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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 45 став 4 од Законот за одбрана („Службен весник на Република 
Македонија" бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), претседателот на Република 
Македонија, донесе 

 
У Р Е Д Б А  

ЗА ЗНАМИЊАТА НА ЕДИНИЦИТЕ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со оваа уредба се пропишуваат знамињата на единиците на Армијата на Република 
Македонија (во натамошниот текст: воени знамиња). 

Воени знамиња имаат Генералштабот на Армијата на Република Македонија (во 
натамошниот текст: Генералштабот), потчинетите команди на Генералштабот и единиците 
на Армијата на Република Македонија во ранг на полк и бригада, баталјон и чета. 

 
Член 2 

Воените знамиња се состојат од платно, лента, гајтан и копје. 
Воените знамиња имаат навлака. 
 

Член 3 
На воените знамиња се става и посебна лента на која се прицврстуваат одликувањата на 

Генералштабот, потчинетите команди на Генералштабот и единиците на Армијата на 
Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата). 

 
II. ИЗГЛЕД НА ВОЕНИТЕ ЗНАМИЊА 

 
Член 4 

Платното на воените знамиња на Генералштабот, потчинетите команди на 
Генералштабот и единиците на Армијата има форма на правоаголник, а во зависност од 
рангот на единицата е со следните димензии: 

- военото знаме на единицата во ранг на Генералштабот, потчинетите команди на 
Генералштабот и. полк-бригада е со должина од 1600 мм и ширина 800 мм, 

- военото знаме на единицата во ранг на баталјон е со должина од 1200 мм и ширина 
900 мм, 

- военото знаме на единицата во ранг на чета-баталјон е со должина од 700 мм и 
ширина 500 мм. 

Платното на воените знамиња е изработено од два слоја свилена ткаенина. 
На платното на воените знамиња на крајот на рабовите на трите слободни страни се 

нашиени реси. 
На воените знамиња на Генералштабот, потчинетите команди на Генералштабот и 

единиците во ранг полк-бригада ресите се во златно жолта боја, со должина од 50 мм, а на 
воените знамињa на Генералштабот, потчинетите команди на Генералштабот и единиците 
во ранг на баталјон и чета ресите се во боја согласно на членот 5 став 3 од оваа уредба со 
должина од 40 мм. 
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Платното на воените знамиња на Генералштабот, потчинетите команди на 
Генералштабот и  единиците во ранг полк-бригада од сите четири страни е обрабено со 
ширит во златно жолта боја широк 10 мм. 

 
Член 5 

Платното на воените знамиња на Генералштабот, потчинетите команди на 
Генералштабот и единиците во ранг на полк и бригада на копнената војска е црвено. 

Платното на воените знамиња на единиците во ранг на полк и бригада на  военото 
воздухопловство и противвоздушната одбрана е светло сино. 

Бојата на платното, ресите и формацискиот назив на воените знамиња на единиците во 
ранг на баталјон и чета се дадени во Прегледот на единици, боја на платното, боја на 
ресите, боја на буквите и броевите на формацискиот назив на воените знамиња на 
единиците во ранг на баталјон и чета (Прилог бр. 1). 

 
Член 6 

На платното на воените знамиња на Генералштабот, потчинетите команди на 
Генералштабот и единиците во ранг полк-бригада се претставени грбот на Република 
Македонија, ознаката и нивниот формациски назив. 

Грбот на Република Македонија е извезен во горниот агол на двете страни од платното, 
на 200 мм од горниот раб и работ до копјето, со конец во златно жолта боја, со ширина од 
200 мм и должина од 250 мм. 

Ознаката на Генералштабот е извезена на другиот горен агол, од двете страни на 
платното, на 200 мм од горниот и страничниот раб на платното, со конец во златно жолта 
боја, со дијаметар од 250 мм. 

Ознаката на потчинетите команди на Генералштабот е извезена на другиот горен агол, 
од двете страни на платното, на 200 мм од горниот и страничниот раб на платното, со 
конец во златно жолта боја, со дијаметар од 250 мм. 

Називот на единицата на Армијата е извезен на долната страна на двете страни на 
платното, во средината, со конец во златно жолта боја, на македонски јазик и кирилско 
писмо, со букви високи 80 мм. 

 
Член 7 

На платното на военото знаме на единицата во ранг на баталјон се претставени ознака 
на единицата на полкот-бригадата на која и припаѓа и ознаката за формацискиот назив на 
баталјонот. 

Ознаката на единицата во ранг на полк-бригада, е извезена на горниот агол на двете 
страни од платното на растојание од 100 мм од горниот и страничниот раб од страната на 
копјето, со ширина од 400 мм и должина од 450 мм. 

Ознаката на единицата во ранг на баталјон, е испечатена на горниот агол од двете 
страни од платното на растојание од 100 мм од горниот и страничниот раб на платното, 
спротивно од страната на копјето, со ширина од 200 мм и должина од 150 мм изработена. 

Формацискиот назив на единицата во ранг на баталјон е испечатен на македонски јазик 
и неговото кирилско писмо, на средишниот дел на двете страни на платното во висина од 
100 мм од долниот раб на платното, во боја утврдена во член 5 став 3 од оваа уредба. 

 
Член 8 

На платното на военото знаме на единицата во ранг на чета се претставени ознаката на 
единицата во ранг на баталјон на кој му припаѓа единицата во ранг на чета и ознаката и 
формацискиот назив на единицата во ранг на чета. 
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Ознаката на единицата во ранг на баталјон, е испечатена на горниот агол на двете 
страни од платното на растојание од 80 мм од горниот и страничниот раб од страната на 
копјето со ширина и должина од 180 мм. 

Ознаката на единица во ранг на чета е испечатена на горниот агол на двете страни од 
платното на растојание од 80 мм од горниот раб и 220 мм од страничниот раб од страната 
на копјето со ширина и должина од 180 мм. 

Страната на платното на военото знаме, спротивна од страната на копјето е засечена во 
форма на рамнокрак триаголник, во димензии од 500 мм во висина и 200 мм хоризонтално 
кон средишниот дел на знамето. 

Формацискиот назив на единицата во ранг на чета, е испечатен на македонски јазик и 
неговото кирилско писмо на средишниот дел на двете страни на платното, во висина од 80 
мм од долниот раб на платното, во боја утврдена во член 5 став 3 од оваа уредба. 

 
Член 9 

Лентата на воените знамиња е изработена од дупла свилена ткаенина во боја на 
платното на военото знаме. Лентата на воените знамиња по должина на страните е 
обрабена со ширит во златно жолта боја широк 10 мм на чии двата краја се нашиени реси 
во златно жолта боја долги 30 мм. 

Лентата на воените знамиња се зацврстува на вратот од главата на копјето. 
Лентата на воените знамиња на „Генералштабот, потчинетите команди на 

Генералштабот и единиците во ранг на полк-бригада е изработена од два слоја свила, во 
боја на платното на военото знаме, долга 1200 мм не сметајќи ги ресите, а широка 100 мм. 
Лентата на едниот крај од двете страни со конец во златно жолта боја е извезено знамето 
на Република Македонија, а на другиот крај од двете страни од лентата со конец во златно 
жолта боја е извезена ознаката на единиците. 

Лентата на воените знамиња на единиците во ранг на баталјон и чета е долга 800 мм не 
сметајќи ги ресите а широка е 100 мм.  На лентата на едниот крај од двете страни на 
лентата е испечатено знамето на Република Македонија, а на другиот крај од двете страни 
од лентата е испечатена ознаката на единицата во ранг на баталјон или чета. 

 
Член 10 

Гајтанот со кој е прицврстена лентата на копјето е изработен од конец во златно жолта 
боја, со пречник од 8 мм. 

Гајтанот на краевите завршува со украсни топчиња со пречник од 50 мм и реси долги 
30 мм. 

Должината на гајтанот е 2.080 мм. 
 

Член 11 
Копјето на воените знамиња на Генералштабот, потчинетите команди на 

Генералштабот и единиците во ранг на полк-бригада. се состои од глава и дршка со оков. 
Должината на копјето е 2.500 мм, со пречник од 30 мм. 
Главата на копјето се состои од основа, врат, јаболко и шилец. Главата се прицврстува 

за дршката на копјето со две позлатени жолти навртки. 
Главата на копјето е изработена од месинг, обоена со златно жолта боја. Должината на 

главата е 250 мм. 
Дршката на копјето е изработена од суво дабово дрво, обоено и лакирано со светло 

кафена боја. Дршката е изработена од два еднакви дела кои се составуваат со метална 
пониклувана спојка со навртување. 

Оковот на дршката е изработен од месинг, обоен со златно жолта боја. Должината на 
оковот е 150 мм. Оковот се прицврстува за долниот дел на дршката, со две позлатени 
жолти навртки и завршува во форма на конус. 
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Член 12 
Копјето на воените знамиња на единиците во ранг на баталјон и чета се состои од глава 

и дршка со оков. 
Должината на копјето е 2200 мм, со пречник од 40 мм. 
Главата се состои од основа, врат и шилец. 
Главата на копјето е изработена од месинг, со должина од 200 мм и вдлабнатина од 120 

мм за влез на дрвото во конусна форма. 
Основата е изработена од месинг, со должина од 200 мм и вдлабнатина од 120 мм за 

влез на дрвото во конусна форма. 
Дршката од копјето е изработена од варено буково дрво, обоено и лакирано со светло 

кафеава боја. 
Оковот на дршката е изработен од месинг со должина од 200 мм и вдлабнатина од 120 

мм за влез на дрвото во конусна форма. 
 

Член 13 
Навлаката на воените знамиња е изработена од пресувана телешка бокс кожа во темно 

кафена боја. 
 

Член 14 
Лентата на која се прицврстуваат одликувањата на Генералштабот, потчинетите 

команди на Генералштабот и единиците на Армијата е изработена од свилена ткаенина, со 
боја на платното на военото знаме, долга е 800 мм, а широка 100 мм, обрабена со ширит 
во златно жолта боја долг 10 мм. Лентата се зацврстува со гајтанот за вратот од главата на 
копјето при што кај копјето на воените знамиња на единиците во ранг на полк-бригада 
лентата е зацврстена, под неговото јаболко, правејќи два еднакви по должина краци. 

 
Член 15 

Формата, димензиите и составните делови на платното, лентата, гајтанот и копјето на 
воените знамиња се дадени во Прилог бр. 2 кој е составен дел на оваа уредба.  

 
III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 16 

Военото знаме на единицата или командата, која со актот за формација на Армијата се 
укинува или трансформира, се чува во единицата  или командата која е нејзин следбеник, 
a во спротивно се предава на чување во воен музеј. 

 
Член 17 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за 
знамињата на единиците на Армијата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.13/00, 106/06 и 106/11). 

 
Член 18 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 07- 1963/2                Претседател 

20 ноември 2012 година       на Република Македонија,         
      Скопје                   д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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