела, собирање после 5 
перење на 60oC, max 3%, pH на воден екстракт е 5 до 7,5, јачината на кинење (N) е min 
вредност 222 N, јачина на цепење (N) е min вредност 18 N;

- Елекот и блуза-џемперот се со состав: 50 % волна/50% акрил, површинската маса е 
400-450 g/m2, 
преплетката е Д-Д 1:1 (Reht-Reht), бојата е црна, дозволено отстапување е DEmax=2, 
собирање после 5 перења на 30oC max 5 %, постојаност на бојата е на перење min 4/4/4, 
постојаност на пилинг ISO 12945-2:2000  е min 5 на 2000 вртежи, min 4-5 на 7000 вртежи;

- Вратоврските се со состав: свила, без груби текстури на ткаенината и
- Машките и женските летни и зимски обувки, ракавиците и ременот се со состав: 100% 

кожа.

Член 8
(1) Службената облека за царинските службеници распоредени на работни задачи во 

Царинарниците и царинските службеници во одделението за оперативни работи и 
одделението за истраги е со крој: 

- Зимската јакна е со должина до колкови и се закопчува со патент под кој е лајсна, а по 
целата должина на патентот до вратниот отвор исто така е нашиена украсна лајсна која го 
покрива патентот со чичак трака. Во предниот дел на градите од двете страни нашиени се 
дупли џебови од кој првиот џеб се затвора со патна-капаче со две чичак траки, а вториот 
се затвара со патент кој се наоѓа над патната-капаче и е покриен со украсна платка. На 
левиот џеб зашиена е пластифицирана навлака предвидена за носење на магнетна 
идентификациона картичка додека на десниот џеб е нашиена чичак трака на која се 
закачува ознаката за чинот. Во долниот преден дел во пределот на колковите закосено по 
должина се сошиени џебови со широк единечен паспул, кој се затвора со патент. На 
ракавите во долниот дел вертикално се нашиени џебови со единечен паспул, во кој е 
вграден патент,  а крајот на ракавите завршува со чичак трака. Во пределот на вратниот 
отвор нашиена е висока крагна која се закопчува со предниот патент и со дополнителна 
заштита на украсна патна која се затвора со чичак трака. Над крагната е нашиена капа која 
во предниот дел се закопчува со преклоп патна со два реда чичак трака. Јакната е 
поставена (штепувана) со можност истата да може да се става и вади и истата во 
потполност  одговара на кројот на јакната; 

- Зимската тактичка јакна за вработените во одделението за оперативни работи и 
одделението за истраги е со должина до колкови. Се закопчува со патент под кој е лајсна, 
а по целата должина на патентот до вратниот отвор исто така е нашиена украсна лајсна 
која го покрива патентот со чичак трака. Во предниот дел на градите од двете страни 
нашиени се дупли џебови од кој првиот џеб се затвора со патна-капаче со две чичак траки, 
а вториот се затвара со патент кој се наоѓа над патната-капаче и е покриен со украсна 
платка. На левиот џеб зашиена е пластифицирана навлака предвидена за носење на 
магнетна идентификациона картичка додека под десниот џеб се наоѓа скриена лајсна со 
натпис МОБИЛНА ЦАРИНА и е нашиена чичак трака на која се закачува ознаката за 
чинот. Во долниот преден дел во пределот на колковите закосено по должина се сошиени 
џебови со широк единечен паспул, кој се затвора со патент, а во внатрешноста на џебот се 
наоѓа отвор за скриено оружје, кој се затвора со патенти. На бочниот шаф има патенти и 
отвори за оружје. На грбот има сокриен џеб со натпис ЦАРИНА, на македонски и 
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англиски јазик. На ракавите во долниот дел вертикално се нашиени џебови со единечен 
паспул, во кој е вграден патент, а крајот на ракавите завршува со чичак трака. Во пределот 
на вратниот отвор нашиена е висока крагна која се закопчува со предниот патент и со 
дополнителна заштита на украсна патна која се затвора со чичак трака, а над крагната е 
нашиена капа која во предниот дел се закопчува со преклоп патна со два реда чичак трака; 

- Летната тактичка јакна за одделението за оперативни работи и одделението за истраги 
е со должина под појас и се закопчува со патент под кој е лајсна. Во предниот дел на 
градите од двете страни нашиени се дупли џебови  со патенти и патни со чичак трака, а 
под десниот џеб се наоѓа скриена лајсна за натпис ЦАРИНА. На десниот џеб е нашиена 
чичак трака на која се закачува ознаката за чинот. На боковите има дупли паспус џебови 
со дрикери, бочниот шаф е со патенти и отвори за оружје, а во внатрешноста на џебот се 
наоѓа отвор за скриено оружје кој се затвара со патенти. Крајот на ракавите завршува со 
чичак трака. На грбот има сокриен џеб за натпис ЦАРИНА. Тактичката летна јакна од 
внатре е нашиена од трикотажна плетенина, а на јаката има скриена капа; 

- Летната јакна е со должина под појас и се закопчува со патент под кој е лајсна. Во 
предниот дел на градите од двете страни се нашиени џебови кои се со патни капачиња со 
чичак трака, над кои се наоѓа шаф со штеп од кои на левиот џеб зашиена е 
пластифицирана навлака предвидена за носење на магнетна идентификациона картичка, а 
на десниот џеб е нашиена чичак трака на која се закачува ознаката за чинот. Во долниот 
преден дел во пределот на колковите се нашиени закосено по должина џебови со широк 
единечен паспул, кој се затвора со патент. Крагната е со класичен крој, а во задниот дел 
под крагната се наоѓа скриена капа. На крајот на ракавите има  чичак трака, а на 
рамениците се нашиени еполети;

- Летните и зимските панталони имаат предни коси џебови, задни џебови, бочни 
џебови, кои се закопчуваат со копчиња, патенти и дрикери, засилени на задниот седечки 
дел и на колената и дупли гајки за ремен; 

- Комбинезонот се закопчува со два патенти за брзо облекување и соблекување. Во 
предел на градите има дупли нашиени џебови кој се затвараат со патент и на левиот џеб 
зашиена е пластифицирана навлака предвидена за носење на магнетната идентификациона 
картичка, а на десниот џеб е нашиена чичак трака на која се закачува ознаката за чинот. 
Во пределот на боковите има џебови со единечен паспул, а во пределот на колената има 
нашиени бочни џебови. Крагната е висока и има лајсна која се закопчува со чичак трака. 
Ногавиците и ракавите завршуваат со манжетни за корегирање на ширината со лајсна и 
чичак трака. Во струкот има еластична трака, а на грбот се наоѓаат фалти. Лактовите и 
колената се појачани со постава со полиестерско полнење (штепувано). Комбинезонот е 
поставен (штепуван) со можност  поставата  да може да се става и вади и истата во 
потполност  одговара на кројот на комбинезонот; 

- Џемперот е со долги ракави, со висока рол-крагна и се затвора со патент во предниот 
дел, од кој од двете страни има доработка на преплетај на делови. Крагната, долниот дел 
на ракавите и долниот дел на џемперот се доработени со преплетај на делови. Во делот на 
рамениците во предниот и задниот дел на џемперот, како и во делот на лактот на ракавите 
вметнато (нашиено) е парче од заштитна ткаенина, штепувано со украсни штепови во 
форма на ромбови. На левата страна од предниот дел на џемперот во платката од ткаенина 
е вметнато украсно капаче, изработено од ткаенина, кое се закопчува со копче и е 
предвидено за носење на магнетната идентификациона картичка. На десната страна е 
нашиена чичак трака на која се закачува ознаката за чинот. Во долните предни делови на 
џемперот вертикално се поставени џебови кои се затвораат со патент и од двете страни е 
порабен со преплетај на делови;

- Блузонот полар е со долги ракави со преден патент и странични долги џебови со 
патент;
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- Маицата со долги и кратки ракави е со класичен крој и вратниот отвор е изработен со 
рендер. Од левата страна во делот на градите нашиена е гајка која се закопчува со копче и 
е предвидена за носење на магнетната идентификациона картичка, а на десната страна е 
нашиена чичак трака на која се закачува ознаката за чинот;

- Машката и женската поло маица со кратки ракави се со преплетка пике и трикотажна 
плетена јака и на средината се закопчува со три копчиња. Од левата страна во делот на 
градите нашиена е гајка која се закопчува со копче и е предвидена за носење на 
магнетната идентификациона картичка, а на десната страна е нашиена чичак трака на која 
се закачува ознаката за чинот; 

- Машките и женските зимски обувки  се спортски со висина над глужд  и се врзуваат 
со врвки;

- Машките и женските летни обувки се спортски со висина под глужд и се врзуваат со 
врвки;

- Поло капата е во спортски стил и е составена од шест парчиња кои  се раштепани со 
штепови од 6 мм. Предното парче е со ушиток и на средината е нашиен симболот на 
Царинската управа, а сонцобранот е појачан со пластика и е проштепуван со шест штепа. 
Капата внатре е обложена со постава во иста боја а на предната внатрешна страна е 
појачана, околу обемот на капата има ивица од основната ткаенина пополнета со фателин, 
а на задниот дел од капата има пластичен регулатор; 

- Плетената капа е во спортски стил, споена со еден шаф во задниот дел;
- Плетените ракавици се раздвоени прсти, поставени со материјал за затоплување и
- Тактичкиот ремен за одделението за оперативни работи и одделението за истраги е со 

следниве додатоци: 1 додаток за футрола за резервна рамка за куршуми, 1 додаток за 
лисици, 1 додаток за батерија, 1 додаток за ноже-клешти и 1 додаток за голема батерија -
пластична алка.

(2) На секој горен дел од облеката од алинеите 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 од став (1) на овој 
член на десната страна нашиена е чичак трака на која се закачува ознаката на чинот. 

(3) Симболот на Царинската управа се нашива на левиот ракав на сите делови од 
облеката освен за одделението за оперативни работи и одделението за истраги, и тоа на 
растојание од 12 см од горниот раб на ракавот, како и на средина на предниот дел на 
капите.

Член 9
(1) Службената облека за царинските службеници распоредени на работни задачи во 

Централната управа е со крој:
- Капутот е со благо нагласена линија со должина до под колена и се закопчува со 

едноредно закопчување. Кројот на машкиот капут е со странично парче, а на женскиот 
капут во пределот на градите има и закосен вшиток. Крагната е класична, составена од два 
дела (мостра и јака). Во горниот лев дел од капутот вметната е платка со копче 
предвидено за носење на магнетната идентификациона картичка додека на задниот горен 
дел на грбот вметната е платка, а во долниот дел има шлиц отвор на преклоп. Ракавите се 
класични костимски, составени од два дела и во долниот дел на  истите се  нашиени  гајки 
низ кои поминува тенко коланче со златна тока. Во областа на половината на капутот 
странично се нашиени гајки низ кои поминува колан со златна тока додека на колковите 
на предниот дел се нашиени закосени џебови со широк единечен паспул. На рамениците 
се нашиени еполети кои се наменети за навлекување на ознаката на чинот. Капутот е 
поставен со постава во сива боја и има мобилна влошка постава од чоја во сива  боја; 

- Панталоните  однапред од двете страни имаат по еден кос џеб и потребен број на гајки 
за ремен, додека на задната десна страна има џеб со единечен паспул, отвор за 
закопчување и копче. Панталоните се поставени до под колена со постава во боја на 
основниот материјал, а  во предниот дел имаат класичен шлиц отвор со патент за 
облекување;
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- Здолништето е со равен крој  со должина до под колената. На задниот дел 
здолништето има шлиц на преклоп и патента, а на појасот има копче и отвор за 
закопчување . Здолништето  е поставено со постава со сива боја;

- Кошулата со долги и кратки ракави е благо нагласена во половината и на предната 
страна на кошулата има два нашиени џеба со капаци и фалта од кој на левиот џеб на 
копчето се носи  магнетна идентификациона картичка. Во пределот на рамениците има 
платка изработена во дупло и на рамениците се нашиени еполети кои се наменети за 
навлекување на ознаката на чинот. Закопчувањето на кошулата е едноредно со украсна 
платка, а крагната е класична кошулска со столче. Кошулата со долги ракави во долниот 
дел се закопчува со манжетна, а кошулата со кратки ракави во долниот дел на ракавите 
има украсен пораб-манжета. Должината на ракавите кај кошулата со кратки ракави е 
веднаш над лактот. Машката кошула во задниот дел кај грбот има надворешна фалта 
додека женската кошула во предниот и задниот дел има шафови и вшитоци за анатомско 
нагласување на половината на телото;

- Машкото палто е со класичен крој и форма, благо нагласено на половината од телото 
и со должина до под колковите. Кројот е со странично парче и вшиток во предниот дел и 
со хоризонтално поставени џебови со патна капаче и дупли паспули. Палтото е со 
едноредно закопчување со четири копчиња. Крагната е класична костимска составена од 
два дела (мостра и јака). Во средината на задниот шаф на палтото во долниот дел има 
шлиц со отвор на преклоп. Ракавите се класични костимски, составени од два дела и на 
задниот шаф во долниот дел од ракавите има шлиц со четири златни метални копчиња. На 
левата предна страна на палтото вметнато е џепче со единечен паспул од кое излегува 
гајка со копче предвидено за носење на магнетната идентификациона картичка. На 
рамениците се нашиени еполети кои се наменети за навлекување на ознаката на чинот. 
Палтото е поставено со постава во сива боја;

- Женското палто е со класична со крој форма на бретела, благо нагласена на 
половината од телото и со должина до средина на колковите. На предните делови во делот 
на колковите хоризонтално се нашиени џебови со патна- капаче и дупли паспули. Палтото 
е со едноредно закопчување со четири копчиња. Крагната е класична костимска составена 
од два дела (мостра и јака). Ракавите се класични костимски, составени од два дела и на 
задниот шаф од ракавите во долниот дел има шлиц со четири златни метални копчиња. На 
левата предна страна на палтото вметнато е џепче со единечен паспул од кое излегува 
гајка со копче предвидено за носење на магнетната идентификациона картичка. На 
рамениците се нашиени еполети кои се наменети за навлекување на ознаката на чинот. 
Палтото е поставено со постава во сива боја;

- Блуза-џемперот е со долги ракави и V израз на вратниот отвор. V изразот, крајот на 
ракавите и крајот на џемперот се изработени со преплетај на делови. Во пределот на 
рамениците и лактовите нашиен е додаток од материјал во црна боја на џемперот. На 
левата предна страна кај градите нашиено е капаче од материјал со копче кое е 
предвидено за носење на магнетната идентификациона картичка додека на рамениците се 
нашиени еполети од ткаенина кои се наменети за навлекување на ознаката на чинот;

- Елекот е без ракави со V израз на вратниот отвор. V изразот, крајот на кавадурата и 
крајот на елекот изработени се со преплетај на делови. Во пределот на рамениците нашиен 
е додаток од материјал во црна  боја на елекот. На левата предна страна кај градите 
нашиено е капаче од материјал со копче кое е предвидено за носење на магнетната 
идентификациона картичка додека на рамениците се нашиени еполети од ткаенина кои се 
наменети за навлекување на ознаката на чинот; 

- Летните женски обувки се црни со класичен модел на салонска обувка со средна 
стандардна висина на потпетицата;
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- Зимските женски обувки се црни и затворени до над глужд, со средна стандардна 
висина на потпетицата;

- Летните и зимски машки обувки се  црни со класичен изглед на модел;
- Кожните ракавици се со крој со раздвоени прсти, а од внатрешна страна се поставени;
- Машката капа е со класична офицерска форма, изработена од основниот материјал на 

службената облека и 
- Женската капа е во форма на тока, изработена од основниот материјал на службената 

облека.
(2) Симболот на Царинската управа се нашива на левиот ракав на сите делови од 

облеката освен за одделението за оперативни работи и одделението за истраги, и тоа на 
растојание од 12 см од горниот раб на ракавот, како и на средина на предниот дел на 
капите.

(3) Копчињата кои се наоѓаат на службената облека на капутот и палтата се изработени 
од метал со втиснат симбол на Царинската управа. 

Член 10
(1) На службената облека се ставаат ознаките на чинот и симболот на Царинската 

управа.
(2) Ознаките за чинот на службената облека е со изглед на правоаголно поле, 

изработено на црна чоја и во вид на навлака за еполета. На двете пократки страни од  
правоаголното поле се вметнати (навезени) црвени ленти од 0,5 см. Во полето, вертикално 
и/или хоризонтално се извезени златни ленти со кои се означува категоријата на 
работните места.

Член 11
Ознаката на чиновите по работни места е:
- за царинските службеници од ниво Г, ниво В 4 (освен виш цариник) и ниво Б4 

водачот на смена - во долниот дел од полето се наоѓа една златно жолто извезена лента 
хоризонтално поставена со димензии од 4 см Х 0,4 см;

- за царинските службеници од ниво В1, ниво В2 и ниво В3 и виш цариник од ниво В4 - 
на долниот дел од полето се наоѓаат две златно жолто извезени ленти, хоризонтално 
поставени, на меѓусебно растојание од 0,7 см , секоја со димензија од 4 см Х 0,4 см; 

- за царинските службеници од ниво Б4 (освен водач на смена) и Б3 - на долниот дел од 
полето се наоѓаат две златно жолто извезени ленти, хоризонтално поставени на меѓусебно 
растојание од 0,5 см во полето, горната лента со димензии од 4 см Х 0,4 см, а долната 
лента со димензии од 4 см х 0,8 см; 

- за царинските службеници од ниво Б2 - во долниот дел од полето се наоѓаат две 
златно жолто извезени ленти, хоризонтално поставени на меѓусебно растојание од 0,5 см 
во полето и секоја со димензии од 4 см. х 0,8 см и  

- за царинските службеници од Б-1 - во долниот дел од полето се наоѓа две златно 
жолто извезени ленти, хоризонтално поставени на меѓусебно растојание од 0,5 см во 
полето и секоја со димензии од 4 см х 0,8 см. На 0,1 см внатрешно на два раба на полето е 
извезена една златно жолта лента со ширина од 0,1 см.

Член 12
На царинските службеници им се доделува службената облека со засновање на 

работниот однос во Царинската управа. 
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Член 13
Царинските службеници ја користат службената облека за време на работа, доаѓање и 

враќање од работа.

Член 14
Царинските службеници по престанокот на работниот однос во Царинската управа,  

службената облека треба да ја вратат.

Член 15
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

службена облека и ознаки на чиновите и начинот на нејзиното доделување и користење на 
царинските службеници ("Службен весник на Република Македонија" број 95/07, 124/07, 
41/08 и 127/14).

Член 16
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен 

весник на Република Македонија".

Бр. 20-2166/5
4 мај 2015 година Министер за финансии,

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р.


