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20120441208
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 28 став (2) од Законот за служба во Армијата на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11, 47/11 и 148/11),
претседателот на Република Македонија, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПЛАКЕТИ, ЗНАЧКИ, НАГРАДИ И
ПОФАЛНИЦИ НА ВОЕНИОТ И ЦИВИЛНИОТ ПЕРСОНАЛ НА СЛУЖБА ВО
АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со овој правилник се уредува доделувањето на плакети, значки, награди и пофалници
на воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата на Република Македонија, за
постигнат исклучителен успех во службата.
Член 2
На воениот и цивилниот персонал можат да се доделат следните признанија на
Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата):
- плакета на Армијата (мала, средна и голема),
- значка на Армијата (бронзена, сребрена и златна),
- значка на Армијата за партнерство, координација и соработка (бронзена, сребрена и
златна),
- значка за долгогодишна служба во Армијата (бронзена, сребрена и златна),
- награди (наградно отсуство и предметна награда) и
- пофалница.
Член 3
Плакетите, значките, наградите и пофалниците од членот 2 од овој правилник се
доделуваат секоја година и тоа:
- на Денот на Армијата „18-ти Август“,
- на свечените постројувањата за денот на командите и единиците,
- за време на државни празници, јубилеи и годишнини,
- непосредно пред заминување на воениот и цивилниот персонал во пензија,
- за долгогодишна служба во Армијата и
- при враќање од меѓународни и хуманитарни мисии и операции.
Член 4
Плакетите, значките, наградите и пофалниците можат да се доделат и посмртно, а се
врачуваат на членовите на потесното семејство на наградениот.
Член 5
Плакетите, значките, наградите и пофалниците се доделуваат од страна на началникот
на Генералштабот на Армијата или од него овластено лице, освен признанијата за
долгогодишна служба во Армијата кои се доделуваат од страна на министерот за одбрана
или од него овластено лице.
Член 6
Плакети на Армијата се: Голема, Средна и Мала плакета.
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Член 7
Голема плакета се доделува на воениот и цивилниот персонал за повеќегодишни
остварени извонредни резултати во обуката и севкупната дејност во изградбата на
борбената готовност и оспособувањето на Армијата.
Член 8
Голема плакета во знак на признание за исклучително успешно работно ангажирање во
изградбата на Армијата може да се додели и на припадниците од постојаниот состав на
Армијата на кои службата им престанува по основ на пензионирање, непосредно пред
престанокот на работниот однос.
Член 9
Средна плакета се доделува на воениот и цивилниот персонал за повеќегодишни
остварени резултати во обуката и севкупната дејност во изградбата на борбената
готовност и оспособувањето на Армијата.
Член 10
Средна плакета во знак на признание за работното ангажирање во изградбата на
Армијата, може да се додели и воениот и цивилниот персонал по поминати 20 години
служба или за остварени исклучителни високи резултати во обуката и борбената изградба
на Армијата и пред поминати 20 години служба.
Член 11
Мала плакета се доделува на воениот и цивилниот персонал за повеќегодишни
остварени резултати во обуката и севкупната дејност во изградбата на борбената
готовност и оспособувањето на Армијата.
Член 12
Мала плакета во знак на признание за работното ангажирање во изградбата на Армијата
може да се додели и на воениот и цивилниот персонал по поминати десет години служба
или за остварени исклучителни високи резултати во обуката и борбената изградба на
Армијата и пред поминати десет години служба.
Член 13
Големата плакета се изработува на основа во правоаголна форма со димензии
220х170х18мм, а симболот со димензии 135х75мм.
Големата плакета се предава и чува во кутија.
Средната плакета се изработува на основа во правоаголна форма со димензии
200х150х15мм. Симболот е со димензии 95х55мм и на задната страна има механизам за
закачување.
Малата плакета се изработува во правоаголна форма со димензии 150х100х10мм.
Симболот е со димензии 65х40мм и на задната страна има механизам за закачување.
Член 14
Големата, Средната и Малата плакета се изработуваат од дрво-варена бука.
Симболот на плакетите од став 1 на овој член е стилизиран цвет од сончоглед
изработен од метал во златно жолта боја. Цветот го претставуваат 12 листови со златна
боја обвиени со две ловорови гранчиња со златно жолта боја во полукруг, а во средината е
црвено поле со кружен облик на кое е испишан текстот „АРМ“.
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Под цветот од сончоглед се наоѓа плоснат меч во вертикална положба, така што
почетокот на венецот започнува од ограничувачот на дршката на мечот, а завршува на
првата третина од горниот дел на сечивото.
Симболот е изработен во форма на овал со релјеф. Основата на која е изведен симболот е
од пластифициран материјал со сјајна црвена боја и во облик на елипса.
Симболот на плакетите од став 1 на овој член е поставен на позадина од територијата
на Република Македонија, која е во златна боја со дизајнирани зраци од знамето на
Република Македонија во златна нијанса.
Плакетите се обрабени со традиционален македонски вез во бордо боја.
Изгледот на симболот е даден во Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.
Член 15
Плакетите кои им се доделуваат на воениот и цивилниот персонал, имаат минијатурни
ленти со димензии 10мм со 35 мм.
Минијатурната лента за Големата плакета е со жолта боја (РГБ 255, 240, 0). На
растојание од 2 мм од краевите на лентата има по една лента во бордо боја (РГБ 160, 50,
50) со ширина од 2 мм.
Минијатурната лента за Средната плакета е со жолта боја (РГБ 255, 240, 0). На
растојание од 2 мм од краевите на лентата има по две ленти во бордо боја (РГБ 160, 50, 50)
со ширина од 2 мм со меѓусебно растојание на лентите од 2мм.
Минијатурната лента за Малата плакета е со жолта боја (РГБ 255, 240, 0). На растојание
од 2 мм од краевите на лентата има по три ленти во бордо боја (РГБ 160, 50, 50) со ширина
од 2 мм со меѓусебно растојание на лентите од 2мм.
Член 16
Голема, Средна и Мала плакета може да се додели само еднаш.
Доделувањето на Големата, односно Средната плакета не ја исклучува можноста од
доделување на Средна, односно Мала плакета.
Член 17
Значка на Армијата се доделува од страна на началникот на Генералштабот на
Армијата, а со негова согласност и од страна на воените старешини до ранг командант на
полк-бригада.
Член 18
На воениот и цивилниот персонал може да се додели: Златна, Сребрена и Бронзена
значка.
Член 19
Значката од членот 18 од овој правилник се доделува во знак на сеќавање на одреден
настан и може да се додели само еднаш.
Доделувањето на Златната значка, односно Сребрената значка не ја исклучува
можноста од доделување на Сребрена, односно Бронзена значка.
Член 20
Златната значка на Армијата се изработува со лиење од метал и истата е позлатена.
Симболот на значката е ист како и симболот на плакетата на Армијата, во форма на
елипса со димензии 16 мм со 9,5мм и истиот е прелиен со високо сјајна смола која му дава
волумен. Симболот е ставен на позадина од картата на територијата на Република
Македонија, со димензии 24 мм со 18 мм.
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Сребрената значка на Армијата се изработува со лиење од метал и истата е
пониклувана. Симболот на значката е ист како и симболот на плакетата на Армијата со
димензии 16 мм со 9,5мм, изработен во релјеф и пониклуван. Симболот е ставен на
позадина од картата на територијата на Република Македонија, со димензии 24 мм со 18
мм.
Бронзената значка на Армијата се изработува со лиење од метал и истата е месингувана
и патинирана. Симболот на значката е ист како и симболот на плакетата на Армијата со
димензии 16 мм со 9,5мм, изработен во релјеф, месингуван и патиниран. Симболот е
ставен на позадина од картата на територијата на Република Македонија, со димензии 24
мм со 18 мм.
Член 21
Значката на Армијата има минијатурна лента со димензии 10мм со 35 мм.
Минијатурната лента на Златната значка е со жолта боја (РГБ 255, 240, 0). Од краевите
на лентата има по едно поле во бордо боја (РГБ 160, 50, 50) со ширина од 12 мм. На
средината има лента во виолетова боја (РГБ 102, 0, 102) со ширина од 2мм.
Минијатурната лента на Сребрената значка е со жолта боја (РГБ 255, 240, 0). На 2мм од
краевите на лентата има по едно поле во бордо боја (РГБ 160, 50, 50) со ширина од 10 мм.
На средината има лента во виолетова боја (РГБ 102, 0, 102) со ширина од 2мм.
Минијатурната лента на Бронзената значка е со жолта боја (РГБ 255, 240, 0). На 2мм од
краевите на лентата има по една лента во бордо боја (РГБ 160, 50, 50) со ширина од 1 мм
и по една лента во жолта боја (РГБ 255, 240, 0) со ширина од 1мм. Во продолжение има по
едно поле со бордо боја (РГБ 160, 50, 50) со ширина од 8мм. На средината има лента во
виолетова боја (РГБ 102, 0, 102) со ширина од 2мм.
Член 22
На цивилниот и воениот персонал за остварени особени резултати и достигнувања во
координацијата и соработката при заедничко учество во активности од интерес за
Армијата со физички и правни лица, владини и невладини организации, државни
институции, странски вооружени сили, меѓународни организации и агенции, се доделува
Значка на Армијата за партнерство, координација и соработка.
На воениот и цивилниот персонал може да се додели: Златна, Сребрена или Бронзена
значка на Армијата за партнерство, координација и соработка.
Доделувањето на Златната значка, односно Сребрената значка од став 2 на овој член не
ја исклучува можноста од доделување на Сребрена, односно Бронзена значка.
Член 23
Златната значка на Армијата за партнерство, координација и соработка се изработува со
лиење од метал и истата е позлатена. Значката е во кружна форма со дијаметар од 27мм.
На надворешната страна од кругот со големина од 5 мм има релјефно издигнување, на кое
од долната страна се поставени две лаворови гранчиња изработени во релјеф, со големина
од 3мм. Во останатиот дел од просторот испишани се зборовите „КООРДИНАЦИЈА,
СОРАБОТКА, ПАРТНЕРСТВО“ со големина од 3 мм, кои меѓусебно се одвоени со
ѕвезди. На горниот дел на внатрешниот круг од значката е поставен единствениот знак на
Армијата, со дијаметар од 10 мм и истиот е во релјеф и прелиен со високо сјајна смола
која му дава волумен. Под знакот во долниот дел се поставени две раце поставени во
поздравување.
Сребрената значка на Армијата за партнерство, координација и соработка се изработува
со лиење од метал и истата е пониклувана. Значката е во кружна форма со дијаметар од
27мм. На надворешната страна од кругот со големина од 5 мм има релјефно издигнување,
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на кое од долната страна се поставени две лаворови гранчиња изработени во релјеф, со
големина од 3мм. Во останатиот дел од просторот испишани се зборовите
„КООРДИНАЦИЈА, СОРАБОТКА, ПАРТНЕРСТВО“ со големина од 3 мм, кои меѓусебно
се одвоени со ѕвезди. На горниот дел на внатрешниот круг од значката е поставен
единствениот знак на Армијата, со дијаметар од 10 мм и истиот е во релјеф и прелиен со
високо сјајна смола која му дава волумен. Под знакот во долниот дел се поставени две
раце поставени во поздравување.
Бронзената значка на Армијата за партнерство, координација и соработка се изработува
со лиење од метал и истата е месингувана и патинирана. Значката е во кружна форма со
дијаметар од 27мм. На надворешната страна од кругот со големина од 5 мм има релјефно
издигнување, на кое од долната страна се поставени две лаворови гранчиња изработени во
релјеф, со големина од 3мм. Во останатиот дел од просторот испишани се зборовите
„КООРДИНАЦИЈА, СОРАБОТКА, ПАРТНЕРСТВО“ со големина од 3 мм, кои меѓусебно
се одвоени со ѕвезди. На горниот дел на внатрешниот круг од значката е поставен
единствениот знак на Армијата, со дијаметар од 10 мм и истиот е во релјеф и прелиен со
високо сјајна смола која му дава волумен. Под знакот во долниот дел се поставени две
раце поставени во поздравување.
Член 24
Значката на Армијата за партнерство, координација и соработка има минијатурна лента
со димензии 10мм со 35 мм.
Минијатурната лента на Златната значка е со сина боја (РГБ 0, 150, 250). На средината
на лентата е поставено едно поле со ширина од 5 мм, кое се состои од една лента во бела
боја со ширина од 2 мм, а лево и десно од белата лента има по една лента во зелена боја
(РГБ 50, 150, 100) со ширина од 1,5 мм.
Минијатурната лента на Сребрената значка е со сина боја (РГБ 0, 150, 250). На 10 мм од
краевите на лентата има по едно поле кое се состои од една лента во бела боја со ширина
од 2 мм, а лево и десно од белата лента има по една лента во зелена боја (РГБ 50, 150, 100)
со ширина од 1,5 мм.
Минијатурната лента на Бронзената значка е со сина боја (РГБ 0, 150, 250). На 5 мм од
краевите на лентата има по едно поле кое се состои од една лента во бела боја со ширина
од 2 мм, а лево и десно од белата лента има по една лента во зелена боја (РГБ 50, 150, 100)
со ширина од 1,5 мм. На растојание од 5 мм од овие полиња, на средината на лентата има
едно поле кое се состои од една лента во бела боја со ширина од 2 мм, а лево и десно од
белата лента има по една лента во зелена боја (РГБ 50, 150, 100).
Член 25
На воениот и цивилниот персонал за поминати десет, дваесет и триесет години служба
во Армијата, им се доделува јубилејна Значка за долгогодишна служба.
Член 26
Значката за долгогодишна служба во Армијата се доделува од страна на министерот за
одбрана, на предлог на Генералштабот, врз основа на податоците од евиденција во
персоналното досие, и тоа:
- Златна значка за долгогодишна служба за поминати триесет години активна воена
служба во Армијата,
- Сребрена значка за долгогодишна служба за поминати дваесет години активна воена
служба во Армијата и
- Бронзена значка за долгогодишна служба за поминати десет години активна воена
служба во Армијата.
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Член 27
Златната значка за долгогодишна служба во Армијата се изработува со лиење од метал
и истата е позлатена. Значката е во кружна форма со дијаметар од 27мм. На средината на
значката е поставен единствениот знак на Армијата, со дијаметар од 15мм и истиот е во
релјеф и прелиен со високо сјајна смола која му дава волумен. На 1 мм над знакот во
горниот дел во полукруг е испишан текст „10 ГОДИНИ СЛУЖБА“ со големина од 4мм.
На 1мм под знакот во полукруг се поставени две ловорови гранчиња изработени во
релјеф, со големина од 3мм.
Сребрената значка за долгогодишна служба во Армијата се изработува со лиење од
метал и истата е пониклувана. Значката е во кружна форма со дијаметар од 27мм. На
средината на значката е поставен единствениот знак на Армијата, со дијаметар од 15мм и
истиот е во релјеф и прелиен со високо сјајна смола која му дава волумен. На 1 мм над
знакот во горниот дел во полукруг е испишан текст „20 ГОДИНИ СЛУЖБА“ со големина
од 4мм. На 1мм под знакот во полукруг се поставени две ловорови гранчиња изработени
во релјеф, со големина од 3мм.
Бронзената значка за долгогодишна служба во Армијата се изработува со лиење од
метал и истата е месингувана и патинирана. Значката е во кружна форма со дијаметар од
27мм. На средината на значката е поставен единствениот знак на Армијата, со дијаметар
од 15мм и истиот е во релјеф и прелиен со високо сјајна смола која му дава волумен. На 1
мм над знакот во горниот дел во полукруг е испишан текст „20 ГОДИНИ СЛУЖБА“ со
големина од 4мм. На 1мм под знакот во полукруг се поставени две ловорови гранчиња
изработени во релјеф, со големина од 3мм.
Член 28
Значката за долгогодишна служба во Армијата има минијатурна лента со димензии
10мм со 35 мм.
Минијатурната лента на Златната значка е со сивосина боја (РГБ 90, 150, 150). На
растојание од 2 мм од краевите на лентата има по една лента во сина боја (РГБ 75, 170,
200) со ширина од 2 мм.
Минијатурната лента на Сребрената значка е со сивосина боја (РГБ 90, 150, 150). На
растојание од 2 мм од краевите на лентата има по две ленти во сина боја (РГБ 75, 170, 200)
со ширина од 2 мм со меѓусебно растојание на лентите од 2мм.
Минијатурната лента на Бронзената значка е со сивосина боја (РГБ 90, 150, 150). На
растојание од 2 мм од краевите на лентата има по три ленти во сина боја (РГБ 75, 170, 200)
со ширина од 2 мм со меѓусебно растојание на лентите од 2мм.
Член 29
На носителите на плакетите и значките им се издава уверение за доделената плакета
или значка.
Член 30
Изгледот на Плакетата на Армијата е даден во Прилог бр.2 кој е составен дел на овој
правилник.
Изгледот на Значката на Армијата, Значката на Армијата за партнерство, координација
и соработка, Значката за долгогодишна служба во Армијата и изгледот на минијатурните
ленти се дадени во Прилог бр.3 кој е составен дел на овој правилник.

6 од 10

Службен весник на РМ, бр. 44 од 30.3.2012 година

Член 31
Награди на Армијата, за вонредно залагање и постигнување исклучителни резултати во
извршувањето на работите и задачите во службата се доделуваат на воениот и цивилниот
персонал на служба во Армијата.
Наградите се доделуваат како наградно отсуство, односно како предметна награда.
Член 32
Наградни отсуства се доделуваат од страна на министерот за одбрана и воените
старешини на командни или раководни должности, и тоа:
а) на професионални војници, војници и питомци на Воената академија:
- министерот за одбрана до 15 дена,
- началникот на Генералштабот на Армијата до 12 дена,
- командантот на Здружената оперативна команда до девет дена,
- командант на полк-бригада и нему рамна единица до седум дена,
- командант на баталјон до пет дена и
- командир на чета до два дена
б) на воени старешини и цивилни лица:
- министерот за одбрана до 15 дена,
- началникот на Генералштабот на Армијата до 12 дена,
- командантот на Здружената оперативна команда до седум дена,
- командант на полк-бригада и нему рамна единица до пет дена.
Член 33
Како предметна награда може да се додели огнено оружје (пиштол или пушка),
часовник, слика, книга и други предмети.
Поединечната вредност на наградата од став 1 на овој член не може да изнесува повеќе
од 1.000 ЕВРА во денарска противвредност пресметана по среден курс на Народната
банка на Република Македонија, на денот на доделувањето на наградата.
Член 34
Пофалница на Армијата за вонредно залагање и постигнување особени резултати во
извршувањето на работите и задачите на службата се доделуваат од страна на министерот
за одбрана и воените старешини на командни должности до полк-бригада.
Член 35
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за
доделување на плакети, значки, награди и пофалници на воени и цивилни лица на служба
во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.
49/03 и 153/09).
Член 36
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 06-570/2
29 март 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
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