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На основу члана 25. став 3. Закона о полицији и унутрашњим пословима (''Службени гласник 
Републике Српске'', бр. 57/16 и 110/16) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи Републике 
Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 11/09, 74/10,  86/10, 24/12, 121/12, 15/16 
и 57/16), министар унутрашњих послова  д  о  н  о  с  и  

 

 

П Р А В И Л Н И К 
О УНИФОРМИ ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА 

 
 
I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(1) Овим правилником прописују се врста, саставни и допунски дијелови униформе 

полицијских службеника, боја, врста материјала, крој, облик и ознаке на униформи, период и начин 
ношења, те рокови трајања униформе полицијских службеника. 

(2) У смислу овог правилника униформом полицијског службеника сматрају се и униформе 
кадета Полицијске академије Министарства унутрашњих послова Републике Српске (у даљем тексту: 
Министарство).  
 

Члан 2. 
(1) Униформа је службено обиљежје полицијског службеника и састоји се од дијелова 

прописаних овим правилником. 
(2) Полицијски службеник приликом вршења полицијских послова носи униформу. 

 
Члан 3. 

(1) Полицијски службеник може носити цивилну одјећу, по налогу надређеног полицијског 
службеника, када обавља послове за вријеме чијег обављања не треба да се идентификује 
ношењем униформе из члана 2. овог правилника.  

(2) Цивилна одјећа из става 1. овог члана сматра се униформом у смислу овог правилника. 
 
II  ВРСТЕ И САСТАВНИ ДИЈЕЛОВИ УНИФОРМИ    
 

Члан 4. 
(1) Врсте униформи полицијских службеника су:  

1) редовна униформа, 
2) посебна униформа: 

1. униформа Специјалне антитерористичке јединице (у даљем тексту: САЈ), 
2. униформа Центра за обуку, ( у даљем тексту ЦЗО), 
3. униформа јединица за подршку (у даљем тексту: ЈЗП), 
4. униформа посебних снага полиције (у даљем тексту: ПСП), 
5. униформа криминалистичке полиције, 
6. униформа Одјељења за противдиверзиону заштиту и 
7. мотоциклистичка униформа, 

3) свечана униформа и 
4) униформа кадета Полицијске академије (у даљем тексту: ПА). 
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Члан 5. 
(1) Редовна униформа састоји се од:  

1) полицијске шапке, 
2) полицијског шешира – женског, 
3) кошуље кратких рукава, 
4) кошуље дугих рукава, 
5) мајицe кратких рукава, 
6) јакне са подјакном, 
7) панталона, 
8) сукње, 
9) каиша, 
10) опасача са футролама, 
11) ципела плитких, 
12) ципела плитких (женске), 
13) тактичких чизама, 
14) кожних рукавица, 
15) кишног мантила, 
16) кравате и 
17) качкета ( само за припаднике Полицијске станице за интервенције - у даљем тексту ПС за 

интервенције)   
 

Члан 6. 
(1) Посебна униформа САЈ може бити једнодјелна или дводјелна униформа, а заједнички 

дијелови посебне униформе САЈ носе се и комбинују по сопственом избору, у зависности од 
временских услова, осим ако руководилац организационе јединице не одреди другачије. 

(2) Једнодјелна униформа САЈ је:  
1) комбинезон и 
2) комбинезон од незапаљивог материјала. 

(3) Дводјелна униформа САЈ састоји се од: 
1) шешира, 
2) качкета, 
3) мајице кратких рукава, 
4) тактичке кошуље кратких рукава, 
5) тактичке кошуље дугих рукава, 
6) тактичког дукса, 
7) тактичке јакне, 
8) мајице дугих рукава, 
9) тактичких панталона, 
10) комплета од водонепропусног материјала, 
11) јакне са полар улошком, 
12) навлаке за шљем и 
13) мараме. 

(4) Заједники дијелови једнодјелне и дводјелне униформе САЈ су: 
1) беретка, 
2) вунена капа, 
3) фантом капа, 
4) полуролка, 
5) интервентни прслук, 
6) тактичке чизме, 
7) тактичке патике, 
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8) каиш за панталоне, 
9) тактички опасач са футролама, 
10) тактичке рукавице, 
11) кишна пелерина, 
12) зимске рукавице и 
13) камуфлажни комплет за снијег. 

 
Члан 7. 

(1) Посебна униформа ЦЗО може бити једнодјелна или дводјелна униформа. Заједнички 
дијелови посебне униформе ЦЗО носе се и комбинују по сопственом избору, у зависности од 
временских услова, осим ако руководилац организационе јединице не одлучи другачије. 

(2) Једнодјелна униформа ЦЗО састоји се од комбинезона. 
(3) Дводјелна униформа ЦЗО се састоји од: 

1) шешира, 
2) качкета, 
3) мајице кратких рукава, 
4) тактичке кошуље кратких рукава, 
5) тактичке кошуље дугих рукава, 
6) тактичке јакне, 
7) тактичких панталона, 
8) комплета од водонепропусног материјала и 
9) јакне са полар улошком, 

(4) Заједнички дијелови једнодјелне и дводјелне униформе ЦЗО су: 
1) вунена капа, 
2) полуролка, 
3) тактичке чизме, 
4) тактичке патике, 
5) каиш за панталоне, 
6) тактички опасач са футролама, 
7) тактичке рукавице, 
8) кишна пелерина и 
9) зимске рукавице. 

 
Члан 8. 

(1) Посебна униформа ЈЗП може бити једнодјелна или дводјелна униформа, а заједнички 
дијелови посебне униформе ЈЗП носе се и комбинују по сопственом избору, у зависности од 
временских услова, осим ако руководилац организационе јединице не одреди другачије. 

(2) Једнодјелна униформа ЈЗП може бити: 
1) комбинезон и 
2) комбинезон од незапаљивог материјала. 

(3) Дводјелна униформа ЈЗП састоји се од: 
1) тактичке кошуље кратких рукава, 
2) тактичке кошуље дугих рукава, 
3) тактичког дукса, 
4) тактичке јакне и 
5) тактичких панталона. 
 (4) Заједники дијелови једнодјелне и дводјелне униформе ЈЗП су: 
1) беретка, 
2) качкет, 
3) вунена капа, 
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4) фантом капа, 
5) мајица кратких рукава, 
6) тактичка јакна са полар улошком, 
7) мајица дугих рукава, 
8) полуролка, 
9) интервентни прслук, 
10) тактичке чизме, 
11) тактичке патике, 
12) каиш за панталоне, 
13) тактички опасач са футролама, 
14) тактичке рукавице, 
15) кишна пелерина, 
16) комплет од водонепропусног материјала, 
17) зимске рукавице, 
18) камуфлажни комплет за снијег и 
19) навлаке за шљем. 

 
Члан 9. 

(1) Посебна униформа криминалистичке полиције и Одјељења за противдиверзиону заштиту 
састоји се од: 

1) качкета, 
2) кратке јакне и 
3) прслука. 

 
Члан 10. 

(1) Посебна униформа ПСП састоји се од: 
1) комбинезона са улошком, 
2) мајице дугих рукава, 
3) мајице кратких рукава, 
4) тактичких чизама и 
5) качкета. 

 
Члан 11. 

(1) Мотоциклистичка униформа може бити: 
1) зимска мотоциклистичка униформа и 
2) љетна мотоциклистичка униформа. 

(2) Зимска мотоциклистичка униформа састоји се од: 
1) кошуље дугих рукава, 
2) кожне јакне и 
3) кожних панталона са улошком. 

 (3) Љетна мотоциклистичка униформа састоји се од: 
1) качкета, 
2) кошуље кратких рукава, 
3) љетне јакне, 
4) панталона и 
5) комбинезона са ојачањима на кољенима, лактовима и раменима. 

 (4) Заједнички дијелови љетне и зимске мотоциклистичке униформе су: 
1) кацига мотоциклистичка, 
2) кацига мотоциклистичка - за возаче скутера, 
3) каиш за панталоне, 
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4) опасач са футролама, 
5) чизме, 
6) рукавице, 
7) наочале, 
8) штитник за кољена, лактове, рамена и кичму и 
9) заштитни појас за лумбални дио кичме. 

 
Члан 12. 

(1) Свечана униформа је: 
1) свечана униформа за мушкарце и 
2) свечана униформа за жене. 

(2) Свечана униформа за мушкарце се састоји од: 
1) шапке, 
2) свечане кошуље дугих рукава, 
3) блузе, 
4) панталона, 
5) кравате, 
6) каиша за панталоне, 
7) ципела плитких, 
8) рукавица свечаних, 
9) свечаног опасача са шналом (ешарпе), 
10) свечаног гајтана (акселбендери), 
11) кишног мантила са улошком, 
12) навлаке за шапку, 
13) кравате и 
14) шињела. 

(3) Свечана униформа за жене се састоји од: 
1) полицијски шешир - женски, 
2) свечане кошуље дугих рукава, 
3) блузе, 
4) панталона, 
5) сукње, 
6) каиша за панталоне, 
7) ципела плитких (женске), 
8) рукавица свечаних, 
9) свечаног опасача са шналом (ешарпе), 
10) свечаног гајтана (акселбендери), 
11) кишног мантила са улошком и 
12) навлаке за шапку, 
13) кравате и 
14) шињела. 

 (4) Припадници СAJ и ЈЗП, као дио свечане униформе, умјесто шапке носе прописане 
беретке одговарајуће боје. 

 
Члан 13. 

(1) Униформа кадета ПА састоји од: 
1) качкета, 
2) кошуље кратких рукава, 
3) кошуље дугих рукава, 
4) кратке јакне, 
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5) зимске вјетровка са улошком, 
6) панталона, 
7) каиша, 
8) опасача и 
9) ципела    

 
Члан 14. 

(1) Полицијски службеник Министарства ангажован у операцијама подршке миру и другим 
сличним активностима у иностранству носи униформу, коју сачињавају дијелови редовне униформе 
и дијелови посебних униформи чији изглед је прописан овим правилником. 
 (2) Униформа полицијског службеника Министарства ангажованог у операцијама подршке 
миру се израђује од висококвалитетних материјала који морају да одговарају климатским и 
метеоролошким условима земље ангажовања. 

(3) Дијелови од којих ће се састојати, њихов број, боју и рокове трајања појединих дијелова 
униформе полицијског службеника ангажованог у операцијама подршке миру, са првим 
упућивањем полицијских службеника у нову операцију подршке миру, на приједлог директора 
полиције, прописује министар унутрашњих послова. 

(4) Полицијски службеник Министарства ангажован у операцијама подршке миру на 
свечаностима, прославама и у другим сличним приликама носи свечану униформу. 
 

Члан 15. 
(1) Полицијске послове у цивилној одјећи у складу са чланом 3. овог правилника, обављају 

припадници унутрашњих организационих јединица Јединице за заштиту који врше непосредно 
физичко обезбјеђење штићене личности и унутрашње обезбјеђење штићених објеката. 

(2) Цивилна одјећа се састоји од: 
1) одијела (сако и панталоне), 
2) кошуља (кратких и дугих рукава), 
3) кравате, 
4) ципела плитких и 
5) капута. 

 
 
III  ДОПУНСКИ ДИЈЕЛОВИ УНИФОРМЕ 
 

Члан 16. 
(1) Полицијском службенику се додјељују и одговарајући допунски дијелови униформе за 

вршење одређених послова и задатака. 
(2) Полицијском службенику се могу додијелити сљедећи допунски дијелови униформе: 

1) стражарска бунда и поткапа - када стражарску службу врши на отвореном простору и када то 
климатски услови захтијевају, 

2) радни комбинезон, вјетровка и гумене чизме - за водиче службених паса, 
3) комбинезон, гумене чизме и рибарске чизме - за криминалистичке техничаре, 
4) комбинезон и гумене чизме - за припаднике инспектората за експлозивне материје и 

послове заштите од пожара, 
5) флуоресцентно нарукавље - када врше увиђај, контролу и регулисање саобраћаја у условима 

смањене видљивости и ноћу, 
6) торба - када врше курирску или сличну дужност, 
7) торбица са каишем за обрасце и писмена полицијског службеника – за вође сектора и 

патроле,   
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8) спортска опрема (тренерке, патике, шорц, спортска мајица, торба или ранац, опрема за 
пливање и опрема за борилачке спортове) - за САЈ, ЈЗП, Центар за обуку, наставнике 
специјалног физичког образовања у Управи за полицијску обуку, инспекторе за специјално 
физичко образовање, послове обуке и остале послове полиције у Полицијским управама и 

9) заштитни мантил и кломпе - за рад у лабораторијама Јединице за форензику - КТЦ. 
(3) Kадетима ПА Министарства за потребе извођења теренске обуке додјељују се сљедећи 

допунски дијелови униформе:  
1) комбинезон,  
2) чизме,  
3) качкет и  
4) опасач са футролама. 

 
 
IV  БОЈА, ВРСТА МАТЕРИЈАЛА, КРОЈ И ОБЛИК УНИФОРМЕ 
 

Члан 17. 
(1) Редовна униформа је тамно-плаве боје. Свијетло-плаве боје су сљедећи дијелови 

редовне униформе: кошуља дугих рукава и кошуља кратких рукава. Црне боје су: опасач са 
футролама, рукавице, каиш за панталоне, ципеле плитке, ципеле плитке за жене, тактичке чизме, 
ташна и торба. 

(2) Ради лакшег уочавања у условима смањене видљивости, поједини горњи дијелови 
редовне униформе се могу израђивати или обиљежавати високовидљивим рефлектујућим 
материјалима. 
 

Члан 18. 
 (1) Посебна униформа САЈ се израђује у више боја и дезена и то: 

1) комплет I - дводјелна униформа: црне боје, 
2) комплет II - дводјелна униформа: камуфлажно-маскирног дезена прилагођеног урбаним 

срединама, 
3) комплет III - дводјелна униформа: камуфлажно-маскирног дезена прилагођеног руралним 

срединама, 
4) комплет IV - комбинезон: црне боје или камуфлажно-маскирног дезена и 
5) комплет V - комбинезон од незапаљивог материјала: црне боје. 

(2) Поједини дијелови посебне униформе САЈ израђују се у зеленој, црвеној, сивој, црној и 
бијелој боји. 
 

Члан 19. 
(1) Посебна униформа ЦЗО се израђује у више боја и дезена и то: 

1) комплет I - дводјелна униформа: црне боје и маслинасто зелене, 
2) комплет II - дводјелна униформа: камуфлажно-маскирног дезена (мултикам) и 
3) комплет III - комбинезон: црне боје или камуфлажно-маскирног дезена, 

(2) Поједини дијелови посебне униформе ЦЗО израђују се у маслинасто зеленој и црној. 
 

Члан 20. 
(1) Посебна униформа ЈЗП се израђује у сљедећим бојама: 

1) комплет I - дводјелна униформа у црној боји, 
2) комплет II – комбинезон црне боје и камуфлажно-маскирног дезена и 
3) комплет III - комбинезон од незапаљивог материјала у тамно-плавој боји. 

(2) Беретка посебне униформе ЈЗП је црне боје. 
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Члан 21. 

Посебна униформа криминалистичке полиције и Одјељења за противдиверзиону заштиту је 
црне боје. 
 

Члан 22. 
Посебна униформа ПСП је тамно-плаве боје. 

 
Члан 23. 

(1) Посебна униформа - мотоциклистичка униформа је тамно плаве боје. Црне боје су: каиш 
за панталоне и чизме, а кошуља свијетло плаве боје. 

(2) Ради лакшег уочавања у условима смањене видљивости, поједини дијелови посебне 
мотоциклистичке униформе се могу обиљежити високовидљивим рефлектујућим материјалима. 
 

Члан 24. 
(1) Свечана униформа је тамно-плаве боје. За припаднике почасног вода сако и шапка су 

свијетло плаве боје. Бијеле боје су: свечана кошуља дугих рукава и свечане рукавице. Црне боје су: 
каиш за панталоне, ципеле плитке, ципеле плитке за жене. Златно-жуте боје је свечани гајтан 
(акселбендери), а црвене боје са везом златне боје је свечани опасач (ешарпа). 

(2) Беретка свечане униформе припадника САЈ је црвене, а припадника ЈЗП црне боје. 
 

Члан 25. 
(1) Посебним актом који је саставни дио овог правилника, прописују се крој и облик 

униформе из члана 4. овог правилника, као и врсте материјала и технички стандарди за израду 
појединачних дијелова униформи.  

(2) Редовне и посебне униформе из овог правилника израђују се у стандардизованим 
конфекцијским величинама. 

 
 
V  ВРИЈЕМЕ И НАЧИН НОШЕЊА УНИФОРМЕ 
 

Члан 26. 
 (1) Директор полиције и руководиоци основних организационих јединица, одређују почетак 

и период ношења појединих дијелова униформе, у зависности од годишњег доба и климатских 
прилика. 

(2) Руководиоци организационих јединица, односно старјешине које они овласте, одговорни 
су за једнообразни изглед полицијских службеника током службе на подручју које је у надлежности 
организационе једнице. 

(3) Код редовне униформе, кравата се носи само приликом ношења јакне и подјакне. 
Приликом ношења кошуље без кравате ( љетни период) обавезно је ношење мајице кратких рукава 
испод кошуље. Припадници ПС за интервенције приликом обављања послова и задатака носе 
качкет и не носе кравату. 
 

Члан 27. 
(1) Полицијски службеник не може мијењати боју и крој дијелова униформе који су 

прописани овим правилником, нити да уз прописане дијелове униформе носи обућу или дијелове 
одјеће која није прописана овим правилником. 

(2) Полицијски службеник је дужан униформу коју је примио на употребу одржавати у 
уредном и исправном стању, током прописаног трајања униформе. 
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(3) Полицијски службеник може носити униформу приликом доласка на посао и приликом 
одласка са посла, уколико му у унутрашњој организационој јединици није омогућено да се пресвуче. 

(4) Жена - полицијски службеник, за вријеме трудноће, послове и задатке обавља у 
адекватној цивилној одјећи.  
 

Члан 28. 
(1) Полицијски службеник носи редовну или посебну униформу када обавља послове и 

задатке из своје надлежности. 
(2) Полицијски службеник криминалистичке полиције користи прописану униформу у 

вријеме извршења наложених послова и задатка из своје надлежности у складу са наредбом 
претпостављеног руководиоца по линији рада. 

(3) Полицијски службеник носи свечану униформу приликом свечаности, прослава, 
званичних пријема, комеморација, погреба и у другим приликама када то одреди руководилац 
основне организационе јединице. 

(4) Приликом обављања практичног дијела наставе која се спроводи у полицијским 
станицама (практично - оперативна обука, информативна пракса) и у току обављања одређених 
активности на ПА, кадети ПА носе униформу у складу са овим правилником. 
 

Члан 29. 
Допунски дијелови униформе из члана 16. овог правилника носе се приликом извршавања 

послова и задатака у условима за које су намјењени. 
 
 
VI  ОЗНАКЕ НА УНИФОРМИ  
 

Члан 30. 
(1) Саставни дио униформе полицијског службеника су ознаке, које могу бити основне, 

допунске и посебне. 
(2) Основне ознаке су: 

1) полицијска значка, 
2) ознака за качкет, капу, беретку, шешир, шапку и кацигу, 
3) ознака чина, 
4) амблем Републике Српске, 
5) амблем Полиције Републике Српске, 
6) натпис ''ПОЛИЦИЈА'' и  
7) идентификацијска ознака са именом и презименом. 

(3) Допунске ознаке су: 
1) натпис организационе јединице, 
2) амблем организационе јединице (САЈ, Центар за обуку, ЈЗП, ПА.), 
3) ромбоидни нашивци са металним значкама и 
4) остале допунске ознаке - натписи на униформи. 

(4) Посебне ознаке на униформи носе полицијски службеници који су право на посебне 
ознаке стекли у складу са одговарајућим прописима и стандардима. Посебне ознаке су: 

1) ознаке личне квалификације (ознаке одређених звања, нпр. падобранац, ронилац, 
инструктор и сл.) и 

2) ознака одликовања и других признања. 
(5) Облик, изглед, садржај и димензије ознака на униформи приказан је у Прилогу 1. – 

Ознаке на униформи, који чини саставни дио овог правилника.  
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Члан 31. 
(1) Полицијском значком у смислу овог правилника сматра се амблем полицијске значке и 

реплика полицијске значке, без серијског броја значке. 
(2) Полицијска значка се носи изнад лијевог грудног џепа на редовној униформи, односно на 

средини лијевог грудног џепа на свечаној униформи. 
(3) Полицијска значка (амблем) која се носи на редовној униформи се израђује на платну 

везом, ткањем или штампом, а реплика полицијске значке која се носи на свечаној униформи 
израђује се од метала. 
 

Члан 32. 
(1) Ознака на шапки, качкету, шеширу носи се на централном дијелу предње стране, изнад 

сунцобрана, односно шилта. Ознака на кациги мотоциклистичке униформе носи се на централном 
дијелу предње стране кациге. Ознака за беретку носи се на ојачаном дијелу беретке. 

(2) Ознака за шапку, качкет, беретку, шешир и кацигу полицијских службеника разликује се у 
зависности од чина полицијских службеника и то: 

1) ознаку полицијских службеника до чина млађи инспектор чини амблем Републике Српске, 
који се налази на штиту црвене боје у облику елипсе, око којег се налазе три линије ширине 
2 mm, бијеле, плаве и црвене боје (гледано од центра знака према рубовима ознаке) и 

2) ознаку полицијских службеника са чином млађи инспектор и више чини амблем Републике 
Српске, који се налази на штиту црвене боје у облику елипсе, око којег се налазе три линије 
ширине 2 mm, бијеле, плаве и црвене боје (гледано од центра знака према рубовима 
ознаке). Са спољне стране ознаке налази се вијенац храстових гранчица златно-жуте боје 
чији почетак се спаја на доњем дијелу ознаке, а чији крајеви нису спојени на горњем дијелу 
ознаке. 
(3) Изнад сунцобрана шапке полицијских службеника налази се хоризонтална трака, чији се 

изглед и облик разликују у зависности од чина полицијских службеника и то: 
1) код полицијских службеника до чина млађи инспектор, хоризонтална трака, кожни 

подвратник црне боје, ширине 12 mm, 
2) код полицијских службеника са чином млађи инспектор до чина главни инспектор, 

хоризонтална трака, подвратник златно-жуте боје ширине 15 mm и 
3) код полицијских службеника са чином главни инспектор и вишe, плетеница златно-жуте боје 

ширине 15 mm. 
(4) На ободу шапке постављена је текстилна трака са наизмјенично распоређеним 

правоугаоницима свијетло плаве и бијеле боје, ширине 4 cm састављена на задњем дијелу. Изнад 
траке фиксирана је метална значка полиције Републике Српске. 

(5) У горњи руб шапке полицијских службеника ушивена је трака, чији се изглед и боја 
разликују у зависности од чина полицијских службеника и то: 

1) код полицијских службеника до чина млађи инспектор, једна трака свијетло-плаве боје, 
ширине 2-3 mm, 

2) код полицијских службеника са чином млађи инспектор и више, једна трака златно-жуте 
боје, ширине 2-3 mm и 
(6) Сунцобран шапке полицијских службеника, је на вањском дијелу, уз унутрашњу ивицу 

обода опшивен врпцом, чија боја се разликује у зависности од чина полицијског службеника и то:  
1) код полицијских службеника до чина млађи инспектор, једном траком ширине 2 mm, 

свијетло-плаве боје, 
2) код полицијских службеника са чином млађи инспектор до чина главни инспектор, једном 

траком ширине 2 mm, златно-жуте боје и 
3) код полицијских службеника са чином главни инспектор и више, двије паралелне траке 

ширине 5 mm, 
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4) На шапки свечане униформе код полицијских службеника са чином главни инспектор и 
више, двије паралелне траке ширине 5 mm, изнад којих се са обе стране поставља златно-
жута храстова гранчица. 
(7) Полицијски службеници САЈ на качкету, беретки, шеширу и вуненој капи носе 

модификовану ознаку САЈ. 
(8) Ознаку на качкету посебне униформе криминалистичке полиције чини амблем Републике 

Српске, који се налази на штиту црвене боје у облику елипсе, око којег се налазе три линије ширине 
2 mm, бијеле, плаве и црвене боје (гледано од центра знака према рубовима ознаке). Ознака се 
израђује на платну, везом, ткањем или штампом, а ознака се на качкету поставља на начин да се по 
потреби може лако уклонити или прикрити. 

(9) Ознака на качкету, шеширу, беретки и вуненој капи се израђује на платну, везом, ткањем 
или штампом. Ознака на шапки и беретки свечане униформе се израђује од метала. Ознака на 
кациги (мотоциклистичкој, бициклистичкој и заштитној кациги) се израђује у виду наљепнице. 
 

Члан 33. 
(1) Изглед чинова полицијских службеника прописан је Уредбом о чиновима полицијских 

службеника. 
(2) Ознаке чинова носе се на нараменицама горњег дијела униформе, а на посебним 

униформама које немају нараменица ознаке чинова носе се на грудном дијелу униформе, а боја 
чинова се прилагођава боји и дезену униформе. 

(3) Kадети ПА умјесто чинова, имају функционалне ознаке, те на нараменици носи један 
ширит бијеле боје, ширине 16 mm ушивен паралелно са спољном ивицом нараменице од које је 
удаљен 20 mm. 

(4) Ознаке из ст. 2. и 3. овог члана, израђују се везом, ткањем или штампом. 
 

Члан 34. 
(1) Амблем Републике Српске налази се на штиту црвене боје, који је оивичен линијама 

бијеле, плаве и црвене боје (гледано од центра знака према рубовима ознаке). Боја амблема 
Републике Српске на посебним униформама САЈ, ЦЗО и ЈЗП се може прилагодити боји и дезену 
униформе. 

(2) Амблем Републике Српске се носи на лијевој надлактици горњег дијела свих униформи, а  
на посебној униформи криминалистичке полиције се израђује на начин да се по потреби може лако 
уклонити или прикрити. 

(3) Амблем Републике Српске се израђује се на платну везом, ткањем или штампом. 
 

Члан 35. 
(1) Амблем Полиције Републике Српске сачињава приказ полицијске значке, на штиту црвене 

боје, који је оивичен линијама бијеле, плаве и црвене боје (гледано од центра знака према 
рубовима ознаке). 

(2) Амблем Полиције Републике Српске носи се на десној надлактици горњег дијела свих 
униформи, осим посебне униформе САЈ, ЦЗО, ЈЗП, и униформи кадета ПА, а на посебној униформи 
криминалистичке полиције се израђује на начин да се по потреби може лако уклонити или 
прикрити. 

(3) Амблем Полиције Републике Српске се израђује на платну везом, ткањем или штампом. 
 

Члан 36. 
(1) Натпис ''Полиција'', исписан је лучно, ћириличним писмом, великим штампаним словима, 

златно жуте боје. Натпис је оивичен линијом златно жуте боје. 
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(2) Натпис ''Полиција'' се носи изнад Амблема Републике Српске, на лијевој надлактици 
горњег дијела свих униформи, а на посебној униформи криминалистичке полиције се израђује на 
начин да се по потреби може лако уклонити или прикрити. 

 (3) Натпис ''Полиција'' израђује се на платну везом, ткањем или штампом. 
 

Члан 37. 
(1) Идентификациона ознака са именом и презименом је правоугаоног облика, тамно-плаве 

боје, на којој је ћириличним писмом, великим штампаним словима, свијетлоплаве боје исписано 
прво слово имена (са тачком) и презиме полицијског службеника. Идентификациона ознака је 
оивичена линијом тамно-плаве боје. Боја идентификационе ознаке на посебним униформама се 
може прилагодити боји и дезену униформе. 

(2) Идентификациона ознака се носи изнад десног грудног џепа на горњим дијеловима свих 
униформи. Приликом извршавања одређених послова, а по одлуци руководиоца, идентификациона 
ознака на посебним униформама САЈ, ЦЗО, ЈЗП, ПСП и посебној униформи криминалистичке 
полиције, се не мора носити. 

(3) Идентификациона ознака се израђује на платну везом, ткањем или штампом за све 
униформе, осим за свечану униформу за коју се израђује на металу или пластици. 
 

Члан 38. 
(1) Натпис организационе јединице може бити: ''Специјална антитерористичка јединица '', 

''Центар за обуку'', ''Јединица за подршку'', ''Посебне снаге полиције'' и ''Полицијска станица за 
интервенције'', а у смислу овог става натписом организационе јединице сматра се и натпис 
''Криминалистика полиција''. 

(2) Натписи “Специјална антитерористичка јединица“, ''Центар за обуку'' и „Јединица за 
подршку“ исписани су на подлози правоугаоног облика, ћириличним писмом, великим штампаним 
словима. Боја подлоге и натписа се прилагођава боји и дезену посебне униформе, а натписи се носе 
изнад лијевог грудног џепа. 

(3) Натписи ''Посебне снаге полиције'', ''Полицијска станица за интервенције'' и 
''Криминалистичка полиција'' исписани су лучно, на тамно-плавој подлози, ћириличним писмом, 
великим штампаним словима, златно-жуте боје. Натпис је оивичен линијом златно-жуте боје, а 
натписи се носе изнад Амблема Полиције Републике Српске, на десној надлактици горњег дијела 
редовне униформе за припаднике Полицијске станице за интервенције, односно посебних 
униформи за припаднике ЈЗП, ПСП и криминалистичке полиције. 

(4) Натписи из става 1. овог члана се израђују на платну везом, ткањем или штампом. 
 

Члан 39. 
(1) Амблем САЈ је аморфног облика, геометријски слободно стилизованог. Горњи дио 

амблема је благо заобљен са стилизованом круном, црне боје, на којој је натпис ''Полиција 
Републике Српске'' исписан у два реда, великим штампаним словима, ћириличним писмом. Средњи 
дио амблема је стилизована застава Републике Српске, благо увијена на којој се налази штит плаве 
боје иза којег је мач, врхом оштрице окренутом према доле. На штиту се налази модификовани 
бијели орао у позицији узлијетања. У горњем дијелу штита, између крила орла, налази се круна 
златно жуте боје. Двоглави орао је оивичен црном бојом, а штит златно жутом бојом. Доњи дио 
амблема је слободно стилизована лента, црне боје обрубљена златно жутом бојом, у доњем дијелу 
благо извучена и заобљена. На ленти се налази натпис ''САЈ'', исписан великим штампаним словима, 
ћириличним писмом. Боје амблема САЈ на посебним униформама се могу прилагодити боји и 
дезену униформе. 

(2) Амблем Центра за обуку сачињава амблем полицијске значке, на штиту у централном 
дијелу на подлози са рељефним зрацима сребрне боје, који се простиру од центра ка спољним 
ивицама. Амблем је оивичен линијама бијеле, плаве и црвене боје (гледано од центра знака према 
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рубовима ознаке). На горњем дијелу значке стоји натпис „Полиција“ исписан бијелим словима на 
плавој подлози, а испод њега натпис „Центар за обуку“ исписан словима црне боје. У средини 
амблема налази се кружна мета бијеле боје, а иза које се налази мач постављен у вертикалном 
положају.  

(6) Амблем ЈЗП сачињава амблем полицијске значке, на штиту у централном дијелу, на 
подлози са рељефним зрацима сребрне боје, који се простиру од центра ка спољним ивицама. 
Амблем је оивичен линијама бијеле, плаве и црвене боје (гледано од центра знака према рубовима 
ознаке). На горњем дијелу значке стоји натпис „Полиција“ исписан бијелим словима на плавој 
подлози, а испод њега натпис „Јединица за подршку“ исписан словима црне боје. У средини 
амблема налази се штит, у чијем средишљем дијелу се налази натпис ЈЗП, а иза којег се налазе мач и 
службена палица-тонфа који су међусобно укрштени. 

(7) Амблем Полицијске академије сачињава амблем полицијске значке, на штиту у 
централном дијелу, на подлози са рељефним зрацима сребрне боје, који се простиру од центра ка 
спољним ивицама. Амблем је оивичен линијама бијеле, плаве и црвене боје (гледано од центра 
знака према рубовима ознаке). На горњем дијелу значке стоји натпис „Полиција“ исписан бијелим 
словима на плавој подлози, а испод њега натпис „Полицијска академија“ исписан словима плаве 
боје. У средини амблема налази се отворена књига, преко  које се налази перо плаве боје. 

(7) Амблеми организационих јединица се носе на десној надлактици горњег дијела 
униформе, а израђују се на платну везом, ткањем или штампом, а могу се прилагодити боји и дезену 
униформе. 

(8) Амблем САЈ или стилизоване дијелове амблема САЈ, припадници САЈ могу носити на 
различитим одјевним предметима (мајице, спортска опрема, специјалистичка опрема и сл.), који 
нису саставни дио униформе у складу са овим правилником, а наведене одјевне предмете 
припадници САЈ могу носити само приликом извршавања специфичних послова и уз одобрење 
руководиоца организационе јединице. 

  
Члан 40. 

(1) Ромбоидни нашивци су тамноплаве боје, оивичени егализиром златно-жуте боје, а 
постављени су на предњим завршецима крагне свечане униформе. 

(2) Метална значка има изглед стилизованих, великих штампаних, ћириличних слова ''РС'', а  
поставља се у централни дио ромбоидног нашивка. 
 

Члан 41. 
(1) Остале допунске ознаке су натписи на униформи. Сви натписи су исписан ћириличним 

писмом, великим штампаним словима и бојом која је уочљива и у контрасту са бојом униформе. 
(2) Остале допунске ознаке на горњим дијеловима посебне униформе САЈ, су:  

1) на мајици кратких рукава на леђима, лучни натпис ''Специјална антитерористичка јединица'', 
испод којег је хоризонтални натпис ''Полиција'', 

2) на кошуљи кратких рукава, кошуљи дугих рукава и јакни, на грудима, изнад лијевог грудног 
џепа, натпис ''Специјална антитерористичка јединица'' и 

3) на интервенцијском прслуку, на леђима и на грудима, на видном мјесту, натпис ''САЈ''. 
(3) Остале допунске ознаке на горњим дијеловима посебне униформе ЦЗО, су: 
- На мајици кратких рукава на леђима пише “Центар за обуку“, а на предњем дијелу попрсја 
са лијеве стране амблем ЦЗО.  
(4) Остале допунске ознаке на горњим дијеловима посебне униформе ЈЗП, су:  

1) на мајици кратких рукава на леђима, натпис ''Јединица за подршку'', 
2) на кошуљи кратких рукава, кошуљи дугих рукава и јакни, на грудима, изнад лијевог грудног 

џепа, натпис ''Јединица за подршку'' и 
3) на интервенцијском прслуку, на леђима и на грудима, на видном мјесту, натпис ''ЈЗП''. 
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(5) Остале допунске ознаке на горњим дијеловима посебне униформе криминалистичке 
полиције, су на леђима и на десној страни груди изнад грудног џепа, натпис ''Криминалистичка 
полиција'', а све остале допунске ознаке са натписом ''Криминалистичка полиција'' израђују се на 
начин да по потреби могу бити видљиве или прикривене (уклоњене или прикривене унутар џепова). 

(6) Остале допунске ознаке на горњим дијеловима посебне униформе Одјељења за 
противдиверзиону заштиту, су на леђима и на десној страни груди изнад грудног џепа, натпис 
''Одјељење за ПДЗ'', а све остале допунске ознаке са натписом ''Одјељење за ПДЗ'' израђују се на 
начин да по потреби могу бити видљиве или прикривене (уклоњене или прикривене унутар џепова). 
 

Члан 42. 
(1) Ознаке личне квалификације су ознаке одређених специфичних знања и вјештина, као 

што су ознаке падобранца, рониоца, инструктора и сл., а чије ношење на униформи је одобрено. 
(2) Ознаке личне квалификације се носе на десној страни, изнад десног грудног џепа посебне 

и свечане униформе. 
(3) Ознаке личне квалификације се израђују на платну везом, ткањем или штампом, за 

ношење на посебним униформама, а за ношење на свечаним униформама се израђују од метала. 
(4) Посебним актом прописују се облик, изглед, садржај и димензије, те начин стицања 

ознака личне квалификације.  
 

Члан 43. 
(1) Одликовања и медаље, као и њихове замјенице (врпце) се носе само на свечаној 

униформи, на лијевој страни, изнад лијевог грудног џепа, у складу са општим одредбама о ношењу 
одликовања и признања Републике Српске. 

(2) Ордени и медаље Републике Српске су старији од страних одликовања. 
(3) Посебним актом могу се прописати и друга признања, чије ознаке је дозвољено носити на 

свечаној униформи.  
 

Члан 44. 
Полицијски службеник Министарства ангажован у операцијама подршке миру на униформи 

носи ознаке прописане овим правилником и ознаке прописане међународним прописима. 
 
 
VII  РОКОВИ ТРАЈАЊА ДИЈЕЛОВА УНИФОРМЕ 
 

Члан 45. 
(1) Сваки дио униформе има рок трајања. 
(2) Рок трајања појединих дијелова униформе рачуна се од дана задужења униформе. 
(3) Приликом преласка у другу организациону јединицу полицијски службеник не раздужује 

униформу коју је задужио у организационој јединици из које прелази, а рокови трајања појединих 
дијелова униформе се настављају рачунати. 

(4) Одредбе става 3. овог члана не односе се на поједине, специфичне дијелове униформе 
полицијских службеника, које су исти дужни да раздуже приликом преласка у другу организациону 
јединицу. 

(5) Полицијском службенику САЈ, ЦЗО и ЈЗП продужава се рок трајања редовне униформе у 
двоструком трајању, осим полицијских службеника САЈ, ЦЗО и ЈЗП који пуно радно вријеме проводе 
у редовној униформи. 

(6) Рок трајања допунских дијелова униформе утврђује се декларацијом произвођача, а 
допунски дијелови униформе се мијењају по истеку рока трајања прописаног декларацијом или 
прије истека рока, због оштећења, односно уништења. 
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(7) Рокови трајања униформи приказани су табеларно у Прилогу 2. – Рокови трајања 
униформи, који чини саставни дио овог правилника.  
 

Члан 46. 
 (1) Замјена појединих дијелова униформе врши се по истеку рока трајања који је прописан 
овим правилником. 
 (2) Прије истека рока замјена се може вршити само у случајевима оштећења или потпуног 
уништења које се није могло избјећи приликом обављања службених послова и задатака. 
 (3) По престанку радног односа полицијски службеник раздужује униформу.  
 
VIII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 47. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о јединственој полицијској 
униформи и опреми, број: 04/1-052-2010/13 од 09.08.2013. године. 

 
Члан 48. 

 Овај правилник ступа на снагу даном доношења. 
 
 
 
Број: С/М-020-119/17             М И Н И С Т А Р 
 
Дана: 11.05.2017. године                   мр Драган Лукач 
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    ПРИЛОГ 1 
 

1. ОЗНАКЕ НА УНИФОРМИ 
 

1.1. Основне ознаке на униформи 

 

а) Полицијска значка. 

Амблем значка Полиције Републике Српске израђена је техником жакар ткања од полиестерског 

предива 70-100 dtex. Простор у централном дијелу око натписа „Република Српска” је израђен 

комбинацијом од метализираног предива срма 260 dtex сребрне боје и полиестерског предива, 

чиме се ствара визуелни ефекат површине у 2,5 D форми. 

Амблем испуњава следеће захтјеве, постојаност свих боја: 1) свјетло: оцјена 4-5; 2) прање на 60°С: 

оцјена  4-5; 3) oтирање суво: оцјена 4-5; 4) отирање  мокро: оцјена 4-5; 5) хемијско  чишћење: 

оцјена 4-5; 6) скупљање при прању и хемијском чишћењу на 60°С: није дозвољено; 7) отпорност на 

пилинг: оцјена 4-5. Амблем је у основи оивичен 3 mm са тегет предивом које служи као простор за 

нашивање. Изглед амблема приказан је на слици. 
 

 
Амблем значке Полиције Републике Српске 

 

б) Ознаке за качкет, капу, беретку, шешир, шапку и кацигу. 
 

Ознаке за качкет, капу, беретку и шешир. Израђују се од филаментног 100% полиестерског предива 

техником жакар ткања. Предиво је следећих карактеристика: Финоћа предива: основе и потке је 

70-100 dtex; Густина ткања: 58 жица/ 1 cm ±5; Постојаност свих боја: 1) свјетло: оцјена 4-5; 2) прање 

на 60°С: оцјена 4; 3) отирање суво: оцјена 4; 4) отирање мокро: оцјена 4; 5) хемијско чишћење: 

оцјена 4; 6) скупљање при прању на 60°С није дозвољено; 7) отпорност на пилинг: оцјена 4-5. 

Амблеми су у основи црвене боје по патроне карти „Molten lava 18 1555”, а круна, вијенац, испис и 

оквир срме златне боје. Плава боја у амблему је „Imperial blue 19-4245”. Изглед,  облик  и  

димензије ознака приказани су на сликама. 

Ознака за шапку је од метала. 
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Ознака за качкет, капу и беретку 

полицијских службеника до чина млађег инспектора 

Ознака за качкет, капу и беретку 

полицијских службеника од чина млађег инспектора 

  

6
.0

 c
m

4.735 cm  
    

Ознака за беретку (метална) 

припадника Специјалне антитерористичке 

јединице  

Ознаке за качкет, беретку, капу и шешир 

припадника Специјалне антитерористичке 

јединице  

 
 

в) Ознака чина 
 

Ознака чина. Ознаке чинова на полицијској униформи навлаче се на еполете које су нашивене у 
орукавље и прекривају рамени шав, код редовне униформе, односно на еполету која се налази на 
лијевој страни или средини груди, код посебних униформи САЈ, ЦЗО и ЈЗП. 
Ознаке се састоје из два дијела: основног (спољашњег) и подлоге са тунелом за навлачење. 
Основни дио се израђује од филаментног 100% полиестерског предива техником жакар ткања. 
Предиво је следећих карактери-стика: Финоћа предива: основе и потке је 70-100 dtex; Густина 
ткања: 58 жица/ 1 cm ±5; Постојаност свих боја: 1) свјетло: оцјена 4-5; 2) прање на 60°С: оцјена 4; 3) 
отирање суво: оцјена 4; 4) отирање мокро: оцјена 4; 5) хемијско чишћење: оцјена 4; 6) скупљање 
при прању на 60°С није дозвољено; 7) отпорност на пилинг: оцјена 4-5. Боја  основног  дијела  је  
тегет  плава по пантоне карти “Black iris 19-3921”. На основном дијелу израђује се одговарајући 
ширит у облику правоугаоника. 
Ширит за означавање чинова млађи полицајац, полицајац, виши полицајац, самостални полицајац 
и главни полицајац су израђени  од плаве боје по пантоне карти „Riviera 17-4027“. Ширит за 
означавање чинова млађег инспектора до чина главног инспектора полиције израђују се од срме 
златне боје. Ознаке унутар ширта (линије и звјездице) се израђују од срме златне боје. Амблем 
Републике Српске у чину главног инспектора и вишим је у основи црвене боје по пантоне карти 
„Molten lava 18-1555“, а круна, вијенац, испис и оквир су од срме златне боје. Плава боја у амблему 
је „Imperial blue 19-4245“. Тканина за израду подлоге са тунелом треба по боји и квалитету бити у 
складу са основним дијелом. Између основног дијела и подлоге је ојачање од љепљивог платна 
које даје задовољавајућу чврстину.  Изглед, облик и димензије основног дијела ознаке чина 
приказани су на сликама. 
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г) и д) Амблем Републике Српске и амблем Полиције Републике Српске 
 

Амблеми Републике Српске и Полиције Републике Српске. Израђују се од филаментног 100% 

полиестерског предива техником жакар ткања. Предиво је следећих карактеристика: Финоћа 

предива: основе и потке је 70-100 dtex; Густина ткања: 58 жица/ 1 cm ±5; Постојаност свих боја: 1) 

свјетло: оцјена 4-5; 2) прање на 60°С: оцјена 4; 3) отирање суво: оцјена 4; 4) отирање мокро: оцјена 

4; 5) хемијско чишћење: оцјена 4; 6) скупљање при прању на 60°С није дозвољено; 7) отпорност на 

пилинг: оцјена 4-5. Амблеми су у основи црвене боје по патроне карти „Molten lava 18 1555”, а 

круна, вијенац, испис и оквир срме златне боје. Плава боја у амблему је „Imperial blue 19-4245”. 

Изглед, облик и димензије амблема приказани су на слици. 
 

  
Амблем Републике Српске Амблем Полиције Републике Српске 
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Димензије амблема Републике Српске Димензије амблема Полиције Републике Српске 

 
 

ђ) Натпис полиција 
 

Натпис Полиција. Израђује се од филаментног 100% полиестерског предива техником жакар ткања. 

Предиво је следећих карактеристика: Финоћа предива: основе и потке је 70-100 dtex; Густина 

ткања: 58 жица/ 1 cm ±5; Постојаност свих боја: 1) свјетло: оцјена 4-5; 2) прање на 60°С: оцјена 4; 3) 

отирање суво: оцјена 4; 4) отирање мокро: оцјена 4; 5) хемијско чишћење: оцјена 4; 6) скупљање 

при прању на 60°С није дозвољено; 7) отпорност на пилинг: оцјена 4-5. Основа амблема је у боји 

основног метеријала, а испис и оквир срме златне боје. Изглед и облик амблема приказани су на 

слици. 

 
 
 

е) Идентификацијска ознака са именом и презименом 
 

Идентификацијска ознака са именом и презименом. Ознака је правоугаоног облика у којој је 

исписано прво слово имена и комплетно презиме полицијског службеника. 

Ознака се израђује од филаментног 100% полиестерског предива техником жакар ткања. Предиво  

је следећих карактеристика: Финоћа предива: основе и потке је 70-100 dtex; Густина ткања: 58 

жица/ 1 cm ±5; Постојаност свих боја: 1) свјетло: оцјена 4-5; 2) прање на 60°С: оцјена 4; 3) отирање 

суво: оцјена 4; 4) отирање мокро: оцјена 4; 5) хемијско чишћење: оцјена 4; 6) скупљање при прању 

на 60°С није дозвољено; 7) отпорност на пилинг: оцјена 4-5. Подлога идентификацијске ознаке и 

обруб су тамно плаве боје (боја основног материјала), а слова су свијетло плаве боје. Изглед, 

облик и димензије идентификацијске ознаке приказани су на слици. 
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 1.2. Допунске ознаке на униформи 

 

а) Натпис организационе јединице. 

Натпис организационе јединице се израђује од филаментног 100% полиестерског предива техником 

жакар ткања. Предиво  је следећих карактеристика: Финоћа предива: основе и потке је 70-100 dtex; 

Густина ткања: 58 жица/ 1 cm ±5; Постојаност свих боја: 1) свјетло: оцјена 4-5; 2) прање на 60°С: 

оцјена 4; 3) отирање суво: оцјена 4; 4) отирање мокро: оцјена 4; 5) хемијско чишћење: оцјена 4; 6) 

скупљање при прању на 60°С није дозвољено; 7) отпорност на пилинг: оцјена 4-5.  

Натписи “Специјална антитерористичка јединица“, “Центар за обуку“, „Јединица за подршку“ 

исписани су на подлози правоугаоног облика, ћириличним писмом, великим штампаним словима. 

Боја подлоге и натписа се прилагођава боји и дезену посебне униформе. Изглед, облик и димензије 

натписа организационих јединица приказани су на слици. 
 

 
 

 
 

 

б) Амблем организационе јединице. 

Амблем организационе јединице. Израђује се од филаментног 100% полиестерског предива 
техником жакар ткања. Предиво је следећих карактеристика: Финоћа предива: основе и потке је 70-
100 dtex; Густина ткања: 58 жица/ 1 cm ±5; Постојаност свих боја: 1) свјетло: оцјена 4-5; 2) прање на 
60°С: оцјена 4; 3) отирање суво: оцјена 4; 4) отирање мокро: оцјена 4; 5) хемијско чишћење: оцјена 
4; 6) скупљање при прању на 60°С није дозвољено; 7) отпорност на пилинг: оцјена 4-5. Изглед, облик 
и димензије амблема организационих јединица приказани су на слици. 
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1. Специјална антитерористичка јединица 

 

 
Амблем САЈ -  „урбана шара“ 

 
Амблем САЈ -  „вудланд шара“ 

  
Амблем САЈ Амблем САЈ -  „мултикам шара“ 
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2. Центар за обуку 

  
Амблем Центра за обуку 

 

 

3. Јединица за подршку 

 

 
Амблем Јединице за подршку 

 

4. Полицијска академија  

 

 
Амблем Полицијске академије 
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в) Ромбоидни нашивци са металним значкама. 

Ромбоидни нашивци се израђују у боји основног материјала, димензија 3,5 cm x 4,0 cm, а опшивени 

егализиром златно-жуте боје ширине 2 милиметра. У центру ромбоидног нашивка поставља се 

метално позлаћена значка, стилизована слова „РС“ са Амблема Републике Српске. Изглед и облик 

ромбоидног нашивка приказан је на слици. 
 

 
Ромбоидни нашивак са металном значком „РС“ 
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    ПРИЛОГ 2 

 

РОКОВИ ТРАЈАЊА УНИФОРМЕ 

 

РЕДОВНА УНИФОРМА 

Редни 
број 

Назив дијела униформе 
Пари - 

комада 
Рок трајања 
(у годинама) 

1 2 3 4 

1. Полицијска шапка 2 3 

2. Полицијски шешир - женски 2 3 

3. Кошуља кратких рукава 2 3 

4. Кошуља дугих рукава 2 3 

5. Мајица кратких рукава 3 3 

6. Јакна са подјакном 1 3 

7. Панталоне 3 3 

8. Сукња 2 3 

9. Каиш 1 5 

10. Опасач са футролама 1 5 

11. Ципеле плитке 1 3 

12. Ципеле женске 1 3 

13. Тактичке чизме 1 5 

14. Рукавице кожне 1 5 

15. Мантил кишни 1 5 

16. Кравата 2 3 

17. Качкет ( за припаднике ПС за интервенције) 2 3 

 
 

ПОСЕБНА УНИФОРМА СПЕЦИЈАЛНЕ АНТИТЕРОРИСТИЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ  

Редни 
број 

Назив дијела униформе 
Пари - 

комада 
Рок трајања 
(у годинама) 

1 2 3 4 

1. Шешир 1 3 

2. Качкет 1 3 

3. Беретка 1 3 

4. Мајица кратких рукава 2 3 

5. Тактичка кошуља кратких рукава 2 3 

6. Тактичка кошуља дугих рукава 2 3 

7. Mајица дугих рукава 2 3 

8. Тактички дукс 1 3 

9. Тактичка јакна 1 3 

10. Тактичке панталоне 2 3 

11. Комплет од водонепропусног материјала 1 5 

12. Јакна са полар улошком 1 5 

13. Навлака за шљем 1 5 

14. Марама 1 3 

15. Вунена капа 1 3 

16. Фантом капа 1 3 

17. Полуролка 1 3 
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18. Интервентни прслук 1 5 

19. Тактичке чизме 1 3 

20. Тактичке патике 1 3 

21. Каиш за панталоне 1 5 

22. Тактички опасач са футролама 1 5 

23. Тактичке рукавице 1 3 

24. Кишна палерина 1 5 

25. Зимске рукавице 1 5 

26. Камуфлажни комплет за снијег 1 5 

27. Комбинезон 1 3 

28. Комбинезон од незапаљивог материјала 1 3 

 
 

ПОСЕБНА УНИФОРМА ЦЕНТРА ЗА ОБУКУ 

Редни 
број 

Назив дијела униформе 
Пари - 

комада 
Рок трајања 
(у годинама) 

1 2 3 4 

1. Шешир 1 3 

2. Качкет 1 3 

3. Мајица кратких рукава 2 3 

4. Тактичка кошуља кратких рукава 2 3 

5. Тактичка кошуља дугих рукава 2 3 

6. Тактичка јакна 1 3 

7. Тактичке панталоне 2 3 

8. Комплет од водонепропусног материјала 1 5 

9. Јакна са полар улошком 1 5 

10. Вунена капа 1 3 

11. Полуролка 1 3 

12. Тактичке чизме 1 3 

13. Тактичке патике 1 3 

14. Каиш за панталоне 1 5 

15. Тактички опасач са футролама 1 5 

16. Тактичке рукавице 1 3 

17. Кишна палерина 1 5 

18. Зимске рукавице 1 5 

19. Комбинезон 1 3 

 
 

ПОСЕБНА УНИФОРМА ЈЕДИНИЦА ЗА ПОДРШКУ 

Редни 
број 

Назив дијела униформе 
Пари - 

комада 
Рок трајања 
(у годинама) 

1 2 3 4 

1. Качкет 1 3 

2. Беретка 1 3 

3. Мајица кратких рукава 2 3 

5. Тактичка кошуља кратких рукава 2 3 

6. Тактичка кошуља дугих рукава 2 3 

      7. Mајица дугих рукава 2 3 



 27 

8. Полуролка 1 3 

9. Тактички дукс 1 3 

10. Тактичка јакна 1 3 

11. Тактичке панталоне 2 3 

12. Тактичка јакна са полар улошком 1 5 

13. Вунена капа 1 3 

14. Фантом капа 1 3 

15. Интервентни прслук 1 5 

16. Тактичке чизме 1 3 

17. Тактичке патике 1 3 

18. Каиш за панталоне 1 5 

19. Тактички опасач са футролама 1 5 

20. Тактичке рукавице 1 3 

21. Кишна палерина 1 5 

22. Зимске рукавице 1 5 

23. Комбинезон 1 3 

     24.   Комбинезон од незапаљивог материјала 1 3 

25. Комплет од водонепропусног материјала 1 5 

26. Камуфлажни комплет за снијег 1 5 

27. Навлака за шљем 1 5 

 
 

 УНИФОРМА КАДЕТА ПОЛИЦИЈСКЕ АКАДЕМИЈЕ 

Редни 
број 

Назив дијела униформе 
Пари - 

комада 
Рок трајања 
(у годинама) 

1 2 3 4 

1. Качкет  1 3 

2. Кошуља кратких рукава 2 3 

3. Кошуља дугих рукава 2 3 

4. Кратка јакна  1 3 

5. Зимске вјетровке са улошком 1 3 

6. Панталоне  2 3 

7. Каиш  1 5 

8. Опасач  1 5 

9. Ципеле  1 3 

 
 

ПОСЕБНА УНИФОРМА КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ и ОДЈЕЉЕЊА ЗА 
ПРОТИВДИВЕРЗИОНУ ЗАШТИТУ 

Редни 
број 

Назив дијела униформе 
Пари - 

комада 
Рок трајања 
(у годинама) 

1 2 3 4 

1. Качкет 1 5 

2. Кратка јакна 1 5 

3. Прслук 1 5 
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ПОСЕБНА УНИФОРМА ПОСЕБНИХ СНАГА ПОЛИЦИЈЕ 

Редни 
број 

Назив дијела униформе 
Пари - 

комада 
Рок трајања 
(у годинама) 

1 2 3 4 

1. Комбинезон са улошком 1 5 

2. Мајица дугих рукава 2 3 

3. Мајица кратких рукава 2 3 

4. Тактичке чизме 1 3 

5. Качкет 1 5 

 
 

ПОСЕБНА УНИФОРМА МОТОЦИКЛИСТИЧКА 

Редни 
број 

Назив дијела униформе 
Пари - 

комада 
Рок трајања 
(у годинама) 

1 2 3 4 

1. Качкет 1 3 

2. Кожна јакна 1 5 

3. Кожне панталоне са улошком 2 3 

4. Љетна јакна 2 3 

5. Кошуља кратких рукава 2 3 

6. Кошуља дугих рукава 2 3 

7. Панталоне 2 3 

8. Комбинезон са ојачањима на кољенима, лактовима и 
раменима 

1 3 

9. Кацига мотоциклистичка 1 5 

10. Кацига мотоциклистичка (за скутер) 1 5 

11. Чизме мотоциклистичке 1 3 

12. Каиш за панталоне 1 5 

13. Опасач са футролама 1 5 

14. Рукавице 1 3 

15. Наочале 1 5 

16. Штитник за кољена, лактове, рамена и кичму 1 5 

17. Заштитни појас за лумбални дио кичме 1 5 

 
 

СВЕЧАНА УНИФОРМА 

Редни 
број 

Назив дијела униформе 
Пари - 

комада 
Рок трајања 
(у годинама) 

1 2 3 4 

1. Шапка 1 5 

2. Свечана кошуља дугих рукава 1 5 

3. Блуза 1 5 

4. Панталоне 1 5 

5. Сукња 1 5 

6. Каиш за панталоне 1 5 

7. Ципеле плитке 1 5 

8. Ципеле плитке (женске) 1 5 

9. Рукавице свечане 1 5 

10. Свечани опасач са шналом (ешарпа) 1 5 
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11. Свечани гајтан (акселбендери) 1 5 

12. Кишни мантил са улошком 1 5 

13. Навлака за шапку 1 5 

14. Kравата 1 3 

15. Шињел 1 5 

 
 

Редни 
број 

Назив дијела униформе 
Пари - 

комада 
Рок трајања 
(у годинама) 

1 2 3 4 

ДОПУНСКИ ДИЈЕЛОВИ УНИФОРМЕ 

1. Стражарска бунда 1 5 

2. Радни комбинезон (за водиче службених паса) 1 3 

3. Вјетровка (за водиче службених паса) 1 3 

4. Радни комбинезон (за крим. техничаре) 1 3 

5. Гумене чизме (за крим. техничаре и водиче сл. паса) 1 3 

6. Рибарске чизме (за крим. техничаре) 1 3 

7. Флуоресцентне нарукавље 1 3 

8. Торба (за курире) 1 5 

9. Торбица са каишем за обрасце и писмена 1 5 

10. Спортска опрема (тренерка, патике, мајица и др.) 1 3 

11. Заштитни мантил (за рад у лабораторији) 1 3 

12. Кломпе (за рад у лабораторији) 1 3 
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    ПРИЛОГ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Т Е Х Н И Ч К И   С Т А Н Д А Р Д И 

О КРОЈУ, ОБЛИКУ И ВРСТАМА МАТЕРИЈАЛА 

ЗА ИЗРАДУ ПОЈЕДИНАЧНИХ ДИЈЕЛОВА УНИФОРМИ 
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I - РЕДОВНА УНИФОРМА 
 
1. ПОЛИЦИЈСКА ШАПКА 
 
(1) Шапка је округлог облика, са ојачањима од вјештачког материјала и вателином.  Шапка је 

постављена са поставом, а данце је изнутра благо затегнуто. Горњи дио данцета је 
пречника 25 цм,  

(2) Са вањске стране данцета око ивице нашивена је паспул трака од основног материјала са 
ојачањима од вјештачкиг материјала, а са унутрашње стране је постављен бијели 
фишбајн (скривени).  

(3) Са унутрашње стране доњи дио обода се састоји из ПВЦ цилиндра који је прекиривен 
поставом. На предњем дијелу, дужином обода је додатно ПВЦ ојачање са паспул траком 
прљаво бијеле боје (исти материјал као и знојница), преко чега је при рубу шапке 
нашивена кожна трака браон боје ширине 4,3 цм цијелим обимом, цик цак штепом. 
Трака је на задњем дијелу учвршћена са два штепа (два бода) и на горњем дијелу, са 
двије тракице, унакрсно спојене, које формирају облик машне.На кожној траци, на 
предњици капе, је нашивен знојник прљаво бијеле боје ширине 2,2 цм, дужине 27 цм. На 
кожну траку цијелим обимом је нашивена црна паспул трака са унутрашње стране кроз 
коју је провучен силк ради ојачања. Горњи дио обода је кројен из 4 дијела. На бочним 
странама су формиране по двије металне ринчице за вентилацију (по једна на сваком 
кројном дијелу). 

(4) ПВЦ ојачање за монтирање значке, је фиксирано са унутрашње стране на средини 
предњице шапке (до висине шапке), које се шири према данцету. На предњем дијелу 
горњег обода је вателинско ојачање које доприноси очувању облика шапке.  

(5) На предњој страни шапке је нашивен ПВЦ шилт-сунцобран, обима 23,5 цм и  
полупречника 5 цм на срдини. Сунцобран је са горње стране црн, високог сјаја (пресвучен 
вјештачком лакованом кожом), а са доње стране зелене боје. На рубу сунцобрана је црна 
паспул трака од вјештачке коже која је прошивена једним широким штепом. 

(6) На ободу је постављена текстилна трака са наизмјенично распоређеним 
правоугаоницима свијетло плаве и бијеле боје, ширине 4 цм, састављена на задњем 
дијелу. Изнад траке је фиксирана значка полиције Републике Српске елипсастог облика 
са храстовим гранчицама 

(7) Подбрадник је фиксиран на бочним странама помоћу двије нитне, кројен из два дијела 
са двије шнале за подешавање дужине подбратка. Подбрадник је израђен од вјештачке 
коже, ширине 1 цм.  

(8) На доњем дијелу обода шапке је нашивена паспул трака од основног материјала. 
(9) Основни материјал шапке је ојачан вјештачким материјалом дебљине 2 мм који је 

додатно фиксиран центиленом за (данце и горњи обод).  
(10) Шапка је са црном поставом затвореног типа, а на постави данцета, на задњем 

дијелу, налијепљена ја етикета са величинским бројем. Шапка је тамноплаве боје. 
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Технички захтјеви материјала 

Metode ispitivanja Ispitivani parametri 
Mjerne 
jedinice 

Traženi zahtjevi 

  
3)

Osnovna tkanina kape     

BAS EN ISO 1833-
4 

Vuna % 100 

BAS EN ISO 3071 
3)

Određ. pH vrijednosti vodenog 
ekstrakta 

pH 6,8 

BAS EN ISO 3801 
3)

Masa po jedinici površine (metoda 5) g/m
2
 394 

BAS EN ISO 7211-
2 

3)
Gustina    

osnova  
žica/10cm  

142 

potka 140 

ISO 105-E04 Postojanost boje na znoj   
siva skala 

5,5,5 

ISO 105-X12 Postojanost boje na otiranje(m/s) 4-5/5 

  Postava     

ISO 1833:06 Poliester  % 100 

BAS EN ISO 3071 
3)

Određ. pH vrijednosti vodenog 
ekstrakta 

pH 6,8 

BAS EN ISO 3801 
3)

Masa po jedinici površine (metoda 5) g/m
2
 57 

ISO 6330 
Određivanje 
skupljanja  

osnova  
% 

-0,3 

potka -0,2 

ISO 105-E04  Postojanost boje na znoj   
siva skala 

5,5,5 

ISO 105-X12 Postojanost boje na otiranje(m/s) 4/5 

  PU ojačanje kape     

ISO 1833 Poliuretan 
% 

100 

  Naličje:Pamuk   100 

ISO 5084 Debljina   mm 2,1 

BAS EN ISO 3071 
3)

Određ. pH vrijednosti vodenog 
ekstrakta 

pH 7,0 

BAS EN ISO 3801 
3)

Masa po jedinici površine (metoda 5) g/m
2
 452 

  Kožna traka     

ISO 2589 Debjina kože mm 1,1 

ISO 3376 Zatezna čvrstoća  N/mm
2
 22,6 

ISO 4045 pH vrijednost 
 
 pH 4,6 

interna Širina 
 
 mm 4,1 

     

  Tesktilna traka na obodu(crno-bijela)     

ISO 1833:06 Poliamid % 89 

  Polipropilen     11 

BAS EN ISO 3071 
3)

Određ. pH vrijednosti vodenog 
ekstrakta 

pH 6,8 

interna Širina 
 
 mm 40 
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BAS EN ISO 3801 
3)

Masa(metoda 5) g/m 17 

ISO 105-E04  Postojanost boje na znoj   
siva skala 

5,5,5 

ISO 105-X12 Postojanost boje na otiranje(m/s) 4-5/5 

  Znojnica     

ISO 1833:06 

Poliamid 

% 

55 

Poliakril   35 

Polopropilen   10 

BAS EN ISO 3071 
3)

pH vrijednosti vodenog ekstrakta pH 7 

interna Širina 
 
 mm 22 

BAS EN ISO 3801 
3)

Masa  (metoda 5) g/m 5,8 

ISO 105-E04 Postojanost boje na znoj   
siva skala 

5,5,5 

ISO 105-X12 Postojanost boje na otiranje(m/s) 5/5 

  PU traka za podbradnik     

ISO 1833:06 Poliuretan % 55 

interna Širina 
 
 mm 9 

BAS EN ISO 3801 
3)

Masa  (metoda 5) g/m 6,4 

  Šild kape     

ISO 1833:06 lice:Poliuretan % 100 

  naličje:PVC     100 

ISO 5084 Debljina 
 
 mm 2,8 

 

(11) НАПОМЕНА: Наведени параметри могу одступати ±5% 
 
Визуелни приказ шапке: 
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2. ПОЛИЦИЈСКИ ШЕШИР - Женски 
Женски шешир је тамно плаве боје, класичног округлог облика с ободом.  
Стражни дио обода је високо уздигнут. 
На предњој страни шешира  у средини је формирана рупица за фиксирање значке, а на 

унутршњем дијелу је нашивено ојачање-преклоп овалног облика дужине 4 cm и ширине 3,5 cm. 
Испод формиране рупице  цијелим обимом се налази тамно плава украсна трака са дезеном 
ширине 3,8 cm, фиксирана назад, гдје је нашивена иста трака вертикално кроз кроју је провучена 
и фиксирана.  Назад нашивени вертикални дио је ширине 2 cm, висине 2,5 cm.  

На бочним странама изнад украсне траке 0,5 cm су формирана по два отвора са металним 
ринчицама пречника отвора 0,5 cm за вентилацију. На доњем дијелу украсне траке  је учвршћена 
везица-гуртна од вјештачке лакиране  црне коже ширине 1,6 cm са двије помочне гајке, 
фиксирана сребреним дрикерима на којим су отиснуте ознаке  PC у бочне дијелове шешира. На 
средини везица-гуртне и гајки је нашивена украсна сребрено/сива трака ширине 0,7 cm. 

Обод шешира је превијен на лице 1 cm и проштепан са једним штепом.  
Са унутрашње стране шешира удаљена од ивице обода 4,5 cm је нашивена знојница 

цијелим обимом, ширине 2,8 cm и трака је фиксирана са једним штепом.  
У шав састава знојнице је ушивен подбрадак од еластичне траке-гуртне округлог облика 

0,2 cm.  
На знојницу назад, испод шава састава траке, нашивена је величинска ознака шешира. 
 

Технички опис женског шешира: 
 

Metode ispitivanja Ispitivani parametri 
Mjerne 
jedinice 

Traženi 
parametri 

  Osnovna tkanina       

  Sirovinski sastav       

BAS EN ISO 1833-4 Zečija dlaka % 100 

BAS EN ISO 3071 3) pH vrijednost vodenog ekstrakta pH 6,4 

BAS EN ISO 3801 3)Masa po jedinici površine (metoda 5) g/m2 561 

ISO 6330 Skupljanje  
osnova  

% 
-0,3 

potka -0,2 

ISO 105-E04 Postojanost boje na znoj  

siva skala 

4,5,5 

ISO 105-X12 Postojanost boje na otiranje 4-5/5 

ISO 105-D01 Postojanost boje na hemijsko čišćenje 4-5,5,5 

  Vanjska traka       

  Sirovinski sastav       

BAS EN ISO 1833 
Pamuk 

% 
40 

Viskoza 60 

BAS EN ISO 3071 3) pH vrijednost vodenog ekstrakta pH 6,7 

BAS EN ISO 3801 3)Masa  (metoda 5) g/m 10,9 

interna Širina trake   mm 39,0 

ISO 105-E04 Postojanost boje na znoj  

siva skala 

4,5,5 

ISO 105-X12 Postojanost boje na otiranje 4-5/5 

ISO 105-D01 Postojanost boje na hemijsko čišćenje 4-5,5,5 

  Unutrašnja traka       
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  Sirovinski sastav       

BAS EN ISO 1833 
Pamuk 

% 
52 

Viskoza 48 

interna Širina trake   mm 28 

BAS EN ISO 3071 3) pH vrijednost vodenog ekstrakta pH 6,5 

BAS EN ISO 3801 3)Masa (metoda 5) g/m 7 

ISO 105-E04 Postojanost boje na znoj  

siva skala 

4,5,5 

ISO 105-X12 Postojanost boje na otiranje 4-5/5 

ISO 105-D01 Postojanost boje na hemijsko čišćenje 4-5,5,5 

      
 

  

 
        

(12) НАПОМЕНА: Наведени параметри могу одступати ±5%  
 
Визуелни приказ шешира: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. КОШУЉА КРАТКИХ РУКАВА 

 
(1) Кошуља кратких рукава је унакрсног ткања (RIPSTOP), подавијених на дужини од 

комбинације полиестера и памука (75% и 25% ±5%), Тежина материјала је 160 г/м2 
(±5%).  

(2) Предњи дио се састоји из два дијела са сатлом који се копча напријед патент 
затварачем (скривено копчање) и дугмадима. Кошуља се копча са једним дугметом на 
штеху крагне, једним дугметом у горњем и два у доњем дијелу.  На средини кошуље, на 
затвореним рупицама су нашивена три украсна дугмета – имитација копчања. Скривено 
копчање са патент затварачем дужине 32 cm попуњава празнину између дугмади, које 
је прекривено са формираном лајсном ширине 4 cm на којој је формирано шест 
вертикалних рупица. Размак између рупица је 8 cm на величини М. 

(3) На десном рукаву униформе 50мм од аксле рукава, постављена је чичак трака која 
одговара димензијама амблема полиције РС, на лијевом рукаву униформе 50 mm од 
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аксле рукава постављен је чичак трака која одговара димензијама амблема Републике 
Српске, са лучним натписом ПОЛИЦИЈА изнад амблема.  

(4) На лајсни за копчање лијеве предњице од дужине 2,5 cm је нашивена етикета 
произвођача ширине 1,2 cm и дужине 2 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(5) У предјелу груди су нашивена два џепа ширине 14 cm и дужине 15,5 cm са патнама. 
Патне су копљастог облика, дужине 14,5 cm и висине 7 cm на средини (најистуренијем 
дијелу), које се копчају са по двије чичк траке ширине 1,2 cm и дужине 2,5 cm (скривено 
копчање). На патнама су формиране затворене вертикалне рупице на којим су 
пришивена дугмад као имитација копчања. 

(6) Изнад предњег лијевог џепа налази се чичак трака који одговара димензијама значке 
полиције РС 

(7) Изнад предњег десног џепа налази се чичак трака који одговара димензијама за име и 
презиме полицијског службеника. 

(8) Отвори џепова су подавијени ка унутрашњости 1,2 cm и проштепани, а крајеви џепова 
су учвршћени ринглама. У горњем дијелу патни и џепова са предње стране код лајсне 
за копчање су формирани отвори дужине 3,5 цм за оловке, учвршћени гинлама, а џеп је 
проштепан 5 cm према дужини. Нашивени џепови и патне су проштепани са једним 
уским штепом, а нашивени дио патни је проштепан са дуплим штепом и на крајевима 
учвршћен ринглом. На средини предњица, цијелом дужином (укључујући џепове) је 
формиран набор ради изгледа и конфора, искључивши патне које су остављене глат.  На 
лијевој предњици са унутрашње стране је нашивена лајсна по средини која прекира 
шав набора ширине 2,5 и дужине 16 cm од шава сатла до шава нашивене патне на 
средини.  

(9) Леђа су кројена из једног дијела са сатлом. Сатл леђа је кројено дупло, а на доњем 
дијелу леђа испод сатла цијелом дужином формирана су три набора равномјерно 
распоређена ради изгледа и комфора. На саставу бочних шавова кошуље у предјелу 
струка су формирани паспул отвори дужине 4 cm и ширине паспула 1 cm за 
микрофонски кабл. 

(10) Крагна је класичног кроја са постављеним штехом од поставе са унутрашње стране која 
је предходно опшивена-проштепана. Ширина штеха је 2,5 cm и заобљена у предјелу 
копчања. Висина горње крагне сприједа је 7 cm, а назад на средини је 6 cm. Горња 
крагна је иберштепана једним ширим штепом 0,6 cm, а штех крагне је иберштепан са 
једним уским штепом 0,2 cm. 

(11) Рукави су класичног кроја, кројени из једног дијела, на дужини подавијени ка 
унутрашњости 3 cm и проштепани. Орукавље рукава је проштепано са једним ширим 
штепом. Кошуља је на дужини овалног облика подавијена ивицом ка унутрашњости 0,6 
цм и проштепана  једним штепом. Једним уским штепом од 0,2 cm су проштепани 
нашивени џепови и патне, шав сатла предњице и леђа, штех крагне,  бочни отвори, 
лајсна рукава, набори на предњицама и леђима, а са једним ширим штепом су 
проштепани горња крагна, лајсна за копчање и орукавље. Са дуплим штепом су 
проштепане нашивене патне џепова и манжетне. Сви унутрашњи шавови кошуље су 
заједно обрађени да се не осипају.  

(12) На сатлу леђа са унутрашње стране 3 cm од вратног изреза је ушивена етикета 
произвођача, а испод је ушивена црна етикета, са бијелом штампом са величинском 
ознаком и државом поријекла. 
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(13) У лијеви бочни шав су ушивене етикете са сировинским саставом, пиктограмима за 
одржавање и текстом који додатно описује начин одржавања кошуље. 

(14) Боја: тамноплава или свијетлоплава 
 
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 

Metode 
ispitivanja 

Ispitivani parametri 
Mjerne 
jedinice 

Traženi 
parametri 

  
3)

Sirovinski sastav       
BAS EN ISO 
1833-11 

Pamuk  % 25 

  Poliester   75 

BAS EN ISO 
3071 

3)
 pH vrijednost vodenog ekstrakta pH 6,9 

interna 
Vrsta tkanja 
 

  potkin ripstop 

BAS EN ISO 
3801 

3)
Masa po jedinici površine (metoda 5) g/m

2
 160 

BAS EN ISO 
7211-2 

3)
Gustina    

osnova  
žica/10cm  

521 

potka 244 

BAS EN 
ISO13934-1 

3)
Prekidna sila 

osnova  
N 

1100 

potka 610 

BAS EN 
ISO13934-1 

Prekidno izduženje 
osnova  

% 
42,0 

potka 81,0 

ISO 6330 Skupljanje na 40C 
osnova  

% 
-0,8 

potka -0,7 

ISO 12945-2 Otpornost na piling 
415g  
2000 ciklusa 

  5 

ISO 4920 Vodoodbojnost   ISO 4 

ISO 105-X12 Postojanost boje na otiranje(m/s) 
 
 

Siva skala 

4-5/5 

ISO 105-E04 Postojanost boje na znoj  5,5,5 

ISO 105-C06 Postojanost boje na pranje 40C 4,5,5 

  Tkanina ojačanja na ovratniku     

  Sirovinski sastav 
 

    
BAS EN ISO 
1833 

Poliamid % 100 

BAS EN ISO 
3071 

3)
 pH vrijednost vodenog ekstrakta pH 6,9 

BAS EN ISO 
3801 

3)
Masa po jedinici površine (metoda 5) g/m

2
 76 

BAS EN ISO 
7211-2 

3)
Gustina    

osnova  
žica/10cm  

461 

potka 382 

ISO 6330 Skupljanje na 40C 
osnova  

% 
-0,7 

potka -0,7 

ISO 105-X12 Postojanost boje na otiranje(m/s)  
 

4-5/5 

ISO 105-E04 Postojanost boje na znoj  5,5,5 
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ISO 105-C06 Postojanost boje na pranje 40C Siva skala 4,5,5 

 
     

Mrežasta pletenina ispod pazuha(sa unutrašnje strane) 

 

  Sirovinski sastav 
 

  
Traženi 

parametri  
BAS EN ISO 
1833 

Poliester % 100 

BAS EN ISO 
3071 

3)
 pH vrijednost vodenog ekstrakta pH 7,2 

BAS EN ISO 
3801 

3)
Masa po jedinici površine (metoda 5) g/m

2
 103 

ISO 6330 Skupljanje na 40C 
osnova  

% 
-0,5 

potka -0,5 

ISO 105-X12 Postojanost boje na otiranje(m/s) 
 
 

Siva skala 

4-5/5 

ISO 105-E04 Postojanost boje na znoj  4,5,5 

ISO 105-C06 Postojanost boje na pranje 40C 4,5,5 

 

  
  
                                                                          

  
         

НАПОМЕНА: Наведени параметри могу одступати ±5% 
 
Визуелни приказ кошуље кратких рукава: 
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4. КОШУЉА ДУГИХ РУКАВА 
 

1) Кошуља дугих рукава од комбинације полиестера и памука 75% и 25% (±5%), Тежина 
материјала је 160 г/м2. (±5%). 

2) Кошуља је класичног равног кроја, дугих рукава са манжетнама на дужини које се 
копчају са два дугмета. Предњи дио се састоји из два дијела са сатлом који се копча 
напријед патент затварачем (скривено копчање) и дугмадима. Кошуља се копча са 
једним дугметом на штеху крагне, једним дугметом у горњем и два у доњем дијелу.  На 
средини кошуље, на затвореним рупицама су нашивена три украсна дугмета – 
имитација копчања. Скривено копчање са патент затварачем дужине 32 cm попуњава 
празнину између дугмади, које је прекривено са формираном лајсном ширине 4 cm на 
којој је формирано шест вертикалних рупица. Размак између рупица је 8 cm на 
величини М.  

3) На десном рукаву униформе 50 mm од аксле рукава, постављена је чичак трака која 
одговара димензијама амблема полиције РС, на лијевом рукаву униформе 50 mm од 
аксле рукава постављен је чичак трака која одговара димензијама амблема Републике 
Српске, са лучним натписом ПОЛИЦИЈА изнад амблема.  

4) На лајсни за копчање лијеве предњице од дужине 2,5 cm је нашивена етикета 
произвођача ширине 1,2 cm и дужине 2 cm.    

5) Отвори џепова су дужине 19,5 цм са скривеним копчањем, који се копчају са по двије 
чичак траке ширине 1,2 cm и дужине 5 cm, отвори су проштепани са уским дуплим 
штепом и учвршћени на крајевима ринглама. Постава џепова је од мрежасте 
плетенине, а нашивени ташнбезец је од основног материјала ширине 5 cm, на којем су 
нашивене грубе-мушке чичак траке ширине 1,2 cm и дужине 5 cm. Дубина кесе џепа је 
34 cm од шава сатла предњица до доњег дијела кесе џепа, која је затворена и 
паспулирана. Отвори скривених џепова су додатно ојачани са унутрашње стране 
предњица на безецима са лајсном ширине 3 cm и дужине 23 cm.  

6) Изнад предњег лијевог џепа налази се чичак трака који одговара димензијама значке 
полиције РС. 

7) Изнад предњег десног џепа налази се чичак трака који одговара димензијама за име и 
презиме полицијског службеника. 

8) На скривеним џеповима у предјелу груди су нашивена два џепа ширине 14 cm и 
дужине 15,5 cm са патнама. Патне су копљастог облика, дужине 14,5 cm и висине 7 cm 
на средини (најистуренијем дијелу), које се копчају са по двије чичк траке ширине 1,2 
cm и дужине 2,5 cm (скривено копчање). На патнама су формиране затворене 
вертикалне рупице на којим су пришивена дугмад као имитација копчања. Отвори 
џепова су подавијени ка унутрашњости 1,2 cm и проштепани, а крајеви џепова су 
учвршћени ринглама. У горњем дијелу патни и џепова са предње стране код лајсне за 
копчање су формирани отвори дужине 3,5 cm за оловке, учвршћени гинлама, а џеп је 
проштепан 5 cm према дужини. Нашивени џепови и патне су проштепани са једним 
уским штепом, а нашивени дио патни је проштепан са дуплим штепом и на крајевима 
учвршћен ринглом. На средини предњица, цијелом дужином (укључујући џепове) је 
формиран набор ради изгледа и конфора, искључивши патне које су остављене глат. 
Леђа су кројена из једног дијела са сатлом. 

9) Сатл леђа је кројено дупло, а на доњем дијелу леђа испод сатла цијелом дужином 
формирана су три набора равномјерно распоређена ради изгледа и комфора. На 
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саставу бочних шавова кошуље у предјелу струка су формирани паспул отвори дужине 
4 cm и ширине паспула 1 cm за микрофонски кабл. Крагна је класичног кроја са 
постављеним штехом од поставе са унутрашње стране која је предходно опшивена-
проштепана. Ширина штеха је 2,5 cm и заобљена у предјелу копчања. Висина горње 
крагне сприједа је 6,5 cm, а назад на средини је 5,5 cm. Горња крагна је иберштепана 
једним ширим штепом 0,6 cm, а штех крагне је иберштепан са једним уским штепом 0,2 
cm. Рукави су класичног кроја, кројени из једног дијела. На задњем дијелу на дужини 
рукава су формирани шлицеви са лајсном дужине 16,5 cm и ширине 3 cm. Лајсна је 
проштепана једним уским штепом 0,2 cm. Дужина шлица је 14 cm који је у горњем 
дијелу учвршћен са двије рингле. На удаљености 3 cm од лајсне шлица, на дужинама 
рукава, је формирана по једна фалтна дубине 1,5 cm.  

10) На дужини рукава је нашивена манжетна ширине 5,5 cm, иберштепана дуплим штепом 
и која се копча са два дугмета. Орукавље рукава је проштепано са једним ширим 
штепом. Кошуља је на дужини овалног облика подавијена ивицом ка унутрашњости 0,6 
cm и проштепана  једним штепом. Једним уским штепом од 0,2 cm су проштепани 
нашивени џепови и патне, шав сатла предњице и леђа, штех крагне, бочни отвори, 
лајсна рукава, набори на предњицама и леђима, а са једним ширим штепом 
супроштепани горња крагна, лајсна за копчање и орукавље. Са дуплим штепом су 
проштепане нашивене патне џепова и манжетне. Сви унутрашњи шавови кошуље су 
заједно обрађени да се не осипају. На сатлу леђа са унутрашње стране 3 cm од вратног 
изреза је ушивена етикета произвођача, а испод је ушивена црна етикета, са бијелом 
штампом са величинском ознаком и државом поријекла. 

11) У лијеви бочни шав су ушивене етикете са сировинским саставом, пиктограмима за 
одржавање и текстом који додатно описује начин одржавања кошуље     

12) Боја: тамноплава или свијетлоплава 
 
ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ 

Metode 
ispitivanja 

Ispitivani parametri 
Mjerne 
jedinice 

Traženi 
parametri 

  3)Sirovinski sastav       

BAS EN ISO 
1833-11 

Pamuk   25 

  Poliester   75 

BAS EN ISO 
3071 

3) pH vrijednost vodenog ekstrakta pH 6,9 

interna Vrsta tkanja   
potkin 
ripstop 

BAS EN ISO 
3801 

3)Masa po jedinici površine (metoda 5) g/m2 160 

BAS EN ISO 
7211-2 

3)Gustina    
osnova  

žica/10cm  
521 

potka 244 

BAS EN 
ISO13934-1 

3)Prekidna sila 
osnova  

N 
1100 

potka 610 

BAS EN 
ISO13934-1 

Prekidno izduženje 
osnova  

% 
42,0 

potka 81,0 
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ISO 6330 Skupljanje na 40C 
osnova  

% 
-0,8 

potka -0,7 

ISO 12945-2 Otpornost na piling 
415g  
2000 ciklusa 

  5 

ISO 4920 Vodoodbojnost   ISO 4 

ISO 105-X12 Postojanost boje na otiranje(m/s)  
 

Siva skala 

4-5/5 

ISO 105-E04 Postojanost boje na znoj  5,5,5 

ISO 105-C06 Postojanost boje na pranje 40C 4,5,5 

  Tkanina ojačanja na ovratniku     

  Sirovinski sastav 
 

    

BAS EN ISO 
1833 

Poliamid % 100 

BAS EN ISO 
3071 

3) pH vrijednost vodenog ekstrakta pH 6,9 

BAS EN ISO 
3801 

3)Masa po jedinici površine (metoda 5) g/m2 76 

BAS EN ISO 
7211-2 

3)Gustina    
osnova  

žica/10cm  
461 

potka 382 

ISO 6330 Skupljanje na 40C 
osnova  

% 
-0,7 

potka -0,7 

ISO 105-X12 Postojanost boje na otiranje(m/s)  
 

Siva skala 

4-5/5 

ISO 105-E04 Postojanost boje na znoj  5,5,5 

ISO 105-C06 Postojanost boje na pranje 40C 4,5,5 

Mrežasta pletenina ispod pazuha(sa unutrašnje strane) 
 

  Sirovinski sastav 
 

    

BAS EN ISO 
1833 

Poliester % 100 

BAS EN ISO 
3071 

3) pH vrijednost vodenog ekstrakta pH 7,2 

BAS EN ISO 
3801 

3)Masa po jedinici površine (metoda 5) g/m2 103 

ISO 6330 Skupljanje na 40C 
osnova  

% 
-0,5 

potka -0,5 

ISO 105-X12 Postojanost boje na otiranje(m/s)  
 

Siva skala 

4-5/5 

ISO 105-E04 Postojanost boje na znoj  4,5,5 

ISO 105-C06 Postojanost boje na pranje 40C 4,5,5 

 

  
  
                                                                          

  
         

НАПОМЕНА: Наведени параметри могу одступати ±5% 
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Визуелни приказ кошуље дугих рукава: 
 

 
 

 
 
5.  МАЈИЦА КРАТКИХ РУКАВА (T-Shirt) 
 

Опис. Мајица је равног кроја, са овалним оковратником и кратким рукавима, који су 
до висине лактова. Оковратник је урађен од рендера ширине 2 cm. Рукави и доњи дио 
мајице су порубљени. Етикете сировинског састава, назив произвођача, начин одржавања и 
година производње на лијевом, бочном шаву, испод орукавља 10 cm се ушива, а 
величински број на задњој страни леђа у вратном изрезу. 
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Техничке карактеристике материјала за израду мајице кратких рукава 

Сировински састав памук 100% 

Површинска маса-тежина 150 g/m²±3% 

Густина плетива 

По дужини br/10 cm 220  SRPS F.S2.013 

По ширини br/10 cm 132  SRPS F.S2.013 

Скупљање при прању на 40ºC 

По дужини 2%  SRPS F.S2.020 

По ширини 2%  SRPS F.S2.020 

Преплетај Сингл 

Дорада плетива Санфоризација 

Боја плетива Тегет 

Постојаност обојења на 

Прање на  40ºC 4-5   JUS 105-C03 

Зној кисели/алкални 4-5   JUS 105-E04 

Трење суво/мокро                  4-5   JUS 105/X12 

Свјетлост 5   JUS 105-B02 

 
 
6. ПОЛИЦИЈСКА ЈАКНА СА ПОДЈАКНОМ 
 
(1) Јакна је класичног кроја, постављена са поставом затвореног типа, дугих рукава и 

капуљачом која се може сложити у крагну или по потреби скинути. Јакна је са улошком 
који се копча за јакну патент затварачем и закачкама – петљама на предјелу овратника и 
рукава. Уложак јакне се може носити као самостални дио одјеће. 

(2) Јакна се напријед копча на кантовима предњица са крагном  помоћу патент затварача 
који на себи има израђен гурач са логом произвођача. Патент затварач је прекривен са 
обје стране лајснама које су нашивене од кантова 2 cm. На лијевој предњици је 
нашивена лајсна ширине 5,5 cm, а на десној прдњици је ширине 4 cm,  које се копчају са 
2 дрикера (у предјелу крагне и дужине), а између дрикера се копча са три равномјерно 
распоређене  чичак траке  ширине 1,2 cm и дужине  5 cm, скривено копчање. Лајсне су 
иберштепане једним широким штепом. Са унутрашње стране на кантовима предњица су 
нашивени патент затварачи за копчање уложка на јакну. 

(3) У горњем дијелу парент затварача код крагне је постављен фазонирани троугласти 
штитник за кључ затварача дужине 10 cm и ширине 8 cm у горњем дијелу. Предњице су 
кројене из два дијела са сатлом на којим су формирани преклопи-подлисци. испод којих 
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су формирани џепови у грудном дијелу. На доњем дијелу јакне су формирани џепови. У 
предјелу груди су формирана два равна-хоризонтална џепа који су прекривени са 
формираним преклопом-подлиском на сатлу ширине 4,5 cm који се затварају патент 
затварачем дужине 16 cm. У лијевом џепу испод  патент затварача је ушивена ласјна 
ширине 4,5 cm и дужине 11 cm на којој је нашивен меки-женски дио чичак траке ширине 
2 cm и дужине 11 cm за  фиксирање  панела. Панел је ширине 12,5 cm и дужине 14 cm на 
којем је нашивен груби – мушки дио чичак траке димензија ширине 2 cm и дужине 12 
цм. У лијевом џепу на средини лајсне са доње стране је нашивен вертикални носач за 
значку дужине 9,5 cm и ширине 5 cm са постављеним металним ринчицама за качење 
значке. Размак између ринчица 1,5 cm, а на полеђини носача се налази нашивени лого 
произвођача.  У десном џепу  испод  патент затварача је ушивена ласјна ширине 4,5 cm 
cm и дужине 11 cm, на којој је  нашивен меки-женски дио чичак траке ширине 2 cm и 
дужине 11 cm на коју се фиксира панел ширине 12,5 cm и дужине 14 cm на којем је у 
горњем дијелу нашивен груби–мушки дио чичак траке ширине 2 цм и дужине 12 cm.  

(4) Изнад десног постављеног џепа 1,5 cm удаљености од шава џепа постављена је чичак 
трака димензије: ширине 12,5 cm и дужине 2 cm на којој се поставља патна 12,5x2 cm са 
извезеним рубом, а унутар руба стоји натпис ПОЛИЦИЈА. Изнад лијевог џепа 1,5 cm 
удаљености од шава постављена је чичак трака  димензијама која одговара значки 
Полиције Републике Српске. 

(5) Изнад предњег десног џепа налази се чичак трака који одговара димензијама за име и 
презиме полицијског службеника. 

(6) Отвори џепова су уско иберштепани једним штепом, а крајеви су учвршћени ринглама. 
(7) Испод  равних-хоризонталних џепова 1 cm и од орукавља 2 cm су формирани мали 

отворени паспулирани џепови дужине отвора 5,5 cm, дубине 6 cm и ширине паспула 1 
cm. Отвори малих џепова су уско иберштепани, а крајеви су учвршћени ринглама. 

(8) Испод равних-хоризонталних џепова су формирана два вертикална џепа са отворима 
предње стране код канта предњица који се затварају са гумираним патент затварачем 
дужине 19 cm. 

(9) Горња кеса џепа је од сатенске поставе, а доња кеса џепа је од друге поставе са 
нашивеним ташнбезоцм Формиране кесе џепова су уско иберштепани са једним уским 
штепом. 

(10) У доњем дијелу јакне су формирана два коса просјечена џепа који се затварају 
гумираним патент затварачем дужине 21 cm који су  прекривени са косом лајсном према 
отвору џепа која је у доњем дијелу заобљена. Формиране кесе џепова су уско 
иберштепане са једним уским штепом. 

(11) На безецима јакне са унутрашње стране у предјелу груди су формирана два 
вертикална просјечена џепа. 

(12) На лијевом безецу јакне џеп се затвара са патент затварачем дужине 16 cm, а на 
лијевом безецу је џеп са паспулом ширине 1,5 cm и дужине 17 cm који се копча-затвара 
на средини са једним паром чичак трака ширине 1,2 cm и дужине 2,5 cm. Отвори џепова 
на безецима су уско иберштепани са једним уским штепом, а крајеви су учвршћени са 
ринглама. 

(13) Са обје бочне стране предњице и леђа јакне, и на дијелу рукава испод пазуха 9 cm 
код величине С су формирани отвори који се затварају двосмијерним патент затварачем, 
а на доњем дијелу  патент затварача је нашивен један пар  чичак трака ширине 1,2 cm и 
дужине 4 cm који онемогућава отварање јакне на боку. 



 45 

(14) Патент затварач је прекривен лајсном са доње и горње стране  ширине 1,5 cm, која је 
уско иберштепана са једним штепом, а у дијелу рукава учвршћена са ринглом. 

(15) На унутрашњим бочним странама код предњица од дужине 9 cm вертикално су 
нашивене шпанге дужине 4 cm за копчање улошка у бочном дијелу.  Леђа су кројена из 
пет дијелова са сатлом на којем је формиран преклоп-подлистак испод којег је 
формиран отвор џепа. Отвор џепа се копча-затвара са патент затварачем  дужине 32 cm 
који је прекривен са заобљеним преклопом-подлистком ширине на средини 5 cm. Отвор 
џепа је уско иберштепан са једним уским штепом, а крајеви су учвршћени са ринглама. 
Састав свих дијелова леђа су иберштепани са једним уским штепом. 

(16) Унутар отвора џепа испод горњег дијела патент затварача је нашивена лајсна дужине 
30,5 cm и ширине-висине 5 cm на којој је нашивен меки–женски дио чичак траке дужине 
29 cm и ширине 2 cm за фиксирање панела. Панел је дужине 31,5 cm и ширине-висине 
22,5 cm на којем  је нашивен груби–мушки дио чичак траке ширине 2 cm и дужине 29,5 
cm за фиксирање на лајсну. Панел је иберштепан са једним уским штепом. 

(17) Крагна је класичног кроја стојеча ширине 10,5 cm и иберштепана са једним уским 
штепом, а на доњој крагни у предјелу леђа је формиран отвор дужине 28 cm за 
убацивање-слагање капуљаче у крагну. На предњим дијеловима доње крагне су 
нашивене косе лајсне ширине 4,5 cm у горњем дијелу и ширине 5 cm у доњем дијелу, са 
нашивеном грубом-мушком чичак траком ширине 1,2 cm и дужине 5 cm за копчање 
предњих дијелова капуљаче на унутрашњој страни лајсне.  

(18) На леђни дио у шаву овратника и леђа ушивен је један дио патент затварача дужине 
27 цм за фиксирање-копчање капуљаче на којој је нашивен други дио патент затварача. 
Капуљача је кројена из четри дијела са шилтом који је постављен од основног 
материјала, а унутрашњи дио је постављен са поставом. На средњем задњем кројном 
дијелу капуљаче је нашивен меки-женски дио чичак траке ширине 2 cm и дужине 10 cm 
и лајсна која је ушивена у шаву средњег дијела капуљаче. Лајсна је дужине 9 cm и 
ширине 3 cm на којој је нашивена груба-мушка чичак трака ширине 2 cm и дужине 5 cm 
за регулисање дубине капуљаче. 

(19) На предњем дијелу капуљаче у предјелу шилта-образине са унутрашње стране је 
нашивена лајсна од поставног материјала ширине 1,5 cm са формираним тунелом и 
провученим гајтаном који даље пролази кроз везену рупицу, и металне ринчице на 
образини.  Помоћу гајтана са ПВЦ регулатором је могуће подешавати ширину образине. 

(20) ПВЦ регулатори су дадатно учвршћени са шпангама које су учвршћене са ринглама 
на капуљачи. 

(21) На продужецима капуљаче са предње стране је нашивена мека-женска чичак трака 
ширине 1,2 cm и дужине 5 cm која се копча на лајсне уграђене на доњој крагни 
(скривено копчање). Капуљача је уско иберштепана једним уским штепом и слаже се у 
високу крагну класичног кроја те затвара-копча са три равномјерно распоређена 
дрикера.  

(22) Рукави су комотног кроја, и кројени из три дијела. На дужини рукава је нашивена 
лајсна са унутрашње стране ширине 4 cm и уско иберштепана са једним уским штепом. 
На дужину рукава са предње стране 0,5 cm од  дужине је нашивена мека-женска чичак 
трака ширине 2 cm и дужине 12,5 cm, а у доњи шав рукава је ушивена лајсна дужине 9,5 
cm и ширине 3 cm на којој је нашивена груба-мушка чичак трака ширине 2 cm и дужине 
8,5 cm за регулисање ширине рукава. На лијевој лајсни је отиснут лого произвођача са 
горње стране. 
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(23) На предњем доњем дијелу оба рукава од дужине рукава на средини 7,5 cm су 
формирани коси просјечени џепови који се затварају са гумираним  патент затварачем 
дужине 14 cm. Горња кеса џепа је од сатенске поставе, а доња кеса џепа је од основног 
материјала. Формиране кесе џепова су уско иберштепане. 

(24) На доњем задњем дијелу рукава у предјелу лакта су формирани по два ушитка 
дужине 5 cm који су уско иберштепани са једним штепом.                                 

(25) На дужину јакне је нашивена  лајсна  ширине 3 cm са отворима-металним ринчицама 
на предњицама кроз које је провучен еластични гајтан са ПВЦ регулаторима за 
подешавање ширине јакне на дужини.  

(26) На предњицама је еластични гајтан учвршћен у бочним странама, а на предњим 
странама је провучен кроз отворе-металне ринчице на дужини и безецима са ПВЦ 
регулатором. Еластични гајтан завршава у кесама доњих џепова јакне са капицом и 
закачком. ПВЦ регулатори су дадатно учвршћени са шпангама које су учвршћене у шав 
поставе са ринглама. 

(27) На леђном дијелу са десне стране еластични гајтан је учвршћен у бочном шаву, а са 
лијеве стране леђа је провучен кроз отворе-металне ринчице са ПВЦ регулатором и 
шпангом која је нашивена на постави леђа од дужине 9 cm и учвршћена са ринглама. 
ПВЦ регулатор је дадатно учвршћени са шпангама која је учвршћена у шав поставе са 
ринглом на дужини. 

(28) На леђима унутар отвора испод затварача је ушивена лајсна на којој је нашивен меки 
дио чичак траке ширине 2 cm и дужине 31 cm на којој се качи панел димензија 31 cm 
дужине – висине 11,5 cm а на панелу је извезен натпис у ледено сивој боји “ПОЛИЦИЈА”, 
ћирићним писмом димензија ширине – висине 8 cm и дужине 28 cm 

(29) На бочним доњим дијеловима  јакне са унутрашње стране су нашивене ПВЦ копче за 
фиксирање јакне на боку.  

(30) Јакна је постављена са поставом  затвореног типа. Један дио предњица и леђа је 
постављен са једном врстом поставе а горњи дио предњица, леђа и рукава је постављен 
са другом врстом поставе. 

(31) У вратном изрезу на леђном дијелу испод крагне је ушивена вјешалица и закачка-
лајсна са дрикерима за фиксирање улошка. На леђном дијелу испод вратног изреза 3,5 
cm је нашивена етикета бренда испод које је ушивна етикета са величинским бројем,  
земљом поријекла, сировинским саставом и начином одржавања.  

(32) На дужини рукава у шав поставе са унутрашње стране су нашивене шпанге-лајсне са 
дрикерима за фиксирање улошка.  

(33) На десном рукаву униформе 50 mm од аксле рукава, постављена је чичак трака која 
одговара димензијама амблема полиције РС, на лијевом рукаву униформе 50 mm од 
аксле рукава постављен је чичак трака која одговара димензијама амблема Републике 
Српске, са лучним натписом ПОЛИЦИЈА изнад амблема.  

 
(34) Са једним уским штепом су проштепани: формирани џепови на предњицама, састави 

шавова на леђима, формирани џепови на рукавима, орукавље, састав шавова капуљаче, 
а са једним ширим штепом су проштепане лајсне на предњицама које прекривају 
затварач. Сви састави шавова би требали бити љепљени- варени. На кључу затварача је 
причвршћена ПВЦ врећица у којој су смјештене  еполете  и шпанга-лајсна  за значку са 
металним ринчицама-отворима. 

 



 47 

Уложак за јакну/подјакна 
 
(35) Уложак је равног кроја дугих рукава са еластичним паспулом на дужини рукава и 

крагном која је усклађена према јакни. Уложак се на јакну копча-затвара на кантовима 
предњица са крагном  помоћу патент затварачем који на себи има израђен гурач са 
логом произвођача и закачкама-петљама. Закачке-петље су нашивене у вратном изрезу 
испод доње крагне и на рукавима су нашивене вертикално поред шава 5 cm од дужине 
рукава.  

(36) У горњем дијелу парент затварача десне предњице са унутрашње стране код крагне 
је нашивена фазонирана лајсна-штитник дужине 10,5 cm и ширине 3,5 cm заобљен у 
доњем дијелу. Пластична вођица са отвором је ушивена на десној предњици код шава 
сатла са унутрашње стране. 

(37) Шав парент затварача и предњица на кантовима са унутрашње стране је прекривен 
паспулом који је проштепан са дуплим штепом, а кантови предњица су проштепани са 
једним широким штепом. 

(38) Предњице су кројене из три дијела са сатлом који је нашивен и уско иберштепан 
једним штепом, а леђа су кројене из два дијела са сатлом који је нашивен и уско 
иберштепан једним штепом. На средини сатла леђа, од вратног изреза леђа 3,5 cm је 
постављен везени знак произвођача. 

(39) На лијевој предњици код канта у грудном дијелу 1,5 cm од сатла је формиран један 
вертикални џеп који се затвара са патент затварачем дужине 18 cm који на себи има 
израђен гурач са логом произвођача и који је уско иберштепан једним штепом. У 
горњем дијелу отвора џепа је нашивен заштитник за кључ затварача од друге тканине 
ширине 2 cm према отвору џепа. Горња кеса џепа је од сатенске поставе, а доња кеса 
џепа је од друге поставе на којој је нашивен ташнбезец. 

(40) У доњем дијелу на шаву бочних страна предњица улошка јакне су формирана два 
вертикална џепа који се затварају патент затварачем дужине 16 cm. уско иберштепани 
једним штепом. У горњем дијелу отвора џепова је нашивен заштитник за кључ затварача 
од друге тканине ширине 2 cm према отвору џепа. 

(41) На бочном дијелу предњица испод џепа су нашивене лајсне дужине 4 cm са једним 
дрикером за копчање које су проштепане једним уским штепом. 

(42) Са обје бочне стране предњице и леђа улошка су формирани паспулирани отвори 
који се затварају патент затварачем дужине 28 cm, а на унутрашњем дијелу  је шав 
патент затварача уредно паспулиран-анфасан. 

(43) Рукави су углављени класичног кроја, кројени из два дијела. На дужину рукава је 
нашивен еластични паспул ширине 1 cm ради регулисања ширине рукава. На задњем 
дијелу рукава у предјелу лакта су формирана по два ушитка дужине 6 cm и уско 
иберштепани једним штепом. На дужини улошка предњица и леђа је нашивена лајсна 
ширине 3 cm која је проштепана са дуплим штепом у горњем дијелу, а у доњем дијелу 
лајсна је уско иберштепана једним штепом. У вратном изрезу леђа испод крагне је 
ушивена вјешалица са логом. 

(44) На десном рукаву униформе 50 mm од аксле рукава, постављена је чичак трака која 
одговара димензијама амблема полиције РС, на лијевом рукаву униформе 50 mm од 
аксле рукава постављен је чичак трака која одговара димензијама амблема Републике 
Српске, са лучним натписом ПОЛИЦИЈА изнад амблема.  
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(45) Изнад предњег десног џепа налази се чичак трака који одговара димензијама за име 
и презиме полицијског службеника. 

(46) На леђном дијелу сатла испод вратног изреза је нашивена етикета са логом 
произвођача на којем је испод ушивна етикета са сировинским саставом, начином 
одржавања, земљом поријекла и величинским бројем. 

(47) Лијева предњица је постављена са поставом до сатла, а на десној предњици у доњем 
дијелу је нашивени отворени џеп дужине-дубине 23,5 cm. 

(48) Са једним уским штепом су проштепани: формирани џепови на предњицама, шав 
сатла предњице и леђа, шав рукава, а са једним ширим штепом су проштепани кантови 
предњица, крагна, орукавље. Сви унутарњи шавови су уредно обрађени да се не 
осипају.  

(49) Уложак је израђен тако да се може носити као  самосталан дио одјеће. 
(50) Боја: тамноплава 
 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЛИЦИЈСКЕ ЈАКНЕ: 

Metode ispitivanja Ispitivani parametri 
Mjerne 
jedinice 

Traženi parametri 

  OSNOVNA TKANINA JAKNE     

ISO 1833:06 Poliamid sa  pu membranom % 100 

BAS EN ISO 3071 
3)

Određ. pH vrijednosti vodenog 
ekstrakta 

pH 7 

ISO 20811 Vodonepropusnost 
 
 bar 

>0,8bar 
vodonepropusna 

ISO 4920 Vodoodbojnost 
 
   ISO 4 

interna Paropropusnost 
 
   paropropusna 

BAS EN ISO 3801 
3)

Masa po jedinici površine (metoda 5) g/m
2
 160 

BAS EN ISO 
13934-1 

3)
Prekidna sila 

osnova  
N 

1000 

potka 650 

BAS EN ISO 
13934-1 

Prekidno izduženje 
osnova   77,0 

potka % 47,0 

BAS EN ISO 7211-
2 

3)
Gustina    

osnova  
žica/10cm  

600 

potka 285 

ISO 6330 
Određivanje 
skupljanja  

osnova  
% 

-0,2 

potka -0,2 

ISO 105-E04  Postojanost boje na znoj  

 
siva skala 

5,5,5 

ISO 105-C06  Postojanost boje na pranje 40C 4-5,5,5 

ISO 105-X12 Postojanost boje na otiranje(m/s) 4-5/5 

  POSTAVA JAKNE     

ISO 1833:06 Poliester  % 100 

BAS EN ISO 3071 
3)

Određ. pH vrijednosti vodenog 
ekstrakta 

pH 6,8 
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BAS EN ISO 3801 
3)

Masa po jedinici površine (metoda 5) g/m
2
 136 

ISO 6330 
Određivanje 
skupljanja  

osnova  
% 

-0,3 

potka -0,2 

ISO 105-E04  Postojanost boje na znoj  

 
siva skala 

5,5,5 

ISO 105-C06  Postojanost boje na pranje 40C 4-5,5,5 

ISO 105-X12 Postojanost boje na otiranje(m/s) 4/5 

  POSTAVA JAKNE-RUKAV     

ISO 1833:06 Poliamid % 100 

BAS EN ISO 3071 
3)

Određ. pH vrijednosti vodenog 
ekstrakta 

pH 7 

BAS EN ISO 3801 
3)

Masa po jedinici površine (metoda 5) g/m
2
 72 

BAS EN ISO 
13934-1 

3)
Prekidna sila 

osnova  
N 

840 

potka 730 

BAS EN ISO 
13934-1 

Prekidno izduženje 
osnova   52,0 

potka % 54,0 

BAS EN ISO 7211-
2 

3)
Gustina    

osnova  
žica/10cm  

440 

potka 371 

ISO 6330 
Određivanje 
skupljanja  

osnova  
% 

-0,2 

potka -0,2 

ISO 105-E04  Postojanost boje na znoj  

 
siva skala 

5,5,5 

ISO 105-C06  Postojanost boje na pranje 40C 4-5,5,5 

ISO 105-X12 Postojanost boje na otiranje(m/s) 4-5/5 

  PANEL ZA LEĐA JAKNE     

ISO 1833:06 Poliester % 100 

BAS EN ISO 3071 
3)

Određ. pH vrijednosti vodenog 
ekstrakta 

pH 6,8 

ISO 4920 Vodoodbojnost 
 
   ISO 2 

BAS EN ISO 3801 
3)

Masa po jedinici površine (metoda 5) g/m
2
 247 

BAS EN ISO 
13934-1 

3)
Prekidna sila 

osnova  
N 

2100 

potka 1700 

BAS EN ISO 
13934-1 

Prekidno izduženje 
osnova   55,0 

potka % 58,0 

BAS EN ISO 7211-
2 

3)
Gustina    

osnova  
žica/10cm  

183 

potka 132 

ISO 6330 
Određivanje 
skupljanja  

osnova  
% 

0,0 

potka -0,2 

ISO 105-E04  Postojanost boje na znoj   
siva skala 

5,5,5 

ISO 105-C06  Postojanost boje na pranje 40C 4,5,5 
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ISO 105-X12 Postojanost boje na otiranje(m/s) 4-5/5 

  ULOŽAK  JAKNE     

ISO 1833:06 lice:poliester s membranom % 100 

  naličje:poliester-flis     100 

BAS EN ISO 3071 
3)

Određ. pH vrijednosti vodenog 
ekstrakta 

pH 6,8 

BAS EN ISO 3801 
3)

Masa po jedinici površine (metoda 5) g/m
2
 258 

BAS EN ISO 
13934-1 

3)
Prekidna sila 

osnova  
N 

860 

potka 570 

BAS EN ISO 
13934-1 

Prekidno izduženje 
osnova   52,0 

potka % 38,0 

BAS EN ISO 7211-
2 

3)
Gustina    

osnova  
žica/10cm  

503 

potka 403 

ISO 6330 
Određivanje 
skupljanja  

osnova  
% 

0,0 

potka -0,2 

ISO 20811 Vodonepropusnost   bar >0,8 

ISO 105-E04  Postojanost boje na znoj  

 
siva skala 

5,5,5 

ISO 105-C06  Postojanost boje na pranje 40C 5,5,5 

ISO 105-X12 Postojanost boje na otiranje(m/s) 4/5 

  
  
 

   

  
  

Način održavanja         

 

НАПОМЕНА: Наведени параметри могу одступати ±5% 
 
Визуелни приказ јакне: 
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7. ПАНТАЛОНЕ  
 
Панталоне су равног кроја израђене од комбинације полиестера и памука (75% полиестера 
и 25% памука, ±5%), унакрсног ткања (RIPSTOP), са косим џеповима пружајући 
професионалан и уредан изглед у сваком моменту те максималан комфор при ношењу. Боја 
панталона је тамно плава, усклађена са остатком униформе. Тежина материјала је 240 г/м2,  
(±5%)., Панталоне су класичног равног кроја са косим џеповима, копчају се са металним 
рајфешлусом (скривено копчање), једним дугметом са унутрашње стране, и дрикером на 
појасу. Панталоне су са два коса џепа на предњицама у горњем дијелу,  дужине отвора 17 
цм. Отвори џепова су проштепани једним широким штепом и учвршћени ринглом у 
предјелу појаснице и ринглом у облику правилног троугла у бочном шаву на саставу доњег 
дијела џепа. 
(1) Напријед је шлиц са лојштуком, који се затвара металним рајфешлусом (скривено 

копчање), једним дугметом пришивеним на лијевој предњици и окастом рупицом за 
копчање на десној предњици – на лојштуку, који је у врху копљастог облика. Шлиц је 
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проштепан једним штепом 3,5 cm и учвршћен ринглом на крају. У предјелу појаснице 
копчање је помоћу дрикера на којем је отиснут лого произвођача. 

(2) На дужини од 10 cm од краја косих џепова, су формирани скривени џепови на обје 
ногавице, смјештени у бочни шав-ната. Дужина отвора џепа је 16 cm и затвара се 
скирвеним рајфешлусом. Постава џепа је израђена од џеповнине, а нашивени 
ташнбезец је од основног рипстоп материјала ширине 5 cm. 

(3) У предјелу корака је ушивен штукац ради веће комоције, који је учвршећен на свим 
крајевима ринглама и проштепан уским штепом. Задњице имају два ушитка испод којих 
су формирани просјечени паспулирани џепови. Џепови су паспулирани ширине 0,5 cm и 
проштепани једним уским штепом са горње и доње стране, а са бочних страна 
учвршћен са два трокута (рингле). У горњи дио отвора џепа је ушивена шпанга за 
копчање џепа од основног материјала (у унутрашњи шав састава џепа и паспул траке) 
ширине 0,7 cm, учвршћена ринглама. Шпанга се фискира помћу дугмета које је 
нашивено испод доњег паспула (испод отвора џепа). 

(4) На горњем дијелу панталона је нашивен самоподешавајућа појасница ширине 5 cm. 
Појасница је кројена како би омогућила удобност ношења, гдје је уграђена скривена 
гума у предио појаснице од бочних шавова-ната назад. Предњица појаснице је кројена 
са продужетком од основног материјала на који је нашивена гумена трака причвршћена 
дуплим штепом. Продужетак – лајсна од основног материјала пролази кроз тунел 
појаснице са бочних страна испод којег је скривена гумена трака. Шав састава 
продужетка – лајсне је учвршћен ринглом у предјелу састава са џепом. На појасницу је 
нашивено 7 равномјерно распоређених гајки ширине 3,5 cm и висине 6,5 cm које су 
нашивене на горњи дио појаснице (учвршћене рингламам), а ушивени у састав 
појаснице са доње стране, и учвршћени ринглама 0,7 cm од појаснице на задњим 
кројним дијеловима. У појасницу са унутрашње стране, гдје је формиран тунел, 
нашивена је трака-гуртна ширине 5,5 cm кројена из више дијелова. На гуртни 2 cm од 
висине појаснице нашивена је трака која спрјечава клизање горњих одијевних 
предмета (кошуља, мајица) и извлачење истих из панталона, ширина неклизајуће 
површине је 1 цм, испод чега је нашивена наранџаста украсна паспул трака ширине 0,8 
cm. На средини задњег дијела на појасници – гуртни је нашивена етикета произвођача, 
а испод појаснице је ушивена црна етикета, са бијелом штампом са величинском 
ознаком и државом поријекла.  

(5) Дужина хлача је обрађена оверлок машином. 
(6) Боја: тамноплава 
 
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 

Metode 
ispitivanja 

Ispitivani parametri 
Mjerne 
jedinice 

Traženi 
parametri 

  3)Sirovinski sastav       

BAS EN ISO 1833-11 Pamuk   20 

  Poliester   80 

BAS EN ISO 3071 3) pH vrijednost vodenog ekstrakta pH 6,9 

interna Vrsta tkanja   
potkin 
ripstop 
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BAS EN ISO 3801 3)Masa po jedinici površine (metoda 5) g/m2 240 

BAS EN ISO 7211-2 3)Gustina    
osnova  

žica/10cm  
381 

potka 214 

BAS EN ISO13934-1 3)Prekidna sila 
osnova  

N 
1400 

potka 1100 

BAS EN ISO13934-1 Prekidno izduženje 
osnova  

% 
42,0 

potka 104,0 

ISO 6330 Skupljanje na 40C 
osnova  

% 
-0,8 

potka -1,0 

ISO 12945-2 Otpornost na piling 
415g  
2000 
ciklusa 

  5 

ISO 4920 Vodoodbojnost   ISO 4 

ISO 105-X12 Postojanost boje na otiranje(m/s)  
 

Siva skala 

4-5/5 

ISO 105-E04 Postojanost boje na znoj  5,5,5 

ISO 105-C06 Postojanost boje na pranje 40C 4,5,5 

  
Pojas-crna traka sa protukliznom gumom 
  

    

  Sirovinski sastav       

BAS EN ISO 1833 Gumena nit 
% 

40 

  Poliester 60 

BAS EN ISO 3071 3) pH vrijednost vodenog ekstrakta pH 6,9 

BAS EN ISO 3801 3)Masa po jedinici površine (metoda 5) g/m 12,7 

interna Širina trake   cm 2,5 

  Pojas-Lastika na bokovima       

  Sirovinski sastav       

BAS EN ISO 1833 Gumena nit 
% 

24 

  Poliester 76 

BAS EN ISO 3071 3) pH vrijednost vodenog ekstrakta pH 7 

BAS EN ISO 3801 3)Masa po jedinici površine (metoda 5) g/m 27,5 

interna Širina trake   cm   

  Pojas-narandžasta traka       

  Sirovinski sastav       

BAS EN ISO 1833 Poliester % 100 

BAS EN ISO 3071 3) pH vrijednost vodenog ekstrakta pH 6,8 

BAS EN ISO 3801 3)Masa po jedinici površine (metoda 5) g/m 2,5 

interna Širina trake   cm 0,9 

  Džepovina       

  Sirovinski sastav       

BAS EN ISO 1833-11 Pamuk 
% 

22 

  Poliester 78 
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BAS EN ISO 3071 3) pH vrijednost vodenog ekstrakta pH 6,9 

BAS EN ISO 3801 3)Masa po jedinici površine (metoda 5) g/m2 145 

BAS EN ISO 7211-2 3)Gustina    
osnova  

žica/10cm  
252 

potka 204 

 

НАПОМЕНА: Наведени параметри могу одступати ±5% 
 
Визуелни приказ панталона: 
 

 

 
 

 
8.  СУКЊА 
 

Опис. Сукња се израђује из предњег дијела са два ушика, и задњег дијела на којима 
су два ушитка у појасу, а подијељена је по средини у доњем дијелу са отвореном шлиц 
фалдом. У појасу се закопчава са скривеним затварачем.  
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Сукња 

Ширина појаса 3,5 cm, на који се постављају шпангице за каиш. Сукња је подстављна 
са вискозном подставом тежине 90 g/m2 . Дужина сукње се завршава порубом од 2 cm 
ширине. Израђује се од основног материјала љетних панталона и јакне. 

 
9. КАИШ  ЗА  ПАНТАЛОНЕ 
 

За израду каиша користи се 100% полиамидна гуртна ширине 37- 38 mm и дебљине 
1,7 - 1,9 mm. Гуртна је дупло кројена од шнале на дужини од 90 - 100 cm зависно од дужине 
каиша. Између гуртни, 60 mm од копче, је ојачање од пластичне траке ширине 25 mm и 
дебљине  0,9 - 1,0 mm која jе по средини проштепана заједно са гуртнама, а протежесе на 
3/4 укупне дужине каиша. Крај каиша је суженог тупог врха на коме је са вањске стране 
нашивен мушки дио чичак траке у ширини од 30 mm и дужине 60 mm. Испод чичак траке је 
пластично ојачање као и по дужини  каиша. На 25 cm од краја каиша нашивен је са вањске 
стрне женски дио чичак траке ширине  30 mm у дужини од 25 cm. 

Шнала каиша је израђена од легуре тонсул (Cu-Zn-Al ) методом ливења под 
притиском из челичног алата у димензијама 49 mm х 50 mm х 6 mm. Шнала је заштићена 
методом пластификације под притиском у црној боји. Састоји се од тијела и помичне полуге 
за  самозатезање гуртне. Помична полуга се може одвојити од тијела копче само под 
одређеним  углом. Мушким и женским дијелом чичак траке фиксира се већ затегнути каиш. 

Израђује се у дужинама: 85,95,105, 115, 125, 135 и 145 cm. Као мјера величине каиша 
узима се обим струка плус 15 до 20 cm. 
 

 
Скица каиша, са димензијама 
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Скица шнале каиша, са димензијама 

 
 
10.  ОПАСАЧ  СА  ФУТРОЛАМА 
 

Опасач. Опасач се израђује од  тврде полиолефинске пјене дебљине 5 mm на који се 
са спољашње стране фиксира полиамидна тканина методом лијепљења. Са унутрашње 
стране у централном дијелу се фиксира женски  дио чичак  траке, а по 10 cm са крајева 
мушки дио чичак траке. Руб опасача је са свих стране обрађен паспулирањем са 
полиамидном траком. Копча  опасача је израђена од пластике, а сачињавају је мушки и 
женски дио који се спајају механизмом  у три тачке. Димензије копче су: дужина 76-79 mm, 
ширина 64-68 mm, дебњина 16-18 mm, унутрашњи отвор 52 mm. Опасач се израђује у 
стандардној дужини од 150 cm, а обим се регулише помоћу чичак трака и фиксира са четири 
гајке ширине 25 mm. 
 

 
Скица опасача са копчом 

 
Футрола  за  пиштољ. Футролу за пиштољ сачињавају: тијело футроле - простор за 

смјештај пиштоља, механизам за закопчавање и систем гуртни за монтажу футроле на 
опасач. 

Тијело футроле се израђује од полиолефинскепјене дебљине 5 mm. Са лица и 
наличја тијела футроле се фиксира полиамидна  тканина  лијепљењем  и  проштепавањем. 
Тијело футроле се кроји из једног дијела. Рубови тијела футроле су учвршћени 
паспулирањем полиамидном траком ширине 25 mm. Са лица футрола је ојачана ТПЕ 
фолијом (термопластичним еластомером) дебљине 1,0-1,2 mm, која је по ивицама 
прошивена. Облик фолије је приказан на приложеној  скици. Предњи и задњи дио тијела 
футроле се спајају помоћу два вијка између којих је гумена подлошка димензија: висине 80–
85 mm, ширине 35-40 mm и дебљине 16-17 mm. Вијци су галвански заштићени у антрацит 
боји. Гумена подлошка са вијцима се налази у  доњем  дијелу футроле, a на њу се својом 
цијелом површином наслања браник обарача пиштоља. У висини браника обарача, предњи 
дио тијела футроле са ТПЕ ојачањем се од своје ивице продужава на полеђину футроле у 
дижини од 10 cm и ширини од 4 cm. На крају продужетка је нашивен мушки дио чичак  
траке димензија 50х30 mm, који помоћу женског дијела чичак траке нашивеног на 
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полеђини футроле омогућава фиксирање у више позиција, чиме се омогућава кориштење  
футроле за више модела пиштоља. Футрола је по облику и димензијама прилагођена 
пиштољу Црвена застава модел  99, у калибру 9 mm. 

Механизам за закопчавање - осигурање пиштоља сачињавају двије гуртне, од којих 
се предња може подешавати  по висини помоћу чичак трака, док је задња фиксирана за 
полеђину футроле и у њен врх је ушивена метална плочица на коју је монтиран дрикер. 
Гуртне се  закопчавају са дрикером велике силе раздвајања.  

Са унутрашње бочне стране тијела футроле фиксиран је цијелом висином пластични 
дио са тунелом у димензијама прилагођеним за предњи нишан, који служи за несметано 
вађење пиштоља из футроле без запињања нишана чиме се спречава оштећење футроле. 

За монтажу футроле на опасач се користе  двије гуртне  које се протежу цијелом 
висином футроле, фиксиране су  за тијело футроле осим у централном дијелу гдје 
формирају тунел з провлачење опасача. Гуртне су ширине 30 mm и дебљине 2,6-3,0 mm, а 
израђене су од 100% полиамидних влакана. 
 

Техничке карактеристике материјала од којих се израђује опасач и футроле 
 

Саставни 
дијелови 

Сировински   
састав 

П
о

вр
ш

и
н

ск
а

  

м
а

са
/ 

сп
ец

.т
еж

и
н

а
 

Д
и

м
ен

зи
је

: Број 
жица 

на 1 cm: 
основа 
потка 

П
р

ек
и

д
н

е 
 с

и
л

е 

о
сн

о
ва

/п
о

т
ка

 

Потребна  
документација и 

цертификати 

Пјена за 
опасач и 
футролу 
пиштоља 

Полиолефинска  
пјена 

150-180 
kg/m³  

дебњина 
5 mm 

- по дужини 
2000 kPa ±3 
%; по ширини 
1600 kPa±3 % 

технички  лист 
произвођача 

Пјена  за  
футроле 
резервног  
оквира, радио  
станице и 
лисица 

Полиолефинска  
пјена 

80–100 
kg/m³ 

дебљина 
4 mm 

- по дужини 
1200 kPa ±3 
%; 
по ширини 
1000kPa ±3 % 

технички  лист 
произвођача 

Тканина за 
опасач и све 
футроле 

100%  полиамид  
6.6   Cordura 1100 
dtex са  
полиуретанским 
наносом 

300 
g/m2 
(±5%) 

- основа   
14 
потка      
10 

3.750 / 2.700 
N 

технички  лист 
произвођача; 
цертификат  
овлаштене 
лабораторије 

Паспул   трака 
за опасач и све 
футроле 

Трака  
полиамид      
100% 

- ширина 
25 mm 

- - технички  лист 
произвођача 

Чичак  трака Полиестер 100 % - опасач: 
ширина 
50mm 
каиш: 
ширина 
30 mm 

- - технички  лист 
произвођача 

Дрикери за  
све  футроле 

легуре месинга 
(CuZn3 ) 

Снага 
отва-
рања: 
25N  +5/ 
- 6N 

- - Снага  споја  
доњих и 
горњих 
елемената 
дрикера: 

технички  лист 
произвођача; 
ОЕКО–ТЕХ 100  
стандард; 
цертификат  
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 минимум 
200N. 

овлаштене 
лабораторије 

Конац Филамент Nm 40 
Боја:  црна 

- - - - технички  лист 
произвођача 

Копча  за  
опасач 

Полиамид  или 
полиестер 

- дужина  
76–79mm 
ширина 
64–68mm 
дебњина 
16-18mm 
унутра-
шњи 
отвор 
52mm 

- - технички  лист 
произвођача 

Гајке за  опасач Гуртна   
полиамид 100% 

- ширина  
25 mm 
дебљине  
1,0-
1,2mm 

- - технички  лист 
произвођача 

Гуртне за 
футроле 

Полиамид  100% - ширина  
30 mm 
дебљина  
2,6-
3,0mm 

- - технички  лист 
произвођача 

 

Футроле за резервни оквир, лисице и радио станицу су израђене од полиолефинске 
пјене дебљине 4 mm, на који се са спољашње и унутрашње стране фиксира полиамидна 
тканина методом лијепљења и прошивања. Рубови тијела футрола су учвршћени 
паспулирањем полиамидном траком ширине 25 mm. Затварају се помоћу једног дрикера. 

На полеђини футроле за резервни оквир је нашивена гуртна за провлачење опасача 
ширине 30 mm, а на фуртолама за лисице и радио станицу ширине 40 mm. Гуртна је 
израђена од полиамидних влакана и дебљине је 1,3–1,5 mm, и за тијело футрола је 
причвршћења прошивањем на оба краја са по два дупла штепа размака 4-5 mm. По 
рубовима футрола, и око позиције дрикера је ојачање од ТПЕ фолије, које је проштепано 
заједно са паспул траком. 

 
Гајка за палицу је израђена од полиамидне гуртне ширине 25 mm, која се навлачи на 

опасач, на чијем крају је округла алка унутрашњег пречника 35-40 mm са граничником за 
фиксирање службене палице - томфа. Алка се израђује техником ливења или ковања и 
галвански је заштићена у антрацит боји. 

На футролиза пиштољ, резервни оквир, лисице и радио станицу се користе метални 
прстенасти дрикери (S - feder sistem) који се састоји из 4 дијела (два горња и два доња 
елемента), гдје су сви дијелови у базном материјалу од легуре месинга (CuZn30). Дрикери 
морају задовољити норму ЕN 71-1, као и ОЕКО - ТЕХ 100 стандард. Снага отварања: 25 N  +5/ 
-6 N. Снага споја дијелова - елемената (доњих и горњих) дрикера: минимум 200N. 

За припаднике саобраћајне полиције опасачи и футроле се израђују у бијелој боји. 
Дрикери на футролама саобраћајних полоцајаца морају бити од нехрђајућег челика.   
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Скица опасача са футролама 

за резервни оквир, за радио уређај, лисице, гајком за палицу и футролом за пиштољ 
 
 
11. ЦИПЕЛА 
 

(1)  Ципела је на везивање, ниска, с прозрачним климатским системом мора бити  
водоотпорна, са TPU-PU потплатом, антистатичка. Облик реза мора бити облик 
ниске ципеле у Derby резу који мора бити израђен методом Strobel шивања. TPU-PU 
потплат мора бити укалупљен изравно на горњиште. Кожа горњишта је од 
хидрофобне пунозрнате кравље коже са додатком за одбијање сунчеве свјетлости 
"Sun Reflect" који смањује учинак гријања ципела од изравног сунчевог свјетла. То 
одржава кожу и ноге хладнијим. Ципела мора бити опремљена мембраном која 
гарантира непропусност воде и прозрачност. Сви шавови подставе морају бити 
запечаћени пропусном траком. 

(2)  Ципела је црне боје и мора имати висину ноге од најмање 7,5 cm у величини 8, 
мјерено од 
најниже тачке улошка у подручју пете до просјечне висине шаре. Ципела ће се 
производити у EU величинама од 37 до 51 за мушкарце и 35 до 43 за жене. Ципела 
мора бити водонепропусна све до висине од минимално 3,5 cm, мјерено од 
површине улошка. Унутрашња подстава је залијепљена на кожи горњишта само 
мјестимично. Ту је пуна веза у подручју стражњег поклопца и пете до поклопца 
ножног прста. Језик је направљен као храпави или набрани језик и анатомски 
формиран. Подстављен је испреплетаним (отворених ћелија) пјенастим 
материјалом. Прозрачна плетена тканина са полиестерским филаментом користи се 
као завршетак подставе језика. У подручју пете, мора се користити неклизећа 
врећица подставе која јамчи стабилно и сигурно упориште. Пета не смије имати 
шавова, тако да се тачке притиска могу избјећи. Крај горњишта и подручје петљи се 
подставља мекано пјенастим материјалом. Увезивање се прави са 8 слијепих ушица 
по ципели. 

(3)  Антистатичка особина постиже се и осигурава употребом антистатичке траке с 
унутарње стране ципеле. Антистатичка трака мора досезати у чизму барем 5 cm 
изнад горњег руба улошка. Комбинирани потплат израђује се од TPU-потплата с 
изравно обликованим PU улошком. Ципела мора имати опругу испод ножних 
прстију од најмање 16 mm. Опруга испод пете је око 6 mm. 

(4)  У стражњем подручју стопала, нога мора бити обухваћена чврсто и лук стопала мора 
бити подржан означеним подручјем споја. Дакле, оно мора имати изразито танко 
подручје пете и зглоба. У подручју пете, ширина улошка (не ширина унутарњег 
потплата) у величини 8 готове ципеле може износити само око 4,5 cm. Како би се 
прстима дао довољан опсег, мора постојати минимална висина од 28 mm у 
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величини 8 (мјерено у подручју посљедњег до великог ножног прста). Подручје 
зглоба и пете на задњем дијелу обуће мора се формирати и заоблити према облику 
стопала. 

(5)  Уложак треба бити замјењив, перив на 40 ° Ц, анатомски обликовани и посједовати 
високу способност апсорпције влаге и карактеристике брзог сушења. Књижица која 
садржи упуте за његу, информације о ципели и информације о нормама и 
антистатичким ципелама мора бити достављена уз сваки пар. 

 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

1.1 Koža gornjišta  

Hidrofobna kravlja koža, 

Boja: crna 

Debljina: 1,8 - 2,0 mm 

Hidrofobna najmanje 120 minuta na dinamičkom testu u Penetrometru prema normi EN ISO 
5403-1. 

Propusnost na vodenu paru ≥ 5,0 mg/cm2h u skladu s EN ISO 14268. 

Štavljena u skladu s njemačkim humano ekološkim graničnim vrijednostima. 

 

 
1.2 Koža ivica, krilo jezika  

Hidrofobna koža, 

Boja: crna 

Debljina: 0,9 - 1,1 mm 

Hidrofobna najmanje 120 minuta na dinamičkom testu u Penetrometru prema normi EN ISO 
5403-1. 

Propusnost na vodenu paru ≥ 3,5 mg/cm2h u skladu s EN ISO 14268. 

Štavljena u skladu s njemačkim humano ekološkim graničnim vrijednostima. 

 

1.3 Oprema 

Ušice, bez nikla i nehrđajuće 

Boja: crna 

Unutarašnji promjer: 4 mm 

Vanjski promjer: 7 - 8 mm 

 

1.4 Kesa podstave  

Ne-tkani materijal otporan na abraziju i habanje. 

 

1.5 Unutrašnja podstava  

Unutrašnja podstava sastoji se od 3-slojnog laminata koji je pleteni sloj 
poliamida, ePTFE membrane i zavarivog naličja od poliestera. 
 

Izrada Vanjski materijal: Pleteni  100% PA 

 Dvokomponentna membrana 
na bazi ePTFE ili barem 
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jednaka 

 Tkanina naličja: netkana  100% PES 

 Ljepilo za učvršćivanje PUR 

Boja crna  

Zabranjene tvari SG potvrda PFI, 
Zadovoljava kriterije Öko-Tex 
Standarda 
100 Proizvod klase II 

 

Težina [g / m²]  200 ± 20 EN 12127 

Debljina [mm] 0,7 ± 0,2 EN ISO 5084 

Martindale abrazija lica [Pokreti] 
[Pokreti] 

Suhi: ≥ 200.000 
Mokri: ≥ 
100.000 

EN 20344 6.12; 
EN 20344 6.12 

Postojanost na znojenje  ≥ 3 (siva 
norma) 

EN ISO 105-E04 

Postojanost na trenje   ≥ 3 (siva 
norma) 

EN ISO 105-X12 

Termalna izolacija Rct [10-
³m²K/W] 

<15 EN 31092, ISO 11092 

Propusnost na paru Ret [m²Pa/W] <13 EN 31092, ISO 11092 

Otpornost na prodor vode [mbar] > 1000 EN 20811 
 

(А) Мијењање абразивних средства за сухо тестирање сваких 51.200 циклуса, мијењање 
абразивних средства за мокро тестирање сваких 25.600 циклуса.  
Тест ће се завршити сa пуцањем првог влакна или сa првом рупом у површинском слоју, 
овисно о материјалу. Поновно влажење сваких 12.800 циклуса, у случају мокрог тестирања. 
 
Додатни тест за водонепропусност ламината на крижевима шавова према EN 20811 
Притисак воде: ≥ 1 бар 
Вријеме испитивања: 5 мин 
 

1.6 Antistatička traka 

Traka od poliesterskih niti s 40 posto metalnih niti. Širina oko 10 mm. 

 

1.7 Vlakna 

Poliamidske ili poliesterske niti s minimalnom debljinom od 30/3 koje odbijaju vodu. 

 

1.8 Unutrašnji potplat 

Filcani unutrašnji potplat, 2,5 mm debljine, s dijelom za podržavanje luka stopala. 

 

1.9 Kapica za nožne prste. 

Termoelastična kapica za nožne prste. 

 

1.10 Petni umetak 

Izrađen je od vlaknastih kožnih materijala koji odgovaraju najnovijim. 
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1.11 Unutrašnji đon 

Uz gornji materijal koji prenosi vlagu, netkan i otporan na habanje, koji mora izdržati 
najmanje 100.000 tura trenja (prema EN ISO 20344:2007 stav 6.12) bez oštećenja. 

Uložak se može prati na 40 °C. 

 

1.12 Vezice 

Vezica koja odbija vodu minimalne dužine 60 cm u veličini 8, a najveće dužine 70 cm. 
 

1.13 Potplat 

Izravno kalupljen, neklizajući TPU vanjski potplat s PU amortizirajućim uloškom i sistemom za 
podržavanje luka stopala. Optimalno kretanje stopala osigurava se posebnim oprugama u 
đonu ispod prstiju i pete. Đon se automatski čisti, nije vapnenast, antistatičan je, otporan na 
ulje i gorivo prema normi EN ISO 20345:2007. Otpornost na klizanje prema EN ISO 
13287:2007. PU amortizirajući uložak osigurava sljedeće karakteristike: 

a. vodootpornost 

b. visoko koračno prigušenje oko kugle i pete 

c. dobra izolacija od hladnoće i topline 

 

Samo-čišćenje gaznoga sloja sužava se prema vanjskom dijelu đona sa: 

 TPU visoko otporna na habanje s abrazijom <100 mm ³ 

 Tvrdoća Kraj A oko (65 ± 2) ° 

 Tvrdoća PU uloška Kraj A oko (55 ± 3) ° 

 Dubina glavnog gaznoga sloja d2 ≥ 3 mm, baza lagano suženog gaznoga sloja 

 Dubina srednjeg gaznoga sloja: oko 1,5 mm 

 Širina gaznog sloja u prostoru kugle: oko 4 - 8 mm 

 Kutna granica gaznoga sloja na margini isključivo za veliku bočnu stabilnost 

 Rebrasti gazni sloj na glavnim gaznim tačkama za bočnu stabilnost 

 Dubina gaznog sloja u području oko pete 3 do 7 mm 
 

Визуелни приказ ципеле: 
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12. ЖЕНСКА ЦИПЕЛА ПЛИТКА 
 

Опис модела. Конструкција и облик ципеле су класични са благим заобљењима. 
Ципела мора задовољавати услове функционалности (еластична, чврста, удобна, отпорна на 
одређена деструктивна дјеловања и слично). Шивање ципеле мора бити такво да шавови 
издржавају појачана напрезања. Завршетци шавова морају бити учвршћени. Горњи 
дијелови ципеле су израђени од говеђе бокс коже која је довршена полимеризациојским 
покривним бојама (пластик бокс) за израду горњих дијелова обуће дебљине 1,4-1,6 mm. У 
унутрашњости ципеле је промјењљива анатомски обликована уложна табаница израђена 
од свињске  коже. 

У унутрашњем дијелу морају бити утиснути подаци: величински број, година 
производње и назив произвођача. Ознака величинског броја мора бити утиснута и на 
доњем вањском дијелу ђона. 

Начин израде и техничке карактеристике материјала од којих се израђују мушка 
плитка и полудубока ципела. 
 

Горњиште ципеле 

лице говеђи бокс коже која је довршена полимеризацијским покривним 
бојама (пластик бокс) за израду горњих дијелова обуће дебљине 1,4-1,6 
mm, отпоран на прегиб, те на мокро и суво трење. 

крагна говеђи бокс дебљине 1,2-1,4 mm, попуњен спужвом. 

ојачање пете говеђи бокс дебљине 1,8 mm. 

језик говеђи бокс дебљине 1,4-1,6 mm. 

затварање ципеле помоћу еластичне траке која се налази испод језика ципеле. 

Унутрашњост ципеле 

подстава свињска кожа дебљине 0,9-1,1 mm. 

луб (заштита пете) „конит“ дебљине 1,6 mm. 

капна (ојачање изнад прста) свињска кожа дебљине 1,2-1,4 mm. 

Доњиште ципеле 

темељна табаница Ђонска кожа дебљине 2.0-2,2 mm. 

ојачање свода Полипропиленском попуном. 

уложна табаница Анатомски обликована уложна табаница. 
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ђон Полиуретански лијепљени, благо храпави, отпоран на нафтне деривате, 
киселине и антистатичан. 

 

13. ТАКТИЧКА ЧИЗМА 
 

Лагане и прозрачне чизме, до чланака, водоотпорне са системом прозрачивања, 
антистатичке, профилираног ђона 
 
1.  Општи захтјеви 
1.1 Облик резања је као код војних или полицијских чизама са текстилни уметцима који 

врло много пропуштају водену пару, који се производе путем Стробел методе. 
Гумени/ ПУ ђон мора да буде уобличен директно на горњи дио ципеле. 

1.2 Горњи слој коже са опремом за „рефлексију сунца“ смањује утјецај гријања ципела 
путем директног сунчевог свјетла. То омогућава кожи и стопалима да остану 
хладнији.  

1.1 Ципела треба да буде опремљена са мембраном која гарантира водоотпорност и 
прозрачност. Сви шавови поставе се морају спојити траком за испаравање.  

1.2 Ципела мора да има висину саре од најмање 18,5 цм за британску величину 8, 
мјерену од најнижег дијела улошка у области пете до просјечне висине саре. 

1.3 Ђон мора да има непроклизавајућу површину.  
1.4 Чизме ће се производити у УК у величинама од 3 ½  до 14.  
1.3 Чизме требају да буду произведене као антистатичке према EN ISO 20347:2007 и да 

буду означене у складу с тим. Додатне заштитне карактеристике: О2 HRO HI CI WR 
ФО SRC.  
 

2. Технички захтјеви 
 

2.1 Спецификације 
 

2.1.1 Чизма мора да буде изузетно прозрачна. Из тог разлога горњи дио мора да буде 
направљен од материјала кроз који лако пролази зрак у дијелу квартала. 

2.1.1 Процесирање материјала у горњем дијелу не смије спријечити пријенос влаге. Током 
процесирања, највећа могућа пропусност зрака се мора гарантирати у дијелу 
квартала. 

2.1.2 Мекано постављени крај горњег дијела мора да има 14 вентилацијских рупица 
најмање и такође мекано постављен језик мора да има 7 вентилацијских рупица (по 
ципели). Ове рупице морају имати минимални пречник од 3 мм. 

2.1.2 Језик је анатомски обликован и мекано постављен кориштеном унутарњом поставом 
. 

2.1.3 Присутан је и савијач пете у задњем горњем дијелу изнад пете који спрјечава 
формирање набора на чизми при ходању.  

2.1.4 У задњем дијелу горњег материјала изнад пете, фиксирана је петља за навлачење. 
Направљена је од коже и додатно заштићена материјалом од дерања. 

2.1.5 У области пете мора се користити материјал од микро влакана отпорних на трење.  
2.1.6 Чизма мора да има глатки горњи дио материјала. Као заштита текстилног дијела 

квартала, мора да постоји кожна облога са висином од минимално 2 цм (код 
величине 8), у области средине изнад руба ђона. И горњи дио језика и мекани дио 
горњег дијела ципеле морају бити направљени од коже. Крај горњег дјела има 
висину од отприлике 2,5 цм. 
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2.1.7 Свака чизма мора да буде опремљена са 3 пара лако пролазних петљи у доњем 
дијелу,  паром кукица за стезање и 2 пара кукица у горњем дијелу као дијелови за 
пертлање. Кукица на језику служи за фиксирање. 

2.1.8 Како би се избјегло дерање кукица и петљи, дио текстилног квартала такође је ојачан 
кожним дијелом 

2.1.9 Антистатичке карактеристике се морају осигурати помоћу траке унутар чизме. Тако 
да се ортопедски унутрашњи ђон који мора да буде посебно прилагођен обући и 
носиоцу може уметнути у било којем тренутку. Трака мора да се преклапа са горњом 
маргином унутрашњег ђона око 5 cm. 

2.1.10 Снажно прошивен гумени/ PU ђон се мора користити као вањски ђон. Ђон мора да 
има капицу за прсте од најмање 15 mm и капицу за пету од око 10 mm. Ђон мора да 
одговара газу и дизајну карактеристичном за планинарски ђон,према EN ISO 
20347:2007. 

2.1.3 У области задњег дијела стопала, стопало мора да чврсто буде обухваћено и лук 
стопала мора да буде подржан означеном области споја. Стога, потоњи мора да има 
означену танку пету и област споја. У области пете, ширина улошка (не ширина 
унутрашњег ђона) код величине 8 завршене ципеле може износити до отприлике 4,5 
cm. Како би се омогућило довољно простора прстима, минимална висина код броја 8 
мора бити 28 mm (мјерено у области задњег прста и великог прста). Област спојева и 
пете на дну морају бити обликовани и заокружени према облику стопала.   

2.1.11 Чизме морају имати промјењиви анатомски обликован уложак који се може прати на 
30 C. 

 
2.2 Материјали 
 
2.2.1 Горња кожа 
           Хидрофобна, говеђа кожа 
           Боја: црна 
           Дебљина: 2.0-2,2 mm 
Хидрофобна током најмање 120 минута динамичког тестирања у пенетрометру према ЕН 
ИСО 5403-1.  
           Пропустљивост водених испаравања ≥ 5.0 мг/цм 2 h у складу са EN ISO 14268.              
           Потамњено према њемачким људско- еколошким ограничењима 
 
2.2.2 Материјал дијелова квартала 

Плетена тканина полиамида, пропушта зрак. 
Тежина области:   660 - 790 g/m². 
Боја:                          Црна 
Отпоран на трење према ЕН ИСО 12947  
Циклуса                                   200,000 циклуса 

2.2.3 Савитљива кожа пете  
Кожа ивице, 
Боја:                црна 
Дебљина:    1,1 – 1,3 mm. 

Хидрофобна током најмање 120 минута динамичког тестирања у пенетрометру према EN 
ISO 5403-1.  

  Пропустљивост водених испаравања ≥ 3,5 mg/cm 2h у складу са EN ISO 14268.              
                       Потамњено према њемачким људско- еколошким ограничењима 

 
 2.2.4 Врећица за језик и материјал језика 

Полиестерско плетено платно, прозрачно  
Тежина области:    315 - 365 g/m² 
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Боја:              црна 
Отпорност на трење према EN ISO 12947:  
Циклуса:    200,000 циклуса  

2.2.5 Постава за обод, језик  
Полиестерско платно које дише 
Боја:                црна/ антрацит 
Чврстна;            190 ± 20 g/m² 
Дебљина:    1,8-2,1 mm 

2.2.6 Опрема 
Лако пролазне очице и кукице лијеваног материјала, лакирано, без никла и 
нехрђајући.  

2.2.7 Подлога 
Мрежаста прозрачна пјена,  
Густоћа:   95 ± 5 kg/m3 
Дебљина:   4 mm  

2.2.8 Постава 
Унутрашња постава се треба састојати од 3 слојног ламината који је плетени слој 
платна од полиамида, мембране од еPTFE и заварљивог дна полиестера. 

 

 
Konstrukcija 

Vanjsko platno: tkano 70 % PA   ± 5% 

30 % PES ± 5% 

dvokomponentna membrana zasnovana 
na ePTFE  
 
Tkanina podloge: tkana 

 
 
100% PA 

Boja siva  

Zabranjene supstance SG Certifikat nezavisnog instituta 
Ispunjenje Öko-tex Standarda 100 
Proizvoda klase II 

 

Težina [g/m²] 250 ± 30 EN 12127 

Debljina [mm] 0.8 ± 0.15 EN ISO 5084 

Martindale otpornost na 
trenje  

[pokreta]  
[pokreta]  

Dry:    ≥ 102,400 
Wet:   ≥   51,200 

SATRA TM 31A; 
EN 20344, 6.12 
 

Martindale otpornost na 
trenje  podloge 

[pokreta] 
 

Wet:   ≥   50,000 

Trajnost pri znojenju samo PA/PES/WO ≥ 3 - 4 EN ISO 105-E04 

Trajnost pri trljanju samo PA/PES/WO ≥ 3 - 4 EN ISO 105-X12 

Toplinska izolacija Rct [10-³m²K/W] ≤ 15 
EN 31092; ISO 
11092 

Propustljivost isparavanja: 
Ret 

[m²Pa/W] ≤ 15 
EN 31092; ISO 
11092 

Otpornost na prodiranje 
vode 

[mbar] > 1,000 EN 20811 

 
(А)Промјена трења значи за сухо тестирање сваких 51,200 циклуса, промјена трења значи за 
мокро тестирање сваких 25,600 циклуса. Тест ће бити завршен при првом пуцању влакана 
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или са првом рупом у горњем слоју, у зависности од материјала. Поновно влажење се ради 
сваких 12.800 циклуса у случају влажног тестирања   
 
Додатни тест на водоотпорност ламината у шавовима према EN 20811.  
 
Притисак воде:   1 бар 
Вријеме тестирања: 5 минута 
 
2.2.9  Антистатичка трака 
 Полиестерска навојна трака са 40% металних нити. Ширина око 10 mm. 
 
2.2.10 Унутрашња трака 

Материјал врло отпоран на трење не-ткана се мора користити унутра као подложна 
трака,  

  Боја:               сива 
  Дебљина:   1,1 – 1,3 mm 

Отпорност на трење према ЕН ИСО 12947:  

Сухих циклуса    600,000 циклуса 
 
2.2.11 Конци 

Полиамидска или полиестерски конци са минималном дебљином од 30/3 у стању 
одбијања воде, на оптерећеним шавовима на горњем и задњем дијелу.  

 
2.2.12 Унутрашњи ђон 

Неткани унутрашњи ђон,  
Дебљина:   2,3 – 2,7 mm 

 
2.2.13 Ојачани уметак 
 Обликовани полиамидски пластични уметак 
 Дебљина:   2,5 – 4,5 mm. 
 
2.2.14 Капица за прсте  
 Термопластична капица за прсте 
 
2.2.15 Утврђени дио пете 
 Направљено од кожног материјала у складу са остатком  
 
2.2.16 Уложни уметак 

Са горњим материјалом који упија влагу, не-тканог и отпорног на хабање који мора 
да издржи минимално 100.000 рибања (према EN ISO 20344:2007, став 6.12) без 
истањивања. Уметак се пере на 30° C.  

 
2.2.17 Пертле 

Пертле које одбијају воду направљене од полиестера, црне, дужине 160 cm до 
величине UK 8 и од величине UK 8 ½ надаље, дужине 170 cm. 

 
2.2.18 Ђон 
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 Грубо обликован, ђон против клизања са PU клином за пригушење према EN ISO 
20347. Због посебне гипкости прстију и пете ђона ђон омогућава оптималан покрет 
котрљања стопала.  Ђон не оставља трагове, антистатички је и отпоран на уље и 
нафту према EN ISO 20347. PU клин за пригушење мора да испуњава сљедеће 
карактеристике: 

 а.а. водоотпорност 
 б. високо ублажавање око прстног и петног дијела 
 ц. добру изолацију против хладноће и топлине 
 
Вањски ђон са само- чистећим и означеним концем газа, исправљеним предњим дијелом 
пете: 

- тврдоћа гуменог вањског ђона по Shore-у  (57 ± 3)° 
- тврдоћа ПУ клина за пригушивање по Shore-А  (55± 3)° 
- дебљина гуме на површини за корачање за уторима (минимална висина 2 mm) 
- дубина газа, главни газ д2 ≥ 5.5 mm, округла основа бразди газа 
- кутна ивица или подршка газу на рубу ђона за већу бочну стабилност 
- изузетна отпорност на топлину везе вањског ђона са PU клином и горњим дијелом 
ципеле 
- отпорно на топлину према EN ISO 20344/20345 

 

Визуелни приказ чизме: 

 
 

 

14.  РУКАВИЦЕ КОЖНЕ 
 

Рукавице су израђене од  јагњеће или јареће коже по SRPS.G.B1.230. Рукавице су са 
пет прстију и cастоје се из следећих дијелова: 1) длана са доњим  дијеловима  прстију; 2) 
надланице  са  горњим  дијеловима  прстију; 3) палца; 4) каиша за притезање рукавица са 
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дрикером; 5) бочних  уметака за прсте и троугластог уметка на подланици за проширење 
отвора рукавица. 

Рукавица се кроји из једног комада коже који обухвата длан са доњим дијелом 
прстију и надланицу са горњим дијелом прстију, а остали дијелови се посебно искрајају. 

Постављене су плетенином бијеле или беж боје сировинског састава вунена 30%-
акрил 70%  нумерације предива Nm 32/2 или 28/2. 

Шивање рукавица мора бити са правилним и равним штеповима без пропуштених 
иглених убода. Сви шавови морају бити учвршћени. На надланици су три украсна штепа. 

Рукавице се израђују према стандардним  мјерама шаке које су утврђене у SRPS.G0. 
009 у  следећим величинским бројевима: за жене: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5 и 9; и за мушкарце: 8; 
8,5; 9; 9,5; 10; 10,5 и 11. Дозвољено одступање од прописаних мјера је ±5%. Сваки пара 
рукавица мора имати етикету са величинским бројем која је ушивена са унутрашње стране 
рукавице. 
 

 
Скица рукавица 

 

 

 
15.  КИШНИ МАНТИЛ 
 

Опис. Кишни мантил је равног кроја, дужине до испод кољена, са кимоно рукавима. 
У крагну је ушивена капуљача, форма капуљаче је таква да има функцију заштите врата, 
браде и ушију. На капуљачу је пришивен меки чичка димензија 2 cm x 4 cm, а на крагну 
тврди чичак како би капуљача имала могућност спремања у крагну. На капуљачи, у висини 
чела, је нашивен шилт. Читавим обимом спољњег дијела капуљаче и испод шилта нашивен 
је тунел кроз који је провучен гајтан који има функцију регулисања ширине обима капуљаче, 
капуљача се копча помоћу два дрикера.На задњој страни капуљаче нашивена је 
рефлектујућа трака ширине 2,5 cm. Капуљача је подстављена полиестерском подставом- 
мрежица, тежине 100 g/m2. Висина оковратника на предњем делу износи 10 cm. 

Предњи дио мантила (лијева и десна страна) се састоје из два основна сегмента. Они 
се затварају дјељивим патент затварачем дужине 66 cm. Патент затварач је прекривен са 
подлајсном и лајсном које се копчају помоћу четири дрикера. У предјелу струка, у бочним 
шавовима ушивене су петљице које служе као држачи појаса за регулацију ширине струка 
чија је ширина 4,5 cm, на којој се налази 5 ринчица које се копчају помоћу шнале са трном. 
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На предњем дијелу мантила нашивена су два џепа са поклопцима, чији су врхови закошени, 
а копчају се са по два дрикера.  

На горњем дијелу мантила у висини рамена нашивени су кимоно рукави који се 
пружају од оковратног изреза. На раменима се налазе еполете дужине 15,00 cm  које се на 
врху завршавају углом од 120 степени, ширина еполете у доњем дијелу износи 5 cm, а у 
горњем дијелу  4,5 cm и копчају се помоћу дугмета пречника 15,5 mm, који је метални 
позлаћен методом галванизације минимум 0,2 микрона, а на горњој површини дугмета 
рељефно је приказан амблем Републике Српске. На њих се навлаче ознаке чинова које 
прате облик еполете и копчају се за дугме у раменом шаву. Еполете са ознакама чинова на 
својој површини имају уткан правоугаоник димензије, дужине 10 cm и ширине 5 cm, а 
оивичене линијом ширине 0,5 cm, која је израђена од предива златно-жуте боје. У простору 
правоугаоника уткане су ознаке припадајућих чинова утврђене правилником. 

На лијевом рукаву је на 7 cm испод еполете нашивен лучни жакард знак 
„ПОЛИЦИЈА“, а одмах испод њега Републике Српске, а на десном рукаву амблем полиције 
РС. 

Задњи дио се састоји из два дијела који се спајају по средини. На задњем дијелу 
налази се распор (шлиц) дужине 34 cm. У вратном изрезу задњег дијела је ушивена 
''вјешалица'' и ознака величинског броја. 

Сви шавови лица кишног мантила су ламинирани траком која спречава продирање 
воде у унутрашњост. Мантил је подстављена полиестерском поставом, која се на дужини 
оставља отворена, а причвршћена је на шавовима са уском траком. 

Кишни мантил се шије полиестерским концем Nо 75, а конац за обраду шавова 
подставе Nо 120. 

Патент  затварачи  на  предњици су следећих карактеристика: 1) трака:  полиестер 
100%  мат  тегет плаве  боје; 2) ширина траке: 14 mm; 3) зубци (ланац): полиестер 100%; 4) 
ширина зубаца: 6 mm; 5) клизач са рукохватом: ZnAlCu; 6) чврстоћа споја - сила раздвајанја 
зубаца: минимум  630 N; 7) Постојаносто бојења: на прање до 60°, зној, отирање суво и 
мокро - осјена 4-5. 

На кишном мантилу се користе пластични дрикери. Дрикери морају задовољити 
норму ЕN  71-3/2 и ЕN 1811/3. Обавезно је да сви дијелови морају да задовоље и ОЕКО - ТЕХ 
100 стандард ОЕКО - ТЕХ 1/4 и ОЕКО - ТЕХ 2/5. Величина дрикера 15 mm кап. Материјал 
израде: POM. 
 

Техничке карактеристике материјала од којих се израђује кишни мантил 
 

Редни 
број 

Елементи Методе контроле 
Јед. 

мјере 
Вриједност 

Дозвољено 
одступање 

1. Сировински састав 
- полиамид 

 
F.S3.112 

 
% 

 
100% 

 
- 

Ламинат-полиуретан     

2. Преплетај   Кепер - 

3. Финоћа ISO 7211-5 dtex 235 ±3% 

4. Густина жица 

 основа 

 потка 

 
EN 1049/2 

 
ж/1 cm 

 
52 
40 

 
±3% 

5. Повтшинска маса EN ISO 12127:1999 g/m² 145 ±5% 

6. Прекидна сила 

 основа 

 
EN ISO 13934-1 

 
N/5 cm 

 
80 

 
±3% 



 71 

 потка 50 

7. Скупљање EN ISO 6330:2009 
 

% 
 

-3% 
- 

 
Отпорност на хабање – 
100.000 прелаза 

EN ISO 12947:1999 - без прекида - 

8. Водонепропусност ›800 
cm/H2O 

EN ISO 20811:1993  водо-
непропустан 

- 

9. Постојаност обојења на: 

 прање на40 ºC 

 трење 

 зној 

 пеглање 

 хемијско чишћење 

 свјетлост 

 
EN ISO 105-C06:2010 
EN ISO 105X12:2003 
 EN ISO 105-E04:2009  
EN ISO 105X11:1998  
EN ISO 105-D01:2010 
EN ISO 105 B02:2004 

 
оцјена 
оцјена 
оцјена 
оцјена 
оцјена 
оцјена 

 
4/5 
4/5 
4/5 
4/5 
4/5 

5 

- 

 
 
 

Боја основног материјала од кога се израђује кишни мантил је тамноплава. 
 

Ознака „CIELAB“ L a b C H ∆E 

Координате боје за тканине 17,77 0,58 -6,63 6,66 275,03 ≤ 1,50 
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Кишни мантил 

 

16.  КРАВАТА 
 

Опис модела. Кравата регатка је израђена од 100% полиестера. Чвор је израђен 
фиксно и учвршћен с кратким шавом на задњем дијелу. Кроз чвор је постављена трака, која 
је од исте тканине као и кравата. На траку је пришивена еластика с фиксним никлованим 
регулатором и закачком. Кравата је кројена под углом од 45º. По цијелој дужини кравате је 
уложена међупостава од 100 % полиестера, која кравати даје облик и тврдоћу, а са 
унутрашње стране је прекривена тамноплавим полиестером. По изгледу, материјалу и 
начину израде, те боји и свим другим техничким карактеристикама кравата је идентична и 
за мушкарце и за жене. 

Етикета са захтијеваним подацима (назив произвођача, сировински састав, 
одржавање, година производње) је нашивена са унутрашње стране кравате на средњем 
шаву. 
 

Боја материјала за израду. Боја материјала од кога се израђује кравата регатка је 
тамноплава, чије координате су утврђене ''CIE'' лабораторијском методом уз примјену ASTM 
D 2244-02 и ISO 105 Part J03 стандарда, те уз стандардни извор свјетлости D65/10. 
 

Боја материјала за израду 

Редни број Ознака „CIELAB“ координате Вриједност Дозвољено одступање 

1. L 19,72 

∆E ≤ 2,50 

2. a 0,75 

3. b - 7,37 

4. C 7,40 

5. H 275,80 
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Униформа студената ВШУП – техничка скица кравате 
 

Димензије кравате 

Ознака на скици Мјерени дио кравате Димензије (cm) 

a Дужина кравате 47 и 52 

b Ширина кравате у доњем ширем дијелу 9 

c Висина чвора 4 

d Дужина шава 39 и 44 

e Дужина траке 12 

f Дужина еластике са никлованом закачком 14 

g Дужина еластике са никлованим регулатором 21 

 
 
 

Техничке карактеристике основног материјала 

Редни 
број 

Параметар Вриједност 
Дозвољено 
одступање 

Метода 
контроле 

1. сировински састав полиестер 100% - JUS F.S3.115 

2. преплетај 8-10 везни атлас - JUS F.C0.012 

3. густина жица: 
основа 
потка 

 

1160 жица/10 cm 

400 жица/10 cm 

5% JUS F.S2.016 

4. површинска маса   g/m
2
 5% JUS F.S2.013 

5. прекидна сила: 
основа 
потка 

 

1000 N/5 cm 
5% JUS F.S2.017 
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700 N/5 cm 

6. скупљање при хемијском чишћењу: 
по дужини 
по ширини 

 

0 %  

0 % 

- JUS F.S2.020 

7. Постојаност обојења на: 
а) хемијско чишћење 
б) воду 
в) трење суво 
г) трење мокро 
д) свјетлост 

 
оцјена: 5 
оцјена: 4/4/4 
оцјена: 4-5 
оцјена: 4-5 
оцјена: мин 5 

0,5 

 
 
JUS F.S3.016 
JUS F.S3.021 
JUS F.S3.021 
JUS F.S3.020 

 
Боја материјала за израду. Боја материјала од кога се израђује кравата регатка је 

тамноплава, чије координате су утврђене ''CIE'' лабораторијском методом уз примјену ASTM 
D 2244-02 и ISO 105 Part J03 стандарда, те уз стандардни извор свјетлости D65/10. 
 

Остали материјал. Остали материјали који се користе за израду кравате регатке 
основне униформе (конци, фиксирни материјали, еластична трака, никловани закачка, 
регулатор и слично) морају задовољавати високе стандарде квалитета за те производе и то: 
1) подстава: 100 % полиестер у боји основне тканине; 2) међупостава за обликовање 
(пунило): 100 % полиестер – неткана текстилија – чупављена; 3) еластика: бијела ширине 8 
мм; 4) закачка и регулатор: никловани; 5) конац: 100 % полиестер, No 120, у боји основне 
тканине; 6) етикета: са наведеним подацима. 

 

 

17. КАЧКЕТ 
 

Качкет је црне боје, сачињен је од шест панела са отвором, док се на врху (тјемену) капе 
налази округли, пластични учвршћивач, обложен идентичним материјалом од којег се 
израђује капа (с горње стране). Сваки панел је повезан са сусједним панелом путем 
подложне траке која је шавом везана за сваки панел. С унутрашње стране капе постављена 
је знојница која се протеже од десног краја механизма за подешавање ширине (гледано са 
стражње стране), до лијевог краја наведеног механизма. Знојница је причвршћена са четири 
штепа за појачану чврстоћу, те својим материјалом прилагођена за упијање зноја при 
високим темпаратурама. 
 
Качкет се подешава механизмом који се састоји од носиве траке која је везана са десним 
рубом полукружног отвора за вентилацију на коју је постављена чичак трака, те преклопне 
траке са везивном чичак траком за фиксирање на жељеној ширини обода. На предњој 
страни качкета, у висини средине чела, налази се машински везени грб Полиције РС, 
Качкет је израђен од 65% полиестера и 35% памука, за смањење од прљања, повећану 
површинску заштиту и отпорност на утицај сунца и влаге. 
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Боја: црна 
 

Sirovinski sastav: 65%polyester i 35% pamuk 

Boja: crna 

Površinska zaštita: TEFLON naslojavanje   

 

Znoj  
Kiselo /alkalno       ISO 105 E04 4 

Znojnica: prilagodjena za upijanje znoja pri visokim temperaturama 
 

Напомена: Наведени параметри могу одступати ±5% 
 

 
 
 
 

II - ПОСЕБНА УНИФОРМА СПЕЦИЈАЛНЕ АНТИТЕРОРИСТИЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ ПОЛИЦИЈЕ - САЈ 
 
ЈЕДНОДЈЕЛНА УНИФОРМА САЈ 
 

1.  КОМБИНЕЗОН 
 

Опис модела. Доњи дијелови комбинезона су са косим горњим џеповима који се 
отварају помоћу патент затварача, ширине 0,6 cm који је прекривен паспулима са обе 
стране. Доњи џепови, дужине 21 cm, израђени су са двије фалде, а предња страна има 
отвор џепа 16 cm, који се затвара помоћу патент затварача ширине 0,6 cm. Џепови се 
постављају на дужини 22 cm испод појаса, постављају се косо. Изнад џепова се налази 
поклопац са дуплим копчањем са два дугмета, пречника 20 mm. Ширина поклопац на 
предњем дијелу је 5 cm а на задњем 5,5 cm. На задњем дијелу су два унутрашња џепа са 
једним паспулом, са поклопцима који се копчају помоћу чичак траке ширине 2 cm, а дужине 
по цијелој патни. Предњица је ојачана од појаса 30 cm, и завршава се на дужини испод 
кољена. На кољену се налази додатно појачање овалног облика. На задњем дијелу у 
предијелу сједала налази се ојачање. Ногавице су од кољена сужене према дужини, тако да 
су прилагођене за ношење у чизми. На дужини је увучен плоснати шнур, за регулисање 
ширине ноганице. У појасу је уграђен ластиш ширине 5 cm, који је распоређен на предњу и 
задњу страну.  
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На горњим предњим дијеловима нашивени су горњи пространи џепови изнад којих 
се налазе поклопци са дуплим копчањем са по два дугмета. Ширина патне до орукавља је 5 
cm, а предња страна 5,5 cm. Изнад патне на лијевој страни се нашива меки чичак ширине 3 
cm дужине 14 cm, на који се поставља везена натпис специјалне полиције. Копчање 
комбинезона се врши помоћу затварача, који је прекривен лајсном која се затвара помоћу 
чичак траке. Напред на лајсни је нашивен меки чичак 5 cm х 10 cm на који се поставља 
ознака чина. На раменима се ушивају еполете које се копчају помоћу дугмета које је 
ушивено у рамени шав. Леђа су израђена са леђном фалдом, ширине 4 cm, до испод 
орукавља полукружно, која омогућава комоцију при одређеном напрезању. Крагна је 
израђена из два дијела ширине 6,5 cm, а средина је 7,5 cm, лијева страна је продужена која 
се регулуше чичак траком ширине 2 cm. На рукавима се нашивају појачања. На дужини 
рукава налази се регулатор ширине 5 cm дужине 14,5 cm, на ком се налази нашивен тврди 
чичак 4 cm x 10 cm, а на рукаву меки чичак 4 cm x 15 cm. Сви шавови су дупло прошивени, а 
завршеци су учвршћени. Рингле се постављају на свим крајевима џепова, патни и осталим 
мјестима где је могуће веће напрезање како не би дошло до кидања. У вратном изрезу 
ушива се вјешалица, етикета величинскког броја и назива произвођача. У бочном шаву 10 
cm испод орукавља ушива се етикета сировинског састава. Комбинезон се израђује у црној 
боји и мултикам-руралном дезену. 
 

Редни 
број 

Елементи Метод контроле 
Јед. 

Мјере 
Вриједност 

Дозвољено 
одступање 

1. Сировински састав SRPS F. S3.139 
SRPS F. S3.112 

% 
полиестер 65% 
памук 35% 

±3% 

2. Преплетај  - платно - 

3. Финоћа пређе 
основа 
потка 

ISO 7211-5 tex 
 
20х2 
20х2 

- 

4. Површинска маса-тежина SRPS F. S2.016 g/m² 240 ±5% 

5. Густина жица 
основа 
потка 

 
SRPS F. S2.013 бр/10cm 

бр/10 cm 

 
350 
200 

 
±3% 

6. Прекидна сила 
основа 
потка 

ISO 13934-1:1999 daN/5 cm 
 
120 
80 

±3% 

Прекидно издужење 
основа 
потка 

ISO 13934-1:1999 % 
 
20 
22 

±3% 

7. Скупљање при прању на  60 ºC 
основа 
потка  

 
SRPS F.S2.020 

 
 

% 

 
-2% 
-2% 

- 

8. Водоодбојност ISO 811 Оцјена мин 80 - 

9. Постојаност обојења на:  
Прање на 40ºC 
Зној кисели/алкални 
Трење суво/мокро 
Хемијско чишћење 

 
EN ISO 105 C06:1997  
EN ISO 105-E04:1996  
ISO 105 X12 
ISO 105 

 
Оцјена 
Оцјена 
Оцјена 
Оцјена 

 
4 
4-4 
4-4 
4 

- 
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Посебна униформа САЈ - техничка скица комбинезон 

 
 

2. КОМБИНЕЗОН ОД НЕ ЗАПАЉИВОГ МАТЕРИЈАЛА 
 
 
ДВОДЈЕЛНА УНИФОРМА САЈ 
1. ШЕШИР 
 

Шешир се израђује од тканине мултикам-урбан и руралне боје, датих 
карактеристика. 

 
Посебна униформа САЈ - техничка скица шешир 
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2. КАЧКЕТ 
 

Опис модела. Качкет је овалног облика, ојачаног обода са бочним отворима, на 
задњем дијелу је влакнаста трака за регулацију обима. На бочним дијеловима налазе се по 
двије ринчице, ради вентилације. Сунцобран је ојачан и штепан украсним штеповима. На 
предњем дијелу нашива се меки чичак, у формату амблема, на који се поставља ткани 
мултикам-урбан амблем „Специјална јединица полиције“. 

 

 
 

 
 

Амблем САЈ за 
качкет 

(мултикам-урбан)  

Качкет посебне униформе - САЈ 
 

Техничке карактеристике мултикам-урбан материјала 

Редни 
број 

 Елементи  Метод контроле 
Јед. 

мјере 
Вриједност 

Дозвољено 
одступање 

1. Сировински састав 
- памук 50 %  
- полиамид 50  % 

 
ISO 1833-11 
ISO 1833-7 

 
% 

 
памук 50 % 

полиамид 50 % 

 
±5% 

2. Ткање     рип стоп - 

3. Маса по јединици површине  g 220 ±3% 

4. Прекидна сила 
- основа 
- потка  

 
EN ISO 13934-1          

 
daN 

 
124 
70 

 
±3% 

5. Прекидно издужење 
- основа 
- потка  

 
EN ISO 13934-1 

 
% 

 
35 
28 

 
±3% 

6. Скупљање при прању на  60 ºC 
- по дужини 
- по ширини 

 
SRPS EN ISO 3759 

 
% 

 
-3% 
-2% 

- 

7. Водоодбојност-метода Ц  F.A1.012 Оцјена 100 - 

8. Уљеодбојност-метода Б  F.A1.019 Оцјена 90 - 

9. Постојаност обојења на:  
Прање на 60ºC 
Зној кисели  
Зној алкални 
Трење суво 
Трење мокро  

 
JUS 105-C10 
JUS 105-E04  
JUS 105-E04  
JUS 105/X12  
JUS 105/X12  

 
Оцјена 
Оцјена 
Оцјена 
Оцјена 
Оцјена 

 
4-5/4-5/4-5 
4-5/4-5/4/5 
4-5/4-5/4-5 

5 
4 

- 
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Остали материјали који се користе за израду качкета морају задовољавати високе 
стандарде квалитета за те производе, а боја им мора бити усклађена са бојом основне 
тканине. 
 
3. МАЈИЦА КРАТКИХ РУКАВА „О“ ИЗРЕЗ 
 

Опис модела. Мајица је равног кроја, са овалним оковратником и кратким рукавима, 
који су до висине лактова. Оковратник је урађен од рендера ширине 2 cm. Рукави и доњи 
дио мајице су порубљени. На предњем дијелу лијево у висини груди нашивен је амблем 
„Специјална јединица полиције“, а на леђима се налази везени натпис „Специјална 
јединица полиције“. Етикете сировинског састава, назив произвођача, начин одржавања и 
година производње на лијевом, бочном шаву, испод орукавља 10 cm се ушива, а 
величински број на задњој страни леђа у вратном изрезу. Боја црна и СМБ (сиво маслинаста 
боја). 
 

  
Посебна униформа САЈ - техничка скица мајица кратки рукав 

 
 
 
Техничке карактеристике материјала за израду мајице кратких рукава 

Сировински састав памук 100% 

Површинска маса-тежина 160-180 g/m²                ± 3% 

Густина плетива 

по дужини br/10 cm 220  SRPS F.S2.013 

по ширини br/10 cm 132  SRPS F.S2.013 

Скупљање при прању на 40ºC 

по дужини 3%  SRPS F.S2.020 

по ширини 3%  SRPS F.S2.020 

Преплетај сингл 

Дорада плетива санфоризација 

Боја плетива Црна и урбана 

Постојаност обојења на 

Прање на  40ºC 4-5   JUS 105-C03 
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Зној кисели/алкални 4-5   JUS 105-E04 

Трење суво/мокро                  4-5   JUS 105/X12 

Свјетлост 5   JUS 105-B02 

 
 
 
4. ТАКТИЧКА КОШУЉА КРАТКИХ РУКАВА 
 
Кошуља тактичка кратких рукава израђена је од 65% полиестера и 35% памука за 
професионалан и уредан изглед у сваком моменту, те максималан комфор при ношењу. 
Кројем и обликом прилагођена задацима припадника јединице.  
На предњици, у предјелу груди су постављена два скривена џепа, већих димензија, 
идеалних за ношење докумената, мапа и друге потребне опреме, са отварањем од патне 
према унутрашњости, промјера 200 мм ±5%, те скривеним чичак копчањем (по 2 чичка) 
димензија 12 мм ширине и 50 мм дужине. 
Поред два скривена џепа на предњици постоје још два равна џепа у предјелу груди 
димензија 140 мм ширине и дубине 145 мм ±5%, са поклопцем ширине цца 145 мм и 
дужине цца 58 мм ±5%. Поклопци џепа се фиксирају са скривеним чичак тракама (Velcro), по 
два чичка, ширине 23 мм и дужине 18 мм ±5%. На лијевом џепу формирани су отвори на 
патнама за оловке ширине 40 мм и дубине 150 мм. 
Изнад десног џепа на предјелу груди поставља се грб Службе за послове са странцима.  
 
На лијевом рукаву у висини рамена нашивена је мека чичак трака димензијама који 
одговара амблему Републике Српске. На десном рукаву у висини рамена налази се чичак 
трака димензијама који одговара амблему САЈ 
 
На предњици изнад лијевог џепа 1.5цм, налази се чичак трака 2цм ширине, 13 цм 
дужине, на који се поставља натпис специјалне полиције  
 
На предњем дијелу јакне у висини груди нашива се чичак трака на коју се поставља 
ознака чина 
 
Дугмад на тактичкој кошуљи кратких рукава израђена су од меламина, специјално обрађена 
против пуцања, пречника 18 мм ±5%. Кошуља се копча на дугмад, која су  сакривена 
додатном патном димензија ширине 55 мм ±5%. Дужином кошуље Патна је дупло 
прошивена ради максималне чврстоће. Рамена су израђена у тзв. “bi-swing” дизајну ради 
лакшег помјерања те веће слободе покрета корисника.Кошуља тактичка кратких рукава је 
стандардног кроја, једнаких прошива.  
Дно кошуље је равно, елонгирано за лакше уметање у панталоне. Кошуља је површински 
обрађена ТЕФЛОН масом, за смањење од прљања, повећану површинску заштиту и 
отпорност на утицај сунца и влаге. Шивање је троструким бодом са 28 сигурносних штепова 
за додатну јачину. На унутрашњој страни кошуље се налази етикета произвођача нашивена 
на унутрашњи леђни дио са садржаним свим битним детаљима.  
Додатно уз кошуљу у унутрашњој страни кошуље у најлонској зиппо врећици налазе се 
двије еполете од истог материјала као и кошуља, ширине 38 мм и дужине 140 мм ±5% 
прошивене троструким бодом те отвором за дугме од 20 мм те 2 резервна меламинска 
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дугмета  и један носач за значку као и упутство произвођача са сликом и инструкцијама за 
постављање еполе. 
 

 

 
Визуелни приказ тактичке кошуље кратких рукава: 

 

 
Tehničke karakteristike:  

 

Sirovinski sastav:                                                       65% polyester / 35% pamuk 

Specifična težina:                                                      141 g/m2  

Tkanje:                                                                       Rip-Stop 

Površinska zaštita:                                                     TEFLON naslojavanje 

Reakcija vodenog ekstrakta pH:                                N 

PH vrijednost:                                                                       7.0 

Prekidna sila (osnova/potka)                                     1600/1100 N 

Prekidno izduženje:                                                   47.0 / 37.0 

Gustina žica:                                                              461 / 219 

Skupljanje po dužini i širini:                                      -1,3 / -1,5 

Pranje (40 C)                                                             4   

Postojanost boje na znoj:                                           5/5 (alkalni/kiseli) 

Postojanost obojenja (voda):                                     4 

Postojnost boje na peglanje:                                      5 

Vodoodbojnost (metoda c):                                      100% 

 

Напомена: Наведени параметри могу одступати ±5% 
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5. КОШУЉА  ТАКТИЧКА ДУГИХ РУКАВА 
 
(1) Кошуља тактичка дугих рукава израђена је од 65% полиестера и 35% памука за 

професионалан и уредан изглед у сваком моменту те максималан комфор при ношењу. 
Кројем и обликом прилагођена задацима припадника јединице.  

(2) На предњици, у предјелу груди су постављена два скривена џепа, већих димензија, 
идеалних за ношење докумената, мапа и друге потребне опреме, са отварањем од 
патне према унутрашњости, промјера 200 мм ±5%, те скривеним чичак копчањем (по 2 
чичка) димензија 12 мм ширине и 50 мм дужине. 

(3) Поред 2 скривена џепа на предњици постоје још два равна џепа у предјелу груди 
димензија 140 мм ширине и дубине 145 мм ±5%, са поклопцем ширине цца 145 мм и 
дужине цца 58 мм ±5%. Поклопци џепа се фиксирају с скривеним чичак тракама (Velcro), 
по два чичка, ширине 23 мм и дужине 18 мм ±5%. На лијевом џепу се такође налази 
мали отвори на патнама за оловке ширине 40 мм и дубине 150 мм. 

(4) Дугмад на тактичкој кошуљи дугих рукава израђена су од меламина, специјално 
обрађена против пуцања, пречника 18 мм ±5%. Кошуља се копча на дугмад, која су  
сакривена додатном патном димензија ширине 55 мм ±5% дужином кошуље Патна је 
дупло прошивена ради максималне чврстоће. Рамена су израђена у тзв. “bi-swing” 
дизајну ради лакшег помјерања те веће слободе покрета корисника. Кошуља тактичка 
дугих рукава је стандардног кроја, једнаких прошива. Рукави се завршавају са 
манжетнама, које се копчају на дугмад са 2 положаја ширине.  

(5) На лијевом рукаву више манжетне, се налази џеп ширине 55 мм и дубине 130 мм ±5%, 
одвојен по средини са штепом и претворен у два џепа погодна за ношење оловака, 
микро алата или батеријске лампе. На стражњој страни рукава у предјелу лактова је 
двоструко ојачање, ширине у горњем дијелу 220 мм и доњем дијелу 180 мм ширине и 
дубине 200 мм ±5%, који садржи неопренске улошке или улошке  еквивалентног 
материјала који се могу помјерати односно вадити с унутрашње стране по жељи 
корисника. Дно кошуље је равно, елонгирано за лакше уметање у панталоне. Кошуља је 
површински обрађена ТЕФЛОН масом, за смањење од прљања, повећану површинску 
заштиту и отпорност на утицај сунца и влаге. Шивање је троструким бодом са 28 
сигурносних штепова за додатну јачину. На унутрашњој страни кошуље се налази 
етикета произвођача нашивена на унутрашњи леђни дио са садржаним свим битним 
детаљима.  

(6) На лијевом рукаву у висини рамена нашивена је мека чичак трака димензијама који 
одговара амблему Републике Српске. На десном рукаву у висини рамена налази се 
чичак трака димензијама који одговара амблему САЈ 

(7) На предњици изнад лијевог џепа 1,5 цм, налази се чичак трака 2 цм ширине, 13 цм 
дужине, на који се поставља натпис специјалне полиције  

(8) На предњем дијелу јакне у висини груди нашива се чичак трака на коју се поставља 
ознака чина 

(9) Додатно уз кошуљу у унутрашњој страни кошуље у најлонској зиппо врећици дођу двије 
еполете од истог материјала као и кошуља, ширине 38 мм и дужине 140 мм ±5% 
прошивене троструким бодом те отвором за дугме од 20 мм те два резервна 
меламинска дугмета  и један носач за значку као и упутство произвођача са сликом и 
инструкцијама за постављање еполета.  
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Техничке карактеристике: 
 

Sirovinski sastav:     65% polyester / 35% pamuk (+/- 5%) 

Specifična težina:     220 g/m2 (+/- 5%) 

Tkanje:       Rip-Stop 

Površinska zaštita:     TEFLON naslojavanje 

Reakcija vodenog ekstrakta pH:    N 

PH vrijednost:      7.1 

Prekidna sila (osnova/potka)    1600/1100 N 

Prekidno izduženje:     47.0 / 37.0 

Gustina žica:      461 / 219 

Skupljanje po dužini i širini:    -0,5 / -0,7 

Pranje (40 C)      4   

Postojanost boje na znoj:    5/5 (alkalni/kiseli) 

Postojanost obojenja (voda):    4 

Postojnost boje na peglanje:    5 

Vodoodbojnost (metoda c):    100% 

Напомена: Наведени параметри могу одступати ±5% 
 
6. ТАКТИЧКИ ДУКС 
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Опис модела. Тактички дукс намјењен за ношење испод заштитног прслука. Тијело - 

предњи и задњи дио је од термо активног материјала интерлок. Рукави, оковратник, сатл 
предњице и леђа израђени су од Рипс-топ. На рукавима се нашивају џепови, висине 17,5 cm 
и ширине 17,5 cm, са патент затварачем ширине 0,6 cm, на којима се пришива меки чичак за 
амблем, у формату амблема. На лијевом рукаву се поставља амблем Републике Српске, а на 
десни мултикам амблем „Специјална јединица полиције“. Затварач се налази на почетку 
отвора џепа. На дужини рукава налази се регулатор ширине 5 цм дужине 14,5 cm, на ком се 
налази нашивен тврди чичак 4 cm x 10 cm, а на рукаву меки чичак 4 cm x 15 cm. 
Закопчавање у предњем отвору до врха крагне врши се недјељивим патент затварачем 
ширине 0,3 cm дужине 25 cm. У вратном изрезу ушива се етикета величинскког броја и 
назива произвођача. У бочном шаву 10 cm испод орукавља ушива се етикета сировинског 
састава. Тактички дукс се израђује у црној и мултикам-урбаној боји. 

 
 

  
Посебна униформа САЈ - техничка скица тактички дукс 

 
 
7. ТАКТИЧКА ЈАКНА 
 

Опис модела. Тактичка јакна је израђена од трослојне ламиниране тканине. На 
предњем дијелу се налазе џепови са патент затварачима, горњи у висини груди вертикално 
и доњи са отвором од 16 cm. У горњем дијелу је меки чичак ширине 3 cm, а дужине 12,5 cm 
на обе стране предњице. На леђима у доњем дијелу према боковима налазе се џепови са 
патент затварачем од 16 cm. Леђа су из два дијела, гдје се на доњем дијелу додатно нашива 
водоодбојна тканина-кордура на којој су џепови. Рукави су раглан изведбе, на којима се од 
вратног изреза према дужини нашива водоодбојна тканина-кордура на којој су џепови са 
патент затварачем отвора 16 cm и отвором са чичком за постављање ојачања на лакту 
рукава. На рукавима је на обе стране нашивен чичак меки, у форми амблема, за 
подстављање амблема. На лијевом рукаву се поставља амблем Републике Српске, а на 
десни мултикам амблем „Специјална јединица полиције“. Дужина рукава је завршена 
манжетном ширине 5 cm на којој се додатно налази регулатор ширине обима рукава. 
Овратник је повишени ширине 9 cm гдје се на доњој страни пришива меки чичак 5 cm х 5 
cm. На бочној страни шавова према дужини налази се патент затварач од 20 cm, отвара се 
према орукављу. У дијелу испод орукавља (рукави-бочни шав) налази се затварач - отвор од 
28 cm са два кључа. У појасу блузе постављен је тунел за регулациу који има отвор на 
предњици подставе и бочним шавовима, провучена шнур гума на којој су постављени 
стопери. Блуза је подстављена мрежицом од 100 g у дијелу предњица која је уједно 
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рјешење кесе џепова. Вањски шавови су прошивени уско једном, у унутрашњи обрађени и 
шивени и на крајевима учвршћени. Блуза се напред копча патент затварачем до врха 
овратника, а испод се налази подлајсна на лијевој страни предњице. У вратном изрезу се 
поставља величински број, етикета произвођача и сировински састав. Ојачања која су 
урађена од полиамидне тканине кордура 6.6 560 dtex, са наносом АC или PU. Површинска 
маса тканине је 240 ±5%, густина жица по основи је 19, а по потци 14. Прекидна сила у 
правцу основе је 2000 N и у правцу потке 1500 N. Блуза се израђује у црној и мултикам-
урбаној боји. 
 

Техничке карактеристике основног материјала 

Редни 
број 

Елементи 
Јед. 

Мјере 
Методе Вриједност 

Дозвољено 
одступање 

1. Сировински састав 
први слој-лице 
други слој -мембрана 
трећи слој-флис 

 
% 

- 

 
полиестер 100 % 

полиуретан 100 % 
полиестер 100 % 

 
- 

2. Ткање  - кепер  

3. Површинска маса g - 300 ±5% 

4. Прекидна сила 
основа 
потка 

 
N 

EN ISO 13934-1  
 

700 
900 

 
±3% 

6. Сила кидања 
основа 
потка 

N EN ISO 4675 A1 
 

40 
40 

- 

7. Водонепропусност bar DIN EN 20811 6000 mm=0,6 bar - 

8. Отпорност на хабање без 
прекида  

- 
EN ISO 12947-2  

9 kPa 
100000 циклуса - 

9. Водонепропусност водене 
паре 

m
2
. Pa/W Ret ISO 11092 15m

2
. Pa/W - 

10. Постојаност обојења: 
прање на 40° 
хемијско чишћење 
воду 
свјетлост 
трење суво 
трење мокро 

 
Оцјена 
Оцјена 
Оцјена 
Оцјена 
Оцјена 
Оцјена 

 
ISO 105-C 06 
ISO 105-X 12 
ISO 105-E 04 
ISO 105-B 02 
ISO 105-X 12 

 

 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

 
 
 
- 

 

 



 86 

 
Посебна униформа САЈ - техничка скица тактичка јакна 

 
 
8. МАЈИЦА ДУГИХ РУКАВА 
 
 
9. ТАКТИЧКЕ ПАНТАЛОНЕ  
 
Панталоне су равног кроја израђене од комбинације полиестера и памука 65% полиестера и 
35% памука (±5%), унакрсног ткања (TWEILL) пружајући професионалан и уредан изглед у 
сваком моменту те максималан комфор при ношењу.Тежина материјала је 250 г/м2. Копчају 
са једним дрикером “Prym” типа, анодизиран, црне боје, пречника 16 мм ±5% (на дрикеру је 
отиснут лого произвођача) и једним дугметом (са унутрашње стране промјера 16 мм ±5%) те 
високо-отпорним патент затварачем дубине 170 мм ±5%. Панталоне имају 
самоподешавајући еластични појас те укупно седам (7) гајки, двије (2) на предњој страни и 
три (3) на леђној страни панталона, те по једна (1) гајка на бочним странама димензија 25 
мм ширине и 65 мм дужине. Ради ојачања, гајке су проштепане једноструким чврстим 
шавом те рубним шавом. С унутрашње стране појаса је силиконска трака која спријечава 
извлачење кошуље. 
(1) Панталоне на предњици имају косе просјечене џепове који су смјештени у горњем 

предјелу, отвора 190 мм ±5%, те дубином џепа од 140 мм ±5%, мјерено од дна отвора 
џепова. Рубови џепова су проштепани рубним шавом за спријечавање од хабања те 
додатно учвршчени ринглицама. На средњем дијелу панталона, центрирано с бочне 
стране су нашивена два дубока џепа са поклопцем тзв. карго џепови (по један на свакој 
ногавици). Вањске димензије џепова су 195 мм ширине и 230 мм дужине ±5%. Карго 
џепови имају еластичну гуртну смјештену у горњем дијелу која придоноси већој 
еластичности и издржљивости џепа. Димензије поклопца џепа су 200 мм ширине и 62 
мм дужине ±5% те се фиксирају помоћу Velcro чичак траке (2 чичка) 38 ширине x 15 мм 
дужине ±5%. Са страна у горњем дијелу поклопца џепа је додатно прошивено штепом 
због задржавања облика и чврстине.  

(2) На бочној страни „карго џепова“ се налази скривени џеп (по један на свакој ногавици) 
који се затвара помоћу вертикалног патент затварача промјера 160 мм ±5%. Панталоне 
су на дужини обрађене, те је остављена могучност подешавања дужине по жељи 
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корисника.На стражњем дијелу панталона, испод опасача, се налазе два просјечена 
паспул џепа по један на свакој страни који се копчају помоћу дугмета. Вањске 
димензије џепа су 130 мм ширине ±5% а дубина џепова је 180 мм ±5%. Рубови џепова 
су проштепани рубним шавом за спријечавање од хабања те додатно учвршчени 
ринглицама. Такође на стражњем дијелу панталона 120 мм испод просјечених џепова 
налазе се два просјечена џепа димензија 85 мм ±5% ширине и 250 мм дубине ±5% (по 
један на свакој ногавици) намјењена за батеријску лампу. Рубови џепова су 
проштепани рубним шавом за спријечавање од хабања те додатно учвршчени 
ринглицама. 

(3) У предјелу препона убачен је додатни уметак у сврху веће комоције и лакшег 
кретања.Панталоне површински обрађене ТЕФЛОН-ом или еквивалентним 
материјалом истих квалитативних и функционалних карактеристика за смањење 
прљања, повећану површинску заштиту и отпорност на утицај сунца и влаге.На 
панталонама су високоотпорна меламинска дугмад с четири рупице унакрсно ушивене 
те се налазе на задњим џеповима, код предњег патент затварача и једно резервно у 
лијевом џепу.Панталоне на унутрашњој страни имају етикету са називом произвођача, 
сировниским саставом, упутством за одржавање и величинском ознаком. Боја 
панталона је тамно плава. Наведени параметри се односе на величину UK 36.  

(4) Боја: тамноплава 
 
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 

Metode Ispitivanja Ispitivani parametric Mjerna 
jedinica 

Traženi parametri 

ISO 1833-11:06 Pamuk 
Polyester 

 
% 

35 
65 

ISO 3071:2005 pH vrijednost 
vodenog ekstrakta 

 
pH 

 
7,0 

ISO 3801:1977 Masa po jedinica 
površine (metoda 5) 

 
g/m² 

 
250 

ISO 13934-1:1999 Prekidna sila: 
Osnova / potka 

 
N 

 
1420 / 1100 

ISO 13934-1:1999 Prekidno izduženje: 
Osnova / potka 

 
% 

 
36,0 / 26,0 

ISO 7211-5:84 Gustina: 
Osnova / potka 

 
Niti/10 cm 

 
500/238 

ISO 4920:81 Vodoodbojnost  ISO 2 (70) 

ISO 5077:07 Skupljanje: 
Osnova / potka 

 
% 

 
-1,3 / -1,2 

ISO 105-E04:94 Postojanost boje na 
znoj 

 
 
 

Siva skala 

5,5,5 

ISO 105-X12:01 Postojanost boje na 
otiranje 
(mokro-A2/suho-A1) 

 
4-5/5 

ISO 105-C06:94 Postojanost boje na 4-5,5,5 
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pranje 40C 

ISO 105-D01:93 Postojanost boje na 
hem. čišćenje 

5,5 

 

НАПОМЕНА: Наведени параметри могу одступати ±5% 
 
Визуелни приказ панталона: 
 

 
 

10. КОМПЛЕТ ОД ВОДОНЕПРОПУСНОГ МАТЕРИЈАЛА 
 

Опис модела. Комплет од водонепропусног метеријала састоји се од горњег дијела 
(јакне) и доњег дијела (панталона) који се израђују од водонепропусног материјала. Носи се 
преко униформе и обезбјеђује високу покретљивост у свим условиома на терену. Комплет 
од водонепропусног материјала се израђује у једној универзалној величини која се може 
подешавати захваљујући посебном дизајну овог комплета. Израђује се од водонепропусног 
материјала, а сви шавови су варени. 

Боја комплета од водонепропусног материјала је сиво маслинаста (СМБ). 
 

Техничке карактеристике материјала од којег се израђује комплет од водонепропусног материјала 

Сировниски састав полиестер 100% са премазом полиуретан 

Тежина 160 g/m
2
            ±5 % 
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Прекидна сила: 
основа 
потка 

 
1400 N 
1000 N 

Сила кидања 
основа 
потка 

 
50 N 
40 N 

Постојаност боје на: 
прање на 30°С 
отирање суво/мокро 
свјетлост 

 
оцјена 5 
оцјена 4-5/5 
оцјена 5 

 

  
  

 
Посебна униформа САЈ - техничка скица комплет од водонепропусног материјала 

 
 
11. ЈАКНА СА ПОЛАР УЛОШКОМ 
 
(1) Јакна тактичка је споља израђена од водоотпорног, дишљивог синтетичког материјала 

(Сyмпатеx или еквивалент). Вањски дио је израђен од 100% најлон тафета, вањски дио је 
ламелиран и на укупној дужини “заварен” специјалном техником. Подјакна је израђена 
од полyестер флиса, вјетроотпоран је и дишљив те се може носити засебно. Јакна је 
класичног равног кроја, постављена поставом, дугих рукава са манжетнама и капуљачом 
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која се може сложити у крагну или по потреби може скинути и улошком који се копча за 
јакну. Јакна се напријед копча пластичним патент затварачем са два кључа, који је 
прекривен лајсном која је пришивена на кант лијеве предњице и крагне, ширине 6 цм 
која се копча са шест равномјерно распоређених дрикера од којих су четири скривено 
копчање а по један у горњем и доњем дијелу су видљиви. У предјелу груди на лајсни је 
нашивен држач – лајсна за чин ширине 4 цм и дужине 16 цм који се копча са једним 
дугметом који је уско иберштепан, а у доњем дијелу лајсне са унутрашње стране је 
нашивен лого произвођача. 

(2) Предњице су кројене из три дијела са сатлом предњице и леђа из једног дијела. На 
предњицама испод сатла од орукавља 1,5 цм су нашивене лајсне од гуртне ширине 2,5 
цм и дужине 5,5 цм у предјелу груди су нашивена два скривена џепа који се отварају са 
предње стране према унутрашњости отвора 20 цм са скривеним копчањем чичак траком 
(по два чичка) димензија 2 цм и дужине 7 цм. Поред скривених џепова у предјелу груди 
су формирана два равна џепа који се затварају са патент затварачем дужине 15 цм. 
Џепови су прекривени са лајсном ширине 3 цм од орукавља до главног затварача. На 
лајсни изнад лијевог џепа са предње стране је формирана рупица. Унутар равних џепова 
испод затварача џепа је ушивена лајсна на којој је нашивена чичак трака ширине 2 цм и 
дужине 10 цм на коју се копча панел дужине 13 цм и ширине 14 цм,  а у лијевом џепу је 
нашивен носач за значку са двије вертикалне ринчице. Размак између ринчица за значку 
је 40 мм.  

(3) Изнад десног џепа на лајсни  налази се чичак трака димензија за назив јединице, на 
десној страни изнад џепа налази се чичак трака за натпис ПОЛИЦИЈА 

(4) На лијевом рукаву у висини рамена нашивена је мека чичак трака димензијама који 
одговара амблему Републике Српске. Изнад амблема налази се лучни натпис 
„ПОЛИЦИЈА“. На десном рукаву у висини рамена налази се чичак трака димензијама 
који одговара амблему САЈ. 

(5) На предњем дијелу јакне у висини груди нашива се чичак трака на коју се поставља 
ознака чина 

(6) У доњем дијелу јакне су формирана два коса џепа који се затварају са патент затварачем 
дужине 17 цм и прекривени лајсном косо према џепу ширине 3 цм. Изнад лајсне лијевог 
џепа је нашивен меки дио чичак траке ширине 4 цм и дужине 17 цм. У доњем дијелу 
јакне су формирана два коса џепа који се затварају са патент затварачем дужине 17 цм и 
прекривени лајсном косо према џепу ширине 3 цм. Леђа су кројена из два дијела са 
сатлом. У горњем дијелу испод сатла је формиран отвор дужине 37 цм који се затвара са 
пластичним патент затварачем који је прикривен са лајсном ширине 2 цм и дужине 38 
цм. На леђима унутар отвора испод затварача је ушивена лајсна на којој је нашивен меки 
дио чичак траке ширине 2 цм и дужине 31 цм на којој се качи панел димензија 31 цм  
дужине – висине 11,5 цм а на панелу је извезен натпис у ледено сивој боји “ ПОЛИЦИЈА”, 
димензија ширине – висине 8 цм и дужине 28 цм. На доњем дијелу леђа од десне бочне 
стране 10 цм је формиран један вертикални џеп који је прекривен са паспулом дужине 
18 цм и затвара се патент затварачем.  

(7) На кант лијеве предњице је нашивена доња лајсна ширине 2.5 цм на којој су нашивени 
патент затварачи за копчање јакне и улошка јакне, а на десном канту предњице је 
нашивен патент затварачем за копчање јакне, а испод је нашивена лајсна ширине 4 цм 
на којој је нашивен патент затварачем за копчање улошка јакне. Уски иберштеп лајсни 
рајфешлуса је 0,2 цм. На обје доње лајсне у предјелу крагне су нашивене два коса 
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прекполпа дужине 9 цм за прекривање патент затварача. Рукави су кројени из два 
дијела и завршавају са еластичном манжетном ширине 4 цм и шпагама са чичак траком 
за корекцију ширине манжетне. На рукавима изнад манжетни су формирани по један 
џеп који је прекривен са паспулом дужине 15 цм и затвара са патент затварачем.. Крагна 
је од основног материјала висока, а на доњој крагни у предјелу леђа је формиран отвор 
за убацивање – слагање капуљаче у крагну која се копча са три дрикера.  

(8) Капуљача је кројена из три дијела постављена са поставом, фиксирана са патент 
затварачем на лајсни која је ушивена у вратни изрез леђа на којој су три дрикера за 
копчање – затварање крагне. На средњем дијелу капуљаче је нашивен меки дио чичак 
траке и шпанга са нашивеним грубом чичак траком за регулисање ширине капуљаче. На 
предњем дијелу капуљача је код обазрине постављена од основног материјала гдје је 
формиран тунел и отвори са металним ринчицама кроз који се провлачи еластичан 
гајтан са ПВЦ регулаторима за регулисање ширине отвора капуљаче и затвара се са два 
дрикера. Иберштеп шавова капуљаче су уско штепани 0,2 цм. Јакна је постављена са 
поставом затвореног типа скроз около. Постава предњице и леђа су кројени из два 
дијела. У грудном дијелу поставе су формирана два вертикална џепа дужине отвора 17 
цм. На лијевој предњици поставе, џеп се се затвара са патент затварачем дужине 30 цм 
са два кључа испод којих је нашивена лајсна ширине 3 цм и дужине 30 цм, који се 
фиксира са дрикером који се налази на шпанги појаса. На дужини јакне је нашивени 
појас са ластиком ширине 4 цм и шпангама које су нашивене на леђни бочни дио са 
страна ширине 4 цм и дужине 10 цм које се копчају дрикером. У вратном изрезу испод 
крагне је ушивена вјешалица и омчица са дрикерима која се копча за уложак, такођер на 
дужини поставе рукава у шаву су нашивене по једна омчица за копчање улошка јакне. 
На леђном дијелу поставе испод вратно изреза је нашивена ушивна етикета са 
сировинским саставом и начином одржавања и величински број.  

(9) Уложак јакне – подјакна је равног кроја, постављен, дугих рукава на скидање са 
гумираном ластиком на дужини. Уложак на јакну се копча помоћу два патент затварача 
цијелом дужином кантова са крагном те у предјелу врата и рукава помоћу шпанги са 
дрикерима. Крагна улошка је усклађена према крагни јакни. Предњице су кројене из три 
дијела а леђа из једног. На сатлу лијеве предњице је нашивен меки дио чичак траке 
ширине 3 цм и дужине 12 цм. На предњицама у предјелу груди испод сатла су 
формирана два скривена џепа који се отварају са предње стране према унутрашњости 
отвора 20 цм са скривеним копчањем чичак траком (по два чичка) димензија ширине 2 
цм и дужине 8 цм.У доњем дијелу подјакне су формирана два коса џепа који се 
затварају са патент затварарачем дужине 17 цм. Уложак са бочне стране има отворе који 
се затварају са патент затварачем дужине 26 цм са два кључа те фиксирају са дрикером 
који се налази на шпанги појаса. На дужини улошка је формиран појас са гумираном 
ластиком ширине 3 цм и шпангама које се налазе са бочним дијеловима леђа са 
дрикером.  

(10) Рукави се скидају помоћу патент затварача, комотног кроја из једног дијела са 
гумираном ластиком на дужини. На оба рукава 8 цм од шава рукава аксле, нашивени су 
амблеми у уско иберштепани једним штепом.  

(11) Уложак јакне је постављен поставом затвореног типа. У грудном дијелу поставе 
лијеве предњице је формиран отворени паспулирани џеп дужине 13 цм. На леђном 
дијелу поставе испод вратног изреза је нашивена ушивна етикета са сировинским 
саставом, начином одржавања и величински број. Петље за копчање улошка на јакну су 
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ушивене на шаву рукава изнад гумиране ластике и на леђном дијелу вратног изреза 
испод крагне. Уложак је израђен тако да се може носити као и самосталан дио одјеће.  
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Tehničke karakteristike tkanine za jaknu 

Sirovinski sastav:    100% polyester PES  

Specifična težina:   185 g/m2 (+/- 5%) 

PU membrana                                           100% PU 

Vodonepropusnost:   veća od 1 BAR 

Parapropusnost:   Paropropusna 

Reakcija vodenog ekstrakta pH:    N 

PH vrijednost:    7.0 

Prekidna sila (osnova/potka)  1250/910 N 

Skupljanje na 40C:             -0,5 / -0,5 

Pranje (40 C)    5,5,5  

Postojanost boje na znoj  5,5,5  

Postojnost boje na otiranje  4-5/5 

Minimalna otpornost vanjske jakne na mlaz vode  5000 g/m na 24 h (EN 342, EN 343) 
 

Tehničke karakteristike tkanine za podjaknu (uložak) 

Sirovinski sastav:                              100% PES 

Masa po jednici površine                  320 g/m2 
 

НАПОМЕНА: Наведени параметри могу одступати ±5% 
 
Сви патент затварачи на јакни су YКК (затварач #5) док су дрикери “PRYM” типа 
(анодизирани) или другог типа еквивалентних техничких особина на којима је утиснут лого 
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произвођач. Јакна не садржи сјајеће елементе нити патент затвараче односно дрикере 
сјајних боја. Боја јакне и подјакне је црна. 
 
На лијевом рукаву у висини рамена нашивена је мека чичак трака димензијама који 
одговара амблему Републике Српске. Изнад амблема налази се лучни натпис 
„ПОЛИЦИЈА“. На десном рукаву у висини рамена налази се чичак трака димензијама који 
одговара амблему САЈ. 
 

 
12. НАВЛАКА ЗА ШЉЕМ 
 

Навлака за шљем израђује се од основних материјала у црној боји, мултикам-урбан 
боји и руралној боји. 
 

 
 

Посебна униформа САЈ - техничка скица навлака за шљем 
 
13. МАРАМА 
 

Марама се израђује у троугластом облику димензија 50 cm х 50 cm у маслинасто 
сивој боји од 100 % памучног материјала, тежине 150 g/m2. 
 

 
ЗАЈЕДНИЧКИ ДЈЕЛОВИ ЈЕДНОДЈЕЛНЕ И ДВОДЈЕЛНЕ УНИФОРМЕ САЈ: 
 
1. БЕРЕТКА. 
 

Опис модела. Кожни обруб око главе, са везицама за подешавање величине. 
Ојачање за ознаку изнад лијевог ока прилагођен величини знака. На ојачању се нашива 
амблем полиције. Беретка мора имати памучну подставу. Тканина мора бити трајно 
водоодбојна, обрађена против гужвања и мољаца. На предњем дијелу нашива се меки 
чичак, у формату амблема, на који се поставља ткани амблем „Специјална јединица 
полиције“. Боја црвена и црна. 
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Беретка посебне униформе - САЈ 

 
 
 
 

Техничке карактеристике материјала за израду беретки  

Редни 
број 

Елементи 
Јед. 

мјере 
Вриједност 

Дозвољено 
одступање 

1. Сировински састав вуна 
- рунска 
- вунени исјечак - кемлинг 

 
% 

 
- 60 % 
- 40 % 

 
- 

2. Финоћа вуне  20 микрона - 

3. Маса по јединици површине g 70-90 ±3% 
 

Остали материјали који се користе за израду беретке морају задовољавати високе 
стандарде квалитета за те производе, а боја им мора бити усклађена са бојом основне 
тканине. 

Димензије. Беретка се израђује у стандардним величинама од величинског броја 52 
до величинског броја 62, са димензијама како је приказано у табели. Димензије су исказане 
у центиметрима. Дозвољено одступање од димензија наведених у табели је ±1 %. 

 
Величински број 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

Обим обода 
беретке (cm) 

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

 
2. ВУНЕНА КАПА 
 

Боја црна, сировински састав 50% вуна и 50% полиестер. Крој класичан, приказан на 
слици. 
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Посебна униформа САЈ - техничка скица вунена капа 

 
 
3. ФАНТОМ КАПА 
 
 
4. ПОЛУРОЛКА 
 

Опис. Мајица је равног кроја, из дијелова предњице, леђа, дугих рукава и рол 
оковратника. Оковратник је израђен од плетива дупло који је ширине 8 cm кад је ушивен. 
Дужина рукава је завршена као манжетна-рендер у ширини од 6 cm. Дужина мајице је 
урађена с двоигленим стројем 20 mm ширине с размаком игала 4,8 mm. Етикете 
сировинског састава, назив произвођача, начин одржавања и година производње на 
лијевом, бочном шаву, испод орукавља, а величински број у вратном изрезу леђа. 
 

 
 
Техничке карактеристике материјала за израду памучне мајице полуролке 

Сировински састав памук 92% полиестер (lycra) 8% 

Површинска маса-тежина 220 g/m²±5% 

Скупљање при прању на 40ºC 

По дужини 3%  SRPS F.S2.020 

По ширини 3%  SRPS F.S2.020 

Преплетај Интерлок 

Дорада плетива Санфоризација 

Боја плетива Тегет 

Постојаност обојења на 

Прање на  40ºC 4-5   JUS 105-C03 

Зној кисели/алкални 4-5   JUS 105-E04 

Трење суво/мокро                  4-5   JUS 105/X12 

Свјетлост 5   JUS 105-B02 
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5. ИНТЕРВЕНТНИ ПРСЛУК 
 

Опис модела. Основа прслука је од полиестерске мрежице 300-350 g/m2. Са 
унутрашње стране је учвршћена са двије вертикалне и двије хоризонталне гуртне ширине 
50 mm. Са предње стране се закопчава патент затварачем. На тијело прслука, цијелом 
ширином леђа и предњице учвршћене су - рингловањем гуртне, ширине 20-25 mm, на свака 
3 cm, а које служе за монтажу борбених ресурса. Са предње и задње стране се монтира 
натпис „Полиција“ на чичак траку. 
 

  

  
Посебна униформа САЈ - техничка скица интервентног прслука 
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6. ТАКТИЧКА ЧИЗМА 
 
 
Лагане и прозрачне чизме, до чланака, водоотпорне са системом прозрачивања, 
антистатичке, профилираног ђона. 
 
 
 
 
 

1. Општи захтјеви 
 

1.1 Облик резања је као код војних или полицијских чизама са текстилни уметцима који 
врло много пропуштају водену пару, који се производе путем Стробел методе. Гумени/ 
ПУ ђон мора да буде уобличен директно на горњи дио ципеле. 

1.2 Горњи слој коже са опремом за „рефлексију сунца“ смањује утјецај гријања ципела 
путем директног сунчевог свјетла. То омогућава кожи и стопалима да остану хладнији  

1.3 Ципела треба да буде опремљена са мембраном која гарантира водоотпорност и 
прозрачност. Сви шавови поставе се морају спојити траком за испаравање.  

1.4 Ципела мора да има висину саре од најмање 18,5 цм за британску величину 8, мјерену 
од најнижег дијела улошка у области пете до просјечне висине саре. 
1.4 Ђон мора да има непроклизавајућу површину.  
1.5 Чизме ће се производити у УК у величинама од 3 ½  до 14.  
1.6 Чизме требају да буду произведене као антистатичке према EN ISO 20347:2007 и да 

буду означене у сукладности с тим. Додатне заштитне карактеристике: О2 HRO HI CI 
WR FО SRC 
  

2. Технички захтјеви 
 

2.2       Спецификације 
 

2.2.1 Чизма мора да буде изузетно прозрачна. Из тог разлога горњи дио мора да буде 
направљен од материјала кроз који лако пролази зрак у дијелу квартала. 

2.1.4 Процесирање материјала у горњем дијелу не смије спријечити пријенос влаге. Током 
процесирања, највећа могућа пропусност зрака се мора гарантирати у дијелу 
квартала. 

2.2.2 Мекано постављени крај горњег дијела мора да има 14 вентилацијских рупица 
најмање и такође мекано постављен језик мора да има 7 вентилацијских рупица (по 
ципели). Ове рупице морају имати минимални пречник од 3 мм. 

2.1.5 Језик је анатомски обликован и мекано постављен кориштеном унутарњом 
поставом.  

2.2.3 Присутан је и савијач пете у задњем горњем дијелу изнад пете који спрјечава 
формирање набора на чизми при ходању.  

2.2.4 У задњем дијелу горњег материјала изнад пете, фиксирана је петља за навлачење. 
Направљена је од коже и додатно заштићена материјалом од дерања. 

2.2.5 У области пете мора се користити материјал од микро влакана отпорних на трење.  
2.2.6 Чизма мора да има глатки горњи дио материјала. Као заштита текстилног дијела 

квартала, мора да постоји кожна облога са висином од минимално 2 цм (код 
величине 8), у области средине изнад руба ђона. И горњи дио језика и мекани дио 
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горњег дијела ципеле морају бити направљени од коже. Крај горњег дјела има 
висину од отприлике 2,5 цм. 

2.2.7 Свака чизма мора да буде опремљена са 3 пара лако пролазних петљи у доњем 
дијелу,  паром кукица за стезање и 2 пара кукица у горњем дијелу као дијелови за 
пертлање. Кукица на језику служи за фиксирање. 

2.2.8 Како би се избјегло дерање кукица и петљи, дио текстилног квартала такође је ојачан 
кожним дијелом 

2.2.9 Антистатичке карактеристике се морају осигурати помоћу траке унутар чизме. Тако 
да се ортопедски унутрашњи ђон који мора да буде посебно прилагођен обући и 
носиоцу може уметнути у било којем тренутку. Трака мора да се преклапа са горњом 
маргином унутрашњег ђона око 5 цм.. 

2.2.10 Снажно прошивен гумени/ PU ђон се мора користити као вањски ђон. Ђон мора да 
има капицу за прсте од најмање 15 мм и капицу за пету од око 10 мм. Ђон мора да 
одговара газу и дизајну карактеристичном за планинарски ђон,према EN ISO 
20347:2007. 

2.1.6 У области задњег дијела стопала, стопало мора да чврсто буде обухваћено и лук 
стопала мора да буде подржан означеном области споја. Стога, потоњи мора да има 
означену танку пету и област споја. У области пете, ширина улошка (не ширина 
унутрашњег ђона) код величине 8 завршене ципеле може износити до отприлике 4,5 
цм. Како би се омогућило довољно простора прстима, минимална висина код броја 8 
мора бити 28 мм (мјерено у области задњег прста и великог прста). Област спојева и 
пете на дну морају бити обликовани и заокружени према облику стопала. 

2.2.11 Чизме морају имати промјењиви анатомски обликован уложак који се може прати на 
30 C. 

 
2.2 Материјали 
 
2.2.1 Горња кожа 
           Хидрофобна, говеђа кожа 
           Боја: црна 
           Дебљина: 2.0-2,2 мм 
           Хидрофобна током најмање 120 минута динамичког тестирања у пенетрометру према 
EN ISO 5403-1.  
           Пропустљивост водених испаравања ≥ 5.0 мг/цм 2h у складу са EN ISO 14268.              
           Потамњено према њемачким људско- еколошким ограничењима 
 
1.6.1 Материјал дијелова квартала 

Плетена тканина полиамида, пропушта зрак. 
Тежина области:   660 - 790 г/м². 
Боја:                          Црна 
Отпоран на трење према ЕН ИСО 12947  
Циклуса                                   200,000 циклуса 

2.2.3 Савитљива кожа пете  
Кожа ивице, 
Боја:                црна 
Дебљина:    1,1 – 1,3 мм. 

                      Хидрофобна током најмање 120 минута динамичког тестирања у пенетрометру 
према EN ISO 5403-1.  
                        Пропустљивост водених испаравања ≥ 3,5 мг/цм 2 h у складу са EN ISO 14268.              
                       Потамњено према њемачким људско- еколошким ограничењима 

2.2.4 Врећица за језик и материјал језика 
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Полиестерско плетено платно, прозрачно  
Тежина области:    315 - 365 г/м² 
Боја:              црна 
Отпорност на трење према EN ISO 12947:  
Циклуса:    200,000 циклуса  

2.2.5 Постава за обод, језик  
Полиестерско платно које дише 
Боја:                црна/ антрацит 
Чврстна;            190 ± 20 г/м² 
Дебљина:    1,8-2,1 мм 

2.2.6 Опрема 
Лако пролазне очице и кукице лијеваног материјала, лакирано, без никла и 
нерђајући.  

2.2.7 Подлога 
Мрежаста прозрачна пјена,  
Густоћа:   95 ± 5 кг/м3 
Дебљина:   4 мм  

2.2.8 Постава 
Унутрашња постава се треба састојати од 3 слојног ламината који је плетени слој 
платна од полиамида, мембране од еPTFE и заварљивог дна полиестера. 

 

 
Konstrukcija 

Vanjsko platno: tkano 70 % PA   ± 5% 

30 % PES ± 5% 

dvokomponentna membrana zasnovana 
na ePTFE  
 
Tkanina podloge: tkana 

 
 
100% PA 

Boja siva  

Zabranjene supstance SG Certifikat nezavisnog instituta 
Ispunjenje Öko-tex Standarda 100 
Proizvoda klase II 

 

Težina [g/m²] 250 ± 30 EN 12127 

Debljina [mm] 0.8 ± 0.15 EN ISO 5084 

Martindale otpornost na 
trenje  

[pokreta]  
[pokreta]  

Dry:    ≥ 102,400 
Wet:   ≥   51,200 

SATRA TM 31A; 
EN 20344, 6.12 
 

Martindale otpornost na 
trenje  podloge 

[pokreta] 
 

Wet:   ≥   50,000 

Trajnost pri znojenju samo PA/PES/WO ≥ 3 - 4 EN ISO 105-E04 

Trajnost pri trljanju samo PA/PES/WO ≥ 3 - 4 EN ISO 105-X12 

Toplinska izolacija Rct [10-³m²K/W] ≤ 15 
EN 31092; ISO 
11092 

Propustljivost isparavanja: 
Ret 

[m²Pa/W] ≤ 15 
EN 31092; ISO 
11092 

Otpornost na prodiranje 
vode 

[mbar] > 1,000 EN 20811 
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(А)Промјена трења значи за сухо тестирање сваких 51,200 циклуса, промјена трења значи за 
мокро тестирање сваких 25,600 циклуса. Тест ће бити завршен при првом пуцању влакана 
или са првом рупом у горњем слоју, у зависности од материјала. Поновно влажење се ради 
сваких 12.800 циклуса у случају влажног тестирања   
 
Додатни тест на водоотпорност ламината у шавовима према EN 20811.  
 
Притисак воде:   1 бар 
Вријеме тестирања: 5 минута 
 
2.2.9  Антистатичка трака 
 Полиестерска навојна трака са 40% металних нити. Ширина око 10 мм. 
2.2.10 Унутрашња трака 
 Материјал врло отпоран на трење не-ткана се мора користити унутра као подложна 
трака,  
  Боја:               сива 
  Дебљина:   1,1 – 1,3 мм 
Отпорност на трење према ЕН ИСО 12947:  

Сухих циклуса    600,000 циклуса 
 
2.2.11 Конци 
 Полиамидска или полиестерски конци са минималном дебљином од 30/3 у стању 
одбијања воде, на оптерећеним шавовима на горњем и задњем дијелу.  
 
2.2.12 Унутрашњи ђон 

Неткани унутрашњи ђон,  
Дебљина:   2,3 – 2,7 мм 

2.2.13 Ојачани уметак 
  Обликовани полиамидски пластични уметак 
  Дебљина:   2,5 – 4,5 мм. 
2.2.14 Капица за прсте  
 Термопластична капица за прсте 
2.2.15 Утврђени дио пете 
  Направљено од кожног материјала у складу са остатком  
 
2.2.16 Уложни уметак 
Са горњим материјалом који упија влагу, не-тканог и отпорног на хабање који мора да 
издржи минимално 100.000 рибања (према EN ISO 20344:2007, став 6.12) без истањивања. 
Уметак се пере на 30° C.  
2.2.17 Пертле 
Пертле које одбијају воду направљене од полиестера, црне, дужине 160 цм до величине УК 
8 и од величине УК 8 ½ надаље, дужине 170 цм. 
 
2.2.18 Ђон 
Грубо обликован, ђон против клизања са PU клином за пригушење према EN ISO 20347. Због 
посебне гипкости прстију и пете ђона ђон омогућава оптималан покрет котрљања стопала.  
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Ђон не оставља трагове, антистатички је и отпоран на уље и нафту према EN ISO 20347.. PU 
клин за пригушење мора да испуњава сљедеће карактеристике: 
а.а. водоотпорност 
б. високо ублажавање око прстног и петног дијела 
ц. добру изолацију против хладноће и топлине 
 
Вањски ђон са само- чистећим и означеним концем газа, исправљеним предњим дијелом 
пете: 
- тврдоћа гуменог вањског ђона по Shore-у  (57 ± 3)° 
- тврдоћа ПУ клина за пригушивање по Shore-А  (55± 3)° 
-  дебљина гуме на површини за корачање за уторима (минимална висина 2 мм) 
- дубина газа, главни газ д2 ≥ 5.5 мм, округла основа бразди газа 
- кутна ивица или подршка газу на рубу ђона за већу бочну стабилност 
- изузетна отпорност на топлину везе вањског ђона са ПУ клином и горњим дијелом ципеле 
- отпорно на топлину према EN ISO 20344/20345 
 
Визуелни приказ чизме: 
 

 
 

 

6. ТАКТИЧКЕ ПАТИКЕ (ГОЈЗЕРИЦЕ) 
 

Технички опис модела. Горњи дио тактичке патике (гојзерице) израђен је од 
преврнуте говеђе коже дебљине 1,8-2 mm и текстилног метеријала кордуре (Cordura®). 
Тактичка патика може бити црне или и природној боји коже. Тактичка патика мора имати 
карактеристике „дишуће“ и водоотпорне обуће, што се постиже израдом подставе од 65% 
полиестера и 35% Coolmax®, што омогућава брзо сушење и апсорбовање зноја. Улошци су 
анатомски обликовани, преносиви и дишући. Ђон је полиуретански и гумени, двоструке 
густине (нитрилна гума омогућава дуготрајност), отпоран на уље и маст, са могућношћу 
апсорпције шока и оптималном удобношћу. Посебан дизајн омогућава супериорну 
покретљивост и равнотежу приликом пењања или ходања по неравним теренима. Ојачање 
прстију израђује се од термопластике дебљине 2,6 mm. Тактичка патика се веже пертлом 
(стандард постојаности по методи SATRA PM 93 Bar 200000 трљања без видљивих промјена 



 103 

мјерено по EN ISO 20344 или једнако вриједан, односно еквивалентан стандард) у доњем 
дијелу кроз ринглице, а у горњем дијелу помоћу нерђајућих кука за пертле, што омогућава 
лако обување и изување. 

Стандард: ENS020347:2004 (+A1:2007). Категорија заштите: O2 HRO WR FO. Дубина 
тактичке патике (гојзерице): до16,5 cm. Тежина тактичке патике (гојзерице): до 1530 g. 
 

 
Тактичка патика (гојзерица) 

 
 

8. КАИШ ЗА ПАНТАЛОНЕ 
 
 Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу - Каиш за 
панталоне, тачка 14 редовне униформе, Технички стандарди о кроју, облику и врстама 
материјала за израду појединачних дијелова униформи, страна 27. 
 
9. ТАКТИЧКИ ОПАСАЧ СА ФУТРОЛАМА 
 

Опасач. Опасач се израђује од  тврде полиолефинске пјене дебљине 5 mm на који се 
са спољашње стране фиксира полиамидна тканина методом лијепљења. Са унутрашње 
стране у централном дијелу се фиксира женски  дио чичак  траке, а по 10 cm са крајева 
мушки дио чичак траке. Руб опасача је са свих стране обрађен паспулирањем са 
полиамидном траком. Копча  опасача је израђена од пластике, а сачињавају је мушки и 
женски дио који се спајају механизмом  у три тачке. Димензије копче су: дужина 76-79 mm, 
ширина 64-68 mm, дебњина 16-18 mm, унутрашњи отвор 52 mm. Опасач се израђује у 
стандардној дужини од 150 cm, а обим се регулише помоћу чичак трака и фиксира са четири 
гајке ширине 25 mm. 
 

 
Скица опасача са копчом 
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Футрола за пиштољ. Футрола за пиштољ је израђена од полимера у црној боји. 
Намјењена је за ношење пиштоња Glock 17, самостално или са монтираном лампом. 
Футрола се монтира на опасач помоћу двије траке и носи се прикопчана на бутини. 
 

 
 

Футроле за резервни оквир, лисице и радио станицу су израђене од полиолефинске 
пјене дебљине 4 mm, на који се са спољашње и унутрашње стране фиксира полиамидна 
тканина методом лијепљења и прошивања. Рубови тијела футрола су учвршћени 
паспулирањем полиамидном траком ширине 25 mm. Затварају се помоћу једног дрикера. 

На полеђини футроле за резервни оквир је нашивена гуртна за провлачење опасача 
ширине 30 mm, а на фуртолама за лисице и радио станицу ширине 40 mm. Гуртна је 
израђена од полиамидних влакана и дебљине је 1,3–1,5 mm, и за тијело футрола је 
причвршћења прошивањем на оба краја са по два дупла штепа размака 4-5 mm. По 
рубовима футрола, и око позиције дрикера је ојачање од ТПЕ фолије, које је проштепано 
заједно са паспул траком. 

 
Гајка за палицу је израђена од полиамидне гуртне ширине 25 mm, која се навлачи на 

опасач, на чијем крају је округла алка унутрашњег пречника 35-40 mm са граничником за 
фиксирање службене палице - томфа. Алка се израђује техником ливења или ковања и 
галвански је заштићена у антрацит боји. 

На футролиза пиштољ, резервни оквир, лисице и радио станицу се користе метални 
прстенасти дрикери (S - feder sistem) који се састоји из 4 дијела (два горња и два доња 
елемента), гдје су сви дијелови у базном материјалу од легуре месинга (CuZn30). Дрикери 
морају задовољити норму ЕN 71-1, као и ОЕКО - ТЕХ 100 стандард. Снага отварања: 25 N  +5/ 
-6 N. Снага споја дијелова - елемената (доњих и горњих) дрикера: минимум 200N. 
 

 
Скица опасача са футролама 

за резервни оквир, за радио уређај, лисице и гајком за палицу 
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Техничке карактеристике материјала од којих се израђује опасач и футроле 
 

Саставни 
дијелови 

Сировински   
састав 

П
о

вр
ш

и
н

ск
а

  

м
а

са
/ 

сп
ец

.т
еж

и
н

а
 

Д
и

м
ен

зи
је

: Број 
жица 

на 1 cm: 
основа 
потка 

П
р

ек
и

д
н

е 
 с

и
л

е 

о
сн

о
ва

/п
о

т
ка

 

Потребна  
документација и 

цертификати 

Пјена за 
опасач и 
футролу 
пиштоља 

Полиолефинска  
пјена 

150-180 
kg/m³  

дебњина 
5 mm 

- по дужини 
2000 kPa ±3 
%; по ширини 
1600 kPa±3 % 

технички  лист 
произвођача 

Пјена  за  
футроле 
резервног  
оквира, радио  
станице и 
лисица 

Полиолефинска  
пјена 

80–100 
kg/m³ 

дебљина 
4 mm 

- по дужини 
1200 kPa ±3 
%; 
по ширини 
1000kPa ±3 % 

технички  лист 
произвођача 

Тканина за 
опасач и све 
футроле 

100%  полиамид  
6.6   Cordura 1100 
dtex са  
полиуретанским 
наносом 

300 
g/m2 
(±5%) 

- основа   
14 
потка      
10 

3.750 / 2.700 
N 

технички  лист 
произвођача; 
цертификат  
овлаштене 
лабораторије 

Паспул   трака 
за опасач и све 
футроле 

Трака  
полиамид      
100% 

- ширина 
25 mm 

- - технички  лист 
произвођача 

Чичак  трака Полиестер 100 % - опасач: 
ширина 
50mm 
каиш: 
ширина 
30 mm 

- - технички  лист 
произвођача 

Дрикери за  
све  футроле 

легуре месинга 
(CuZn3 ) 

Снага 
отва-
рања: 
25N  +5/ 
- 6N 
 

- - Снага  споја  
доњих и 
горњих 
елемената 
дрикера: 
минимум 
200N. 

технички  лист 
произвођача; 
ОЕКО–ТЕХ 100  
стандард; 
цертификат  
овлаштене 
лабораторије 

Конац Филамент Nm 40 
Боја:  црна 

- - - - технички  лист 
произвођача 

Копча  за  
опасач 

Полиамид  или 
полиестер 

- дужина  
76–79mm 
ширина 
64–68mm 
дебњина 
16-18mm 
унутра-
шњи 
отвор 
52mm 

- - технички  лист 
произвођача 
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Гајке за  опасач Гуртна   
полиамид 100% 

- ширина  
25 mm 
дебљине  
1,0-
1,2mm 

- - технички  лист 
произвођача 

Гуртне за 
футроле 

Полиамид  100% - ширина  
30 mm 
дебљина  
2,6-
3,0mm 

- - технички  лист 
произвођача 

 
 
10. ТАКТИЧКА РУКАВИЦА 
 

Израђене су од ватроотпорне плетенине отпорне на хабање. Кројене су уско уз прсте 
што омогућава прецизне тактичке радње. Ојачане су у предјелу длана, надланице и прстију 
према приложеној скици. Кожна ојачања на прстима, длану и надланици су од јареће или 
козије коже. У предјелу палца и корјену кажипрста ојачање је од храпавог каучука, чиме се 
спречава клизање борбених средстава. У корјену длана испод кожног ојачања налази се 
пјенаста маса дебљине 5 mm. Са унутрашње стране рукавице у подручју зглоба шаке, 
цијелим обимом, налази се ушивена гума. Дужина рукавица се протеже према подлактици 
6 cm од  зглоба шаке. Израђује се у три  величине: L, XL, XXL. 
 

 
Посебна униформа САЈ - техничка скица тактичке рукавице 

 
 
11. КИШНА ПЕЛЕРИНА (ПОНЧО) 
 

Опис модела. Кишна пелерина је равног кроја, дужине до испод кољена, без рукава. 
Предња и задња страна су правоугаоног облика, спојених на раменима, а отворених на 
бочним странама. Бочни рубови кишне пелерине, с предње и задње стране имају по осам 
нехрђајућих металних ринглица. Кишна пелерина има капуљачу, чија форма има функцију 
заштите врата, браде и ушију. Читавим обимом спољњег дијела капуљаче нашивен је тунел 
кроз који је провучен гајтан који има функцију регулисања ширине обима капуљаче. 
Израђује се од водонепропусног материјала, а сви шавови су варени. 

Боја кишне пелерине је сиво маслинаста (СМБ). 
 

Техничке карактеристике материјала од којег се израђује кишна пелерина 
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Сировниски састав полиестер 100% са премазом полиуретан 

Тежина 160 g/m
2
            ±5 % 

Прекидна сила: 
основа 
потка 

 
1400 N 
1000 N 

Сила кидања 
основа 
потка 

 
50 N 
40 N 

Постојаност боје на: 
прање на 30°С 
отирање суво/мокро 
свјетлост 

 
оцјена 5 
оцјена 4-5/5 
оцјена 5 

 

 
Посебна униформа САЈ - техничка скица кишне пелерине 

 

 
12. ЗИМСКЕ РУКАВИЦЕ  
 
 Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу - 
Рукавице кожне тачка 14 редовне униформе.  
 
13. КАМУФЛАЖНИ КОМПЛЕТ ЗА СНИЈЕГ 
 

Камуфлажни комплет за снијег састоји се од горњег дијела (јакне) и доњег дијела 
(панталона) које се израђују од материјала који обезбјеђују камуфлажу, као што је 
приказано на слици. Носи се преко униформе и обезбјеђује високу покретљивост у свим 
условиома на терену. Поред комплета за камуфлажу потребна је и додатна опрема као што 
су рукавице, чарапе, капа, навлака за шљем и камуфлажне траке које служе са прекривање 
одређене опреме (оружје и слично). Комплет је осмишљен тако да изгледа као дио 
природног окружења. Камуфлажно одијело израђује се у једној универзалној величини која 
се може подешавати захваљујући посебном дизајну овог одијела. 
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Слика камуфлажног комплета  
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II - ПОСЕБНА УНИФОРМА ЦЕНТРА ЗА ОБУКУ 

 
ЈЕДНОДЈЕЛНА УНИФОРМА ЦЗО 
 

1. КОМБИНЕЗОН 
 
Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу - 
Комбинезон, посебне униформе САЈ 

  
 

2. КОМБИНЕЗОН ОД НЕ ЗАПАЉИВОГ МАТЕРИЈАЛА 
 
 
ДВОДЈЕЛНА УНИФОРМА ЦЗО 
 
1. ШЕШИР 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу - Шешир, 
посебне униформе САЈ 

 
2. КАЧКЕТ 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу - Качкет, 
посебне униформе САЈ 

 
 
3. МАЈИЦА КРАТКИХ РУКАВА „О“ ИЗРЕЗ 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Мајица 
кратких рукава „О“ изрез, посебне униформе САЈ 

 
 
4. ТАКТИЧКА КОШУЉА КРАТКИХ РУКАВА 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Тактичка 
кошуља кратких рукава, посебне униформе САЈ 

 
5. КОШУЉА  ТАКТИЧКА ДУГИХ РУКАВА 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Тактичка 
кошуља дугих рукава, посебне униформе САЈ 

 
6. ТАКТИЧКА ЈАКНА 

 
Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Тактичка 
јакна, посебне униформе САЈ 
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7. ТАКТИЧКЕ ПАНТАЛОНЕ  
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Тактичке 
панталоне, посебне униформе САЈ 

 
8. КОМПЛЕТ ОД ВОДОНЕПРОПУСНОГ МАТЕРИЈАЛА 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Комплет од 
водонепропусног материјала, посебне униформе САЈ 

 
9. ЈАКНА СА ПОЛАР УЛОШКОМ 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Јакна са 
полар улошком, посебне униформе САЈ 

 
 
ЗАЈЕДНИЧКИ ДЈЕЛОВИ ЈЕДНОДЈЕЛНЕ И ДВОДЈЕЛНЕ УНИФОРМЕ ЦЗО: 
 
 
1. ВУНЕНА КАПА 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Вунена 
капа, посебне униформе САЈ 

 
2. ПОЛУРОЛКА 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Полуролка, 
посебне униформе САЈ 

 
3. ТАКТИЧКА ЧИЗМА 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Тактичка 
чизма, посебне униформе САЈ 

 
4. ТАКТИЧКЕ ПАТИКЕ (ГОЈЗЕРИЦЕ) 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Тактичке 
патике (гојзерице), посебне униформе САЈ 

 
5. КАИШ ЗА ПАНТАЛОНЕ 
 

 Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Каиш за 
панталоне, посебне униформе САЈ 
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6. ТАКТИЧКИ ОПАСАЧ СА ФУТРОЛАМА 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу –Тактички 
опасач са футролама, посебне униформе САЈ 

 
7. ТАКТИЧКА РУКАВИЦА 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Тактичка 
ракувица, посебне униформе САЈ 

 
8. КИШНА ПЕЛЕРИНА (ПОНЧО) 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Кишна 
пелерина (пончо), посебне униформе САЈ 

 
9. ЗИМСКЕ РУКАВИЦЕ  
 
 Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу - 
Рукавице кожне тачка 14 редовне униформе.  
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II - ПОСЕБНА УНИФОРМА ЈЕДИНИЦА ЗА ПОДРШКУ - ЈЗП 
 
ЈЕДНОДЈЕЛНА УНИФОРМА ЈЗП 
 

1. КОМБИНЕЗОН 
 
Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу - 
Комбинезон, посебне униформе САЈ 

  
 

2. КОМБИНЕЗОН ОД НЕ ЗАПАЉИВОГ МАТЕРИЈАЛА 
 
 
ДВОДЈЕЛНА УНИФОРМА ЈЗП 
 
 
1.ТАКТИЧКА КОШУЉА КРАТКИХ РУКАВА 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Тактичка 
кошуља кратких рукава, посебне униформе САЈ 

 
2. КОШУЉА  ТАКТИЧКА ДУГИХ РУКАВА 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Тактичка 
кошуља дугих рукава, посебне униформе САЈ 

 
3. ТАКТИЧКИ ДУКС 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Тактички 
дукс, посебне униформе САЈ 

 
4. ТАКТИЧКА ЈАКНА 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Тактичка 
јакна, посебне униформе САЈ 
 

5. ТАКТИЧКЕ ПАНТАЛОНЕ  
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Тактичке 
панталоне, посебне униформе САЈ 

 
ЗАЈЕДНИЧКИ ДЈЕЛОВИ ЈЕДНОДЈЕЛНЕ И ДВОДЈЕЛНЕ УНИФОРМЕ ЈЗП: 
 
1. БЕРЕТКА 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу - Беретка, 
посебне униформе САЈ.  
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2. КАЧКЕТ 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу - Качкет, 
посебне униформе САЈ 

 
3. ВУНЕНА КАПА 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Вунена 
капа, посебне униформе САЈ 
 

4. ФАНТОМ КАПА 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Фантом 
капа, посебне униформе САЈ 

 
5. МАЈИЦА КРАТКИХ РУКАВА „О“ ИЗРЕЗ 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Мајица 
кратких рукава „О“ изрез, посебне униформе САЈ 

 
6. ЈАКНА СА ПОЛАР УЛОШКОМ 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Јакна са 
полар улошком, посебне униформе САЈ 

 
7. МАЈИЦА ДУГИХ РУКАВА 
 
8. ПОЛУРОЛКА 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Полуролка, 
посебне униформе САЈ 
 

9. ИНТЕРВЕНТНИ ПРСЛУК 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – 
Интервентни прслук, посебне униформе САЈ 
 

10. ТАКТИЧКА ЧИЗМА 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Тактичка 
чизма, посебне униформе САЈ 

 

11. ТАКТИЧКЕ ПАТИКЕ (ГОЈЗЕРИЦЕ) 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Тактичке 
патике (гојзерице), посебне униформе САЈ 
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12. КАИШ ЗА ПАНТАЛОНЕ 
 

 Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Каиш за 
панталоне, посебне униформе САЈ 

 
13. ТАКТИЧКИ ОПАСАЧ СА ФУТРОЛАМА 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу –Тактички 
опасач са футролама, посебне униформе САЈ 

 
14. ТАКТИЧКА РУКАВИЦА 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Тактичка 
ракувица, посебне униформе САЈ 

 
15. КИШНА ПЕЛЕРИНА (ПОНЧО) 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Кишна 
пелерина (пончо), посебне униформе САЈ 

 

16. КОМПЛЕТ ОД ВОДОНЕПРОПУСНОГ МАТЕРИЈАЛА 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Комплет од 
водонепропусног материјала, посебне униформе САЈ 

 
17. ЗИМСКЕ РУКАВИЦЕ  
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу - Рукавице 
кожне тачка 14 редовне униформе.  

 
 
18. КАМУФЛАЖНИ КОМПЛЕТ ЗА СНИЈЕГ  
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – 
Камуфлажни комплет за снијег, посебне униформе САЈ 

 
19. НАВЛАКА ЗА ШЉЕМ  
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Навлака за 
шљем, посебне униформе САЈ 
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IV - ПОСЕБНА УНИФОРМА ПОСЕБНИХ СНАГА ПОЛИЦИЈЕ - ПСП 
 
1. КОМБИНЕЗОН  
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – 
Комбинезон, посебне униформе САЈ 

 
2. МАЈИЦА ДУГИХ РУКАВА 
 
3. МАЈИЦА КРАТКИХ РУКАВА „О“ ИЗРЕЗ 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Мајица 
кратких рукава „О“ изрез, посебне униформе САЈ 

 
4. ТАКТИЧКА ЧИЗМА 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Тактичка 
чизма, редовне униформе. 

 
10. КАЧКЕТ 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Качкет, 
редовне униформе. 

 
 

 
V - ПОСЕБНА УНИФОРМА КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ И ОДЈЕЉЕЊА ЗА 

ПРОТИВДИВЕРЗИОНУ ЗАШТИТУ 
1. КАЧКЕТ 
 

Опис модела. Састављен је из шест дијелова. Са задње стране је полукружно сјечен, 
са лајснама на  којима је нашивена чичак трака за регулацију обима. На предњој страни је 
пластични шилт обшивен основном тканином и проштепан украсним штеповима. 

 

 
Посебна униформа криминалистичке полиције - техничка скица качкета 
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2. ЈАКНА КРАТКА 
 

Опис модела. Јакна је равног кроја дужине до бокова. На дужини је нашивен појас. 
Ширина појаса се регулише помоћу шпанге копљастог облика нашивене бочно, на коју је 
стављен горњи дрикер, док је доњи стављен на појас. 

Предњи дио јакне (лијева и десна страна) се састоје из два основна сегмента. Они се 
затварају двосмјерним дјељивим патент затварачем читавом дужином предњег дијела до 
врха крагне, који је прекривен лајснама, од којих је лијева (горња) ширине 7 cm са 
скривеним горњим дрикерима, док је доња лајсна ширине 5 cm са доњим дрикерима. 
Дрикер мора бити израђен од квалитетног материјала који онемогућава корозију, који се 
доказује са сертификатом од произвођача дрикера. Крагна је висине 9 cm. У крагну је 
ушивена капуљача. Форма капуљаче је таква да има функцију заштите врата, браде и ушију. 
На капуљачу је нашивен меки чичaк, а на крагну тврди чичак, димензија 2 cm x 4 cm, како би 
капуљача имала могућност спремања у крагну. Постављена је полиамидном мрежицом 
тежине 100 gr/m². Израђена од водонепропусног и паропропусног материјала. Сви шавови 
на ламинату морају бити варени одговарајућом  траком. Лијеви и десни предњи дио састоје 
се из три дијела. Сјечени су на висини струка и на висини груди. Испод пресјека на струку 
налазе се косо постављени џепови, који су  прекривени лајснама. Затварају се патент 
затварачима. Испод хоризонталног сјечења у висини груди на обе преднјице отворени су 
џепови, који су прекривени лајсном и затварају се патент затварачима. У десном џепу је 
скривени натпис „Криминалистичка полиција“ у два реда, који је интегрисан на траци 
високе рефлексије. Трака са натписом је ширине 5 cm и дужине 15 cm. Димензије текста - 
слова су 10 cm дужине и 1,0 - 1,1 cm висине. Натпис је фиксиран у горњем  дијелу за 
унутрашњост џепа и по потреби се вади. На средњем дијелу, поред лајсни, отворени су 
џепови који се протежу од сјечења на грудима до сјечења на струку, а копчају се са двије 
чичак траке димензија 2x6 cm. На дужини јакне у бочном шаву постављен недјељиви патент 
затварач са два клизача, дужине 20 cm. Патент затварач је скривен лајсном ширине 2 cm док 
су на кључевима постављене потезнице ради лакшег отварања и затварања. Служе за лакши 
приступ оружју и опреми. 

Задњи дио се састоји из два дијела. На доњем дијелу, са десне стране, бочно, налази 
се вертикални џеп са паспулом који се копча патент затварачем. Отвор џепа је дужине 16 
cm. Џеп се протеже цијелом ширином леђа. Испод сатле налази се отвор у који је смјештен 
натпис „Кримналистичка полиција“ у два реда, који је интегрисан на високо рефлектујућу 
траку  димензија 29 х 10 cm. Трака са натписом се по потреби вади. На дужини леђа, са 
унутрашње стране је тунел у коме је еластични шњур за регулацију ширине. Пластични 
регулатори се налазе у бочним шавовима. 

Рукави су кројени из два дијела. На дужини рукава су манжетне, које се копчају чичак 
траком, која има функцију регулисања ширине рукава. Постављена је полиамидном 
мрежицом тежине 100 gr/m². Израђена од водонепропусног и паропропусног материјала. 
Сви шавови на ламинату морају бити варени одговарајућом траком. 
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Посебна униформа криминалистичке полиције - техничка скица кратке јакне љетне 
 

Техничке карактеристике основне тканине за љетну јакну крим. полиције 

Структура тканине двослојни ламинат; 1. слој – платно; 2. слој – мембрана хидрофилна (компактна)  

Сировински састав  1. слој - 100 %  полиестер; 2. слој - мембрана 100 % полиестер 

Тежина (ISO 3801)  135  gr/m²    (±  5%) 

Функција тканине водонепропусна, дишљива, отпорна на вјетар 

Стандарди EN 343, ÖKO-TEX - klasa 2 

Боја црна 

Параметри  тканине Јединица мјере Тражена вриједност Методе контроле 

Прекидне силе:  N основа 730; потка 640 EN  ISO  13934-1 

Водонепропусност шавова bаr ≥ 0,2 ISO 6330 3А 

Отпорност на раслојавање   50 прања на 60° С ISO 6330 3А 

Пропустљивост водене паре (RET) m² Pa/W ≤ 8 ISO  11092 

Постојаност  
боје 

Свјетлост  5 ISO 105 В02 

Отирање мокро  4 ISO 105 X12 

Отирање  суво  4 ISO 105 X12 

Зној   базни/алкални  4/4 ISO 105 E04 

Хемиско  чишћење  4 ISO 105 

Прање  4 ISO 105 

 
Патент  затварачи на јакни и прслуку. Патент затварачи на предњици, бочним 

отворима и џепу су следећих карактеристика: 1) трака: полиестер 100% мат тегет плаве боје; 
2) ширина траке: 14 mm; 3) зубци (ланац): полиестер 100%; 4) ширина зубаца: 6 mm; 5) 
клизач са рукохватом: ZnAlCu; 6) чврстоћа споја - сила раздвајанја зубаца: минимум 630 N; 7) 
постојаност обојења: на  прање  до  60°, зној, отирање суво и мокро - осцјена 4-5. Патент 
затварачи предњице и бочних отвора су  водоодбојни. 

Дрикери на јакни и прслуку. На јакни се користе метални дрикери  S – feder sistem 
који се састоји из 4 дијела  тј. 1 сет, гдје су сви дијелови у базном материјалу од легуре 
месинга(CuZn30). Дрикери морају задовољити норму ЕN 71. Дрикери не смију садржавати 
никл, због његове штетности по здравље. Обавезно је да сви дијелови морају да задовоље и 
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ОЕКО–ТЕХ 100 стандард. Снага отварања: 11 N + 5/- 6 N. Снага споја дијелова - елемената 
(доњих и горњих) дрикера: минимум 120 N. 
 
3. ПРСЛУК 
 

Опис модела. Прслук се затвара патент затварачем. Предњи дио прслука је сјечен у 
предјелу струка. На грудном дијелу налазе се два џепа. Изнад десног џепа нашивен је 
женски дио чичак траке на који се по потреби монтира натпис „Криминалистичка полиција“ 
у два реда, који је  интегрисан на траци високе рефлексије. Трака са натписом је ширине 5 
cm и дужине 15 cm. Димензије текста - слова су 10 cm дужине. Изнад сјечења су нашивени 
џепови, од којих је десни затворен патном и чичак траком, а лијеви патент затварачем. 
 

  
 

Посебна униформа криминалистичке полиције - техничка скица прслука 
 

Испод сјечења, са десне стране, налази се дводимензионални џеп покривен патном, 
који се затвара чичак траком. На лијевој страни су нашивена два уска дводимензионална 
џепа са патнама и чичак траком. Леђа су сјечена у горњем дијелу. Испод лајсне на горњем 
сјечењу налази се отвор у који је смјештен натпис „Кримналистичка полиција“ у два реда, 
који је интегрисан на високо рефлектујућу траку димензија 29 х 10 cm. Трака са натписом се 
по потреби вади. Прслук је постављен памучном поставом. Боја прслука је беж и црна. 
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VI - ПОСЕБНА УНИФОРМА МОТОЦИКЛИСТИЧКА 
 
ЗИМСКА МОТОЦИКЛИСТИЧКА УНИФОРМА 
 
1. КОШУЉА ДУГИХ РУКАВА  
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Кошуља 
дугих рукава, редовне униформе. 
 

2. КОЖНА ЈАКНА 
 

Опис модела. Јакна је класичног кроја дужине до струка у предјелу груди на 
предњицама израђује се два паспул џепа који се копчају помоћу рајфешлуса. Крагна је 
стојећа тз. руска која се копча помоћу дрикера са ПВЦ капицом. Леђа се кроје из 4 дијела, а 
у горњем дијелу леђа (лопатицама) убацује се дијелови иштепани са гумом (хармоника) 
ради истезања. На предњу страну рукава уграђује се рајфешлус ради лакшег облачења, а на 
задњој страни убацује се иштепана тканина (хармоника). У куглу рукава убацује се 
флуоросцентни кедер. На дужини јакне у бочним странама убацује се иштепана тканина 
(хармоника) ради регулације ширине. Јакна се копча помоћу квалитетног рајфешлуса, а 
испод рајфешлуса убацује се скривена лајсна. Јакна је постављена мрежастом поставом, а 
на лијевој страни предњице израђује се један унутрашњи паспул џеп са рајфешлусом. На 
лактном дијелу рукава поставе израђују се џепови за унутрашње протекторе, а на леђима 
један већи џеп за леђни протектор, а у раменом дијелу нашива се чичак (меки) за унутарњи 
рамени протектор. У доњем дијелу леђне поставе нашива се гума са рајфешлусом која 
служи за монтирање јакне за панталоне. Сви шавови на јакни су варени стројем за варење 
шавова. Сви шавови који су изложени напрезању су додатно проштепани уским везом. 
 

  
Посебна униформа мотоциклистичка - техничка скица кожне јакне 

 
На лијевом рукаву је на 7 cm од почетка рукава нашивен лучни жакард знак 

„Полиција“, а одмах испод њега амблем Републике Српске, а на десном рукаву амблем 
полиције Републике Српске. Полицијска значка у жакард ткању нашива се на предњем 
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дијелу лијево у висини груди, која има димензију ширине 72 mm, а висине 77 mm. На 
предњем дијелу десно нашива се меки чичак ширине 2,5 cm дужине 13,5 cm на који се 
поставља везени натпис са иницијалом имена и пуним презименом. На леђима иде 
флуоросцентни натпис „Полиција“. На лијевом рукаву нашива се амблем грб и натпис 
полиција полукружно, а на десном рукаву грб полиције. Сви амблеми се нашивају на чичак. 
     

Техничке карактеристике материјала за израду. Кожна мото јакна (зимска) 

Квалитативна контрола тканине Мјера Вриједност Стандард 

1.Врста коже   Нубук-јунећа 

2.Дебљина коже mm 1,0-1,2 G.S2.022 

3.Затезна чврстоћа   daN/cm
2
 120 G.S2.028 

4.Прекидно издужење % 80 G.S2.028 

5.Сила цијепања у једном смјеру N 25 G.S2.029 

6.Цјепање клином N 60 G.S2.030 

7.Неизмјенично превијање    

-сухо    Бр.прегиба Изнад 50000 G.S2.033 

-мокро Бр.прегиба Изнад 10000 G.S2.033 

8.Постојаност према трљању    

 -сухо Оцјена 50/4 G.S2.040 

-мокро Оцјена 20/4 G.S2.040 

-зној  Оцјена 10/3-4 G.S2.040 

9.Вријеме продирања воде по Баллy мин Изнад 60 G.S2.036 

10.Хемијска својства    

-влага % 15,0 G.S2.010 

10.Боја коже    

Квалитативна контрола помоћног материјала 

1.Постава а) површинска маса 
б) сировински састав 

125-150 
100% 

g/m
2 

памук 

2.Џеповина а) површинска маса 
б) сировински састав 

125-150 
100% 

g/m
2 

памук 

 
 
3. КОЖНЕ ПАНТАЛОНЕ СА УЛОШКОМ 
 

Опис модела. Панталоне су класичног кроја. На предњици у предјелу бокова 
израђују се два паспул џепа који се копчају помоћу рајфешлуса. На предњици у предјелу 
кољена израђују се по четири ушитка, а изнад кољена ушива се  иштепана тканина са гумом 
(хармоника). На бочној страни на дужини израђују се скривени рајфешлуси због лакшег 
облачење. У горњрм дијелу задњица испод појаса такође се убацује иштепана гума 
(хармоника). Појас хлача је у задњем дијелу продужен, а у бочне дијелове се убацује гума и 
кајиш за регулацију ширине појаса. Хлаче се копчају помоћ рајфешлуса и ПВЦ дрикера у 
појасу, а испод рајфешлуса убацује се мембрана која спречава улазак воде. Сви шавови на 
хлачама су варени. Хлаче су постављене мрежастом поставом. На постави у предјелу 
кољена и бокова израђени су џепови за монтирање протектора. На десној страни бочне 
стране од гуме прави се џеп за смјештање СТОП палице. У појас се убацује рајфешлус за 
копчање јакне и панталона. Задњице су са унутрашње стране додатно ојачане у предјелу 
сједала од основног материјала. Сви шавови који су изложени напрезању су додатно 
проштепани уским везом. 
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Техничке карактеристике материјала за израду. Кожне панталоне с улошком (зимске) 

Квалитативна контрола тканине Мјера Вриједност Стандард 

1.Врста коже   Нубук-јунећа 

2.Дебљина коже mm 1,0-1,2 G.S2.022 

3.Затезна чврстоћа   daN/cm
2
 120 G.S2.028 

4.Прекидно издужење % 80 G.S2.028 

5.Сила цијепања у једном смјеру N 25 G.S2.029 

6.Цјепање клином N 60 G.S2.030 

7.Неизмјенично превијање    

-сухо    Бр.прегиба Изнад 50000 G.S2.033 

-мокро Бр.прегиба Изнад 10000 G.S2.033 

8.Постојаност према трљању    

 -сухо Оцјена 50/4 G.S2.040 

-мокро Оцјена 20/4 G.S2.040 

-зној  Оцјена 10/3-4 G.S2.040 

9.Вријеме продирања воде по Баллy мин Изнад 60 G.S2.036 

10.Хемијска својства    

-влага % 15,0 G.S2.010 

10.Боја коже    

Квалитативна контрола помоћног материјала 

1.Постава а) површинска маса 
б) сировински састав 

125-150 
100% 

g/m
2 

памук 

2.Џеповина а) површинска маса 
б) сировински састав 

125-150 
100% 

g/m
2 

памук 

 

 
 

Посебна униформа мотоциклистичка - техничка скица кожне панталоне с улошком 
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ЉЕТНА МОТОЦИКЛИСТИЧКА УНИФОРМА 
 
1. КАЧКЕТ  
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Качкет, 
редовне униформе. 

 
2. КОШУЉА КРАТКИХ РУКАВА  
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Кошуља 
кратких рукава, редовне униформе. 

 
3. КОЖНА ЈАКНА ЉЕТНА 
 

Опис модела. Јакна је класичног кроја дужине до струка у предјелу груди на 
предњицама израђује се два паспул џепа који се копчају помоћу рајфешлуса. Крагна је 
стојећа тз. руска која се копча помоћу дрикера са ПВЦ капицом. Леђа се кроје из 4 дијела, а 
у горњем дијелу леђа (лопатицама) убацује се дијелови иштепани са гумом (хармоника) 
ради истезања. На предњу страну рукава уграђује се рајфешлус ради лакшег облачења, а на 
задњој страни убацује се иштепана тканина (хармоника). У куглу рукава убацује се 
флуоросцентни кедер. На дужини јакне у бочним странама убацује се иштепана тканина 
(хармоника) ради регулације ширине. Јакна се копча помоћу квалитетног рајфешлуса, а 
испод рајфешлуса убацује се скривена лајсна. Јакна је постављена мрежастом поставом, а 
на лијевој страни предњице израђује се један унутрашњи паспул џеп са рајфешлусом. На 
лактном дијелу рукава поставе израђују се џепови за унутрашње протекторе, а на леђима 
један већи џеп за леђни протектор, а у раменом дијелу нашива се чичак (меки) за унутарњи 
рамени протектор. У доњем дијелу леђне поставе нашива се гума са рајфешлусом која 
служи за монтирање јакне за панталоне. Сви шавови на јакни су варени стројем за варење 
шавова. Сви шавови који су изложени напрезању су додатно проштепани уским везом. На 
лијевом рукаву је на 7 cm од почетка рукава нашивен лучни жакард знак „Полиција“, а 
одмах испод њега амблем Републике Српске, а на десном рукаву амблем полиције 
Републике Српске. Полицијска значка у жакард ткању нашива се на предњем дијелу лијево 
у висини груди, која има димензију ширине 72 mm, а висине 77 mm. На предњем дијелу 
десно нашива се меки чичак ширине 2,5 cm дужине 13,5 cm на који се поставља везени 
натпис са иницијалом имена и пуним презименом. На леђима иде флуоросцентни натпис 
„Полиција“. На лијевом рукаву нашива се амблем грб и натпис полиција полукружно, а на 
десном рукаву грб полиције. Сви амблеми се нашивају на чичак. 
 



 123 

  
Посебна униформа мотоциклистичка - техничка скица кожне јакне љетне 

     

Техничке карактеристике материјала за израду. Мото јакна (љетна) 

Квалитативна контрола тканине Мјера Вриједност Стандард 

1.Сировински састав тканине 
-лице полиестер 

 
% 

 
100 

 
JUSF.S3.139 

-наличије полиуретан % 100 JUSF.S3.131 

2.Површинска маса са Р влагом g/m
2
 170 ISO 3801/2003 

3.Густина жица тканине    
-основа ж/10 cm. 560 JUS F.S2.013 

-потка ж/10 cm 220 JUS F.S2.013 

4.Водонепропусност-метода Б оцјена “100“ JUS F.A1.012 

5.Водоодбојност-метода Ц оцјена “100“ JUS F.A1.012 

6.Пропусност водене паре m
2
/Pa/W 5,90 ISO 11092 

7.Скупљање при прању на 40
0
Ц 

-основа 
 

% 
 

0,75 
 

JUS F.S2.020 

-потка % 0,25 JUS F.S2.020 

8.Постојаност обојења тканине 
-прање на 40

0
Ц 

 
оцјена 

5/5  
ISO  105-C01 

-зној кисели/алкални оцјена 4-5/4-5 ISO  105-E04 

-трљање сухо/мокро оцјена 4-5/4 ISO  105-X12 

9.Боја тканине оцјена   

Квалитативна контрола помоћног материјала 

1.Постава а)површинска маса 
б)сировински састав 

125-150 
100% 

g/m
2 

памук 

2.Џеповина а)површинска маса 
б)сировински састав 

125-150 
100% 

g/m
2 

памук 

 
4. КОЖНЕ ПАНТАЛОНЕ ЉЕТНЕ 
 

Опис модела. Панталоне су класичног кроја. На предњици у предјелу бокова 
израђују се два паспул џепа који се копчају помоћу рајфешлуса. На предњици у предјелу 
кољена израђују се по четири ушитка, а изнад кољена ушива се  иштепана тканина са гумом 
(хармоника). На бочној страни на дужини израђују се скривени рајфешлуси због лакшег 
облачење. У горњрм дијелу задњица испод појаса такође се убацује иштепана гума 



 124 

(хармоника). Појас хлача је у задњем дијелу продужен, а у бочне дијелове се убацује гума и 
кајиш за регулацију ширине појаса. Хлаче се копчају помоћ рајфешлуса и ПВЦ дрикера у 
појасу, а испод рајфешлуса убацује се мембрана која спречава улазак воде. Сви шавови на 
хлачама су варени. Хлаче су постављене мрежастом поставом. На постави у предјелу 
кољена И бокова израђени су џепови за монтирање протектора. На десној страни бочне 
стране од гуме прави се џеп за смјештање СТОП палице. У појас се убацује рајфешлус за 
копчање јакне и панталона. Задњице су са унутрашње стране додатно ојачане у предјелу 
сједала од основног материјала. Сви шавови који су изложени напрезању су додатно 
проштепани уским везом. 
 

Техничке карактеристике материјала за израду. Мото јакна (љетна) 

Квалитативна контрола тканине Мјера Вриједност Стандард 

1.Сировински састав тканине 
-лице полиестер 

 
% 

 
100 

 
JUSF.S3.139 

-наличије полиуретан % 100 JUSF.S3.131 

2.Површинска маса са Р влагом g/m
2
 170 ISO 3801/2003 

3.Густина жица тканине    
-основа ж/10 cm. 560 JUS F.S2.013 

-потка ж/10 cm 220 JUS F.S2.013 

4.Водонепропусност-метода Б оцјена “100“ JUS F.A1.012 

5.Водоодбојност-метода Ц оцјена “100“ JUS F.A1.012 

6.Пропусност водене паре m
2
/Pa/W 5,90 ISO 11092 

7.Скупљање при прању на 40
0
Ц 

-основа 
 

% 
 

0,75 
 

JUS F.S2.020 

-потка % 0,25 JUS F.S2.020 

8.Постојаност обојења тканине 
-прање на 40

0
Ц 

 
оцјена 

5/5  
ISO  105-C01 

-зној кисели/алкални оцјена 4-5/4-5 ISO  105-E04 

-трљање сухо/мокро оцјена 4-5/4 ISO  105-X12 

9.Боја тканине оцјена   

Квалитативна контрола помоћног материјала 

1.Постава а) површинска маса 
б) сировински састав 

125-150 
100% 

g/m
2 

памук 

2.Џеповина а) површинска маса 
б) сировински састав 

125-150 
100% 

g/m
2 

памук 
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Посебна униформа мотоциклистичка - техничка скица кожне панталоне љетне 
 
5. КОМБИНЕЗОН СА ОЈАЧАЊИМА НА КОЉЕНИМА, ЛАКТОВИМА И РАМЕНИМА 
 

Опис модела. Комбинезон је класичног кроја и из једног дијела у предјелу груди 
израђена су два паспул џепа са копчањем на рајешлус, а у предјелу бокова на предњој 
страни такође се израђују два паспул џепа. Комбинезон се копча помоћу скривеног 
рајфешлуса. Изнад кољена на предњој страни убацује се исштопана гума (хармоника). Иста 
гума убацује се и на горњи дио леђа и у предјелу струка леђа и на задњем рукаву. На 
дужини ногавица на бочним странама израђују се шлицеви за лакше облачење.  На дужини 
рукава такође се израђују рајфешлуси за лакше облачење. 
Комбинезон је ојачан са унутрашње стране у предјелу сједала. Сви шавови на комбинезону 
су додатно проштепани са украсним штепом, а са унутрашње стране поварени вар 
машином. Комбинезон је постављен мрежастом поставом, а у предјелу рамена, лактова, 
кољена и бокова израђују се џепови за монтирање протектора (заштите). На лијевом рукаву 
је на 7 cm од почетка рукава нашивен лучни жакард знак „Полиција“, а одмах испод њега 
амблем Републике Српске, а на десном рукаву амблем полиције Републике Српске. 
Полицијска значка у жакард ткању нашива се на предњем дијелу лијево у висини груди, која 
има димензију ширине 72 mm, а висине 77 mm. На предњем дијелу десно нашива се меки 
чичак ширине 2,5 cm дужине 13,5 cm на који се поставља везени натпис са иницијалом 
имена и пуним презименом. На леђима иде флуоросцентни натпис „Полиција“. На лијевом 
рукаву нашива се амблем грб и натпис полиција полукружно, а на десном рукаву грб 
полиције. Сви амблеми се нашивају на чичак. 
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Посебна униформа мотоциклистичка - техничка скица комбинезон са ојачањима 

 

Техничке карактеристике материјала за израду. Комбинезон са ојачањима на кољенима, лактовима и 
раменима 

квалитативна контрола тканине мјера вриједност стандард 

1.Сировински састав тканине 
-лице полиестер 

 
% 

 
100 

 
JUSF.S3.139 

-наличије полиуретан % 100 JUSF.S3.131 

2.Површинска маса са Р влагом g/m
2
 170 ISO 3801/2003 

3.Густина жица тканине    
-основа ж/10 cm. 560 JUS F.S2.013 

-потка ж/10 cm 220 JUS F.S2.013 

4.Водонепропусност-метода Б оцјена “100“ JUS F.A1.012 

5.Водоодбојност-метода Ц оцјена “100“ JUS F.A1.012 

6.Пропусност водене паре m
2
/Pa/W 5,90 ISO 11092 

7.Скупљање при прању на 40
0
Ц 

-основа 
 

% 
 

0,75 
 

JUS F.S2.020 

-потка % 0,25 JUS F.S2.020 

8.Постојаност обојења тканине 
-прање на 40

0
Ц 

 
оцјена 

5/5  
ISO  105-C01 

-зној кисели/алкални оцјена 4-5/4-5 ISO  105-E04 

-трљање сухо/мокро оцјена 4-5/4 ISO  105-X12 

9.Боја тканине оцјена   

Квалитативна контрола помоћног материјала 

1.Постава а) површинска маса 
б) сировински састав 

125-150 
100% 

g/m
2 

памук 
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2.Џеповина а) површинска маса 
б) сировински састав 

125-150 
100% 

g/m
2 

памук 

 
 
ЗАЈЕДНИЧКИ ДЈЕЛОВИ ЉЕТНЕ И ЗИМСКЕ МОТОЦИКЛИСТИЧКЕ УНИФОРМЕ 
 
 
1. КАЦИГА МОТОЦИКЛИСТИЧКА 
 

Опис модела. Кацига је преклопног типа са Bluetooth везом и уграђеном 
вентилацијом. Унутрашњи визир за сунце и визир против замагљивања. Скидива и перива 
антибактеријска и антиалергијска „clima comfort“ унутрашњост. Кацига је израђена од 
ленакса (LEXAN). Маса кациге је око 1680 g. 
 

 
 

Посебна униформа мотоциклистичка - кацига 

 
 
2. КАЦИГА МОТОЦИКЛИСТИЧКА – ЗА ВОЗАЧЕ СКУТЕРА 
 

Опис модела. Кацига има чист визир, отпоран на гребање са унутрашњим визиром за 
сунце. Скидиву и периву антибактеријску и антиалергијску „clima comfort“ унутрашњост. 
Чело и брада су са вентилационим отворима. Кацига је израђена од поликарбоната, масе 
око 1300 g. 
 
3. КАИШ ЗА ПАНТАЛОНЕ 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Каиш, 
редовне униформе. 

 
4. ОПАСАЧ СА ФУТРОЛАМА 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Опасач са 
футролама, редовне униформе. 

 
5. ЧИЗМЕ 
 

Опис модела и материјал израде. Лице: говеђа кожа, 2,0-2,2 mm, хидрофобирана. 
Постава: водонепропусна мембрана. Капица: термопластична, отпорна на савијање тако да 
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задржава свој облик приликом ношења чизама. Луб: термопластични, дебљине 1,6 mm. 
Ђон: гумени, лијепљен и прошивен. 

Чизма посједује гумени штитник за мјењач и пластични штитник у предњем дијелу 
саре. На унутрашњем дијелу саре налази се спужва ради удобности. У предјелу листа и 
задњег дијела саре налази се рефлектирајућа полиестерска кордура. Затварање чизме врши 
се помоћу патент затварача и чичка, иза којег се налази дупло лице против уласка воде. Са 
стране чизама налази се џеп за СТОП таблицу. 
 
6. РУКАВИЦЕ МОТОЦИКЛИСТИЧКЕ 
 

Рукавице (кратке љетне). Опис модела и материјал израде. Материјал: говеђа кожа. 
Боја: црна. Детаљи: копчање на чичак, те кожно појачање на длановима. 

Рукавице (дуге зимске). Опис модела и материјал израде. Материјал: говеђа кожа. 
Боја: црна. Детаљи: штитници на зглобовима, да имајувезицу или чичак за подешавање на 
зглобу и отвор за вентилацију. 
 

7. НАОЧАЛЕ МОТОЦИКЛИСТИЧКЕ 
 

Опис модела и материјал израде. Рам наочара је од пластике или од метала, у једној 
димензији. Стакло наочара израђено од пластике на акрилној бази, која даје еластичност 
пластици, те даје отпорност на мање ударце и на огреботине. У.В. 400 заштита, затамњена и 
„антифог“ стакла са сунђером иза предњег дијела наочара. 
 
8. ШТИТИНИК ЗА КОЉЕНА, ЛАКТОВЕ, РАМЕНА И КИЧМУ 
 
9. ЗАШТИТНИ ПОЈАС ЗА ЛУМБАЛНИ ДИО КИЧМЕ 
 

Опис модела. Мото појас се израђује од природне јањеће коже, а са унутрашње 
стране поставњен је штепаном подставом. На задњем дијелу појаса нашивају се двије 
флуоросцентне траке ширине 5 cm, а између њих се лијепи флуоросцентни натпис 
„Полиција“. 

На лијевој предњој страни такође се нашивају краће флуоросцентне траке ширине 5 
cm и два џепа. Појас се копча помоћу чичак траке ширине 5 cm којим се може вршити 
регулација ширине појаса. Појас је на дијелу леђа продужен. Боја: црна. 
 

 
Посебна униформа мотоциклистичка - техничка скица заштитни мотоциклистички појас 
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VIII - СВЕЧАНА УНИФОРМА 
 
1. СВЕЧАНА БЛУЗА МУШКА 
 

Опис модела. Мушка блуза се израђује у форми сакоа, са једноредним копчањем на 
пет дугмади. На раменима се налазе еполете дужине 15 cm које се на врху завршавају углом 
од 120 степени. Ширина еполете у доњем дијелу износи  5,5 cm, а у горњем дијелу  4,5 cm. 
Еполете на својим завршецима имају прорез за копчање на дугме које је нашивено у 
раменом шаву. На њих се навлаче ознаке чинова које прате облик еполете и копчају се за 
дугме у раменом шаву. Еполете са ознакама чинова на својој површини имају уткан 
правоугаоник димензије дужине 10 cm и ширине 5 cm, а оивичене линијом ширине 0,5 cm, 
која је израђена од предива златно-жуте боје. У простору правоугаоника уткане су ознаке 
припадајућих чинова утврђене правилником. Еполете су израђене од истог материјала 
обострано. Лице еполета, са унутрашње стране, је ојачано одговарајућом 
термофиксирајућом тканином. Блуза има четири нашивена џепа чији су доњи углови благо 
заобљени (полукруг). Сви џепови имају по висини и средини вањску лајсну ширине 3,5 cm. 
Лице џепова са унутрашње стране је ојачано одговарајућoм термофиксирајућом тканином.  
Изнад џепова се налазе поклопци правоугаоног облика, који су на доњем дијелу копљастог 
облика, на средини прорез за копчање. Поклопци су обострано израђени од истог 
материјала, а лице је ојачано са унутрашње стране одговарајућом термофиксирајућом 
тканином. Централни леђни шав на доњем дијелу има преклопни разрез (шлиц). 
 

 
 

Свечана униформа - техничка скица свечане блузе мушке 
 

На лијевој и десној страни предњег дијела руске крагне нашивени додаци 
ромбоидног облика који су ткани златно-жутим предивом на који се стављају метално 
позлаћене ознаке Републике Српске (РС). Крагна (руска) је ширине 5 cm, а ромбоиди су 3,5 
cm x 4,0 cm. Блуза је по ивицама предњица , крагне, џепова и поклопаца прошивена штепом 
ширине 3 мм. На лијевој и десној унутрашњој страни предњица налазе се по један 
унутрашњи џеп који је израђен од основне тканине. Саставни дијелови блузе (предњице, 
леђа, овратник, безеци, рукави) су ојачани фиксирним материјалом, а горњи дио предњице 
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додатно међупоставом који дуготрајно одржавају задовољавајући степен естетског изгледа 
блузе. Са истим циљем у орукавље су уграђени вателин и нараменице чији завршеци су 
фиксирани у вратни изрез. Блуза је подстављена одговарајућом подставом. На лијевом 
рукаву је на 7 cm испод еполете нашивен лучни жакард знак „Полиција“, а одмах испод 
њега амблем Републике Српске, а на десном рукаву амблем полиције Републике Српске. У 
вратном изрезу задњег дијела је ушивена ''вјешалица'' и ознака величинског броја. На 
дужини рукава около нашивена је златно-жута трака ширине 1,4 cm, од дужине 10 cm, а 
уска од 0,3 cm, према горе 0,5 cm, и друга исте висине од  1,4 cm около на рукаву. Трака 
златно-жута пришива се у ивицу овратника около. 

Дугмад за предњице су величине пречника 23,5 mm, за џепове и еполете су 
пречника 15,5 mm, која су метална позлаћена методом галванизације минимум 0,2 
микрона, а на горњој површини дугмета рељефно је приказан амблем Републике Српске. 

У бочном шаву са унутрашње стране је ушивена етикета на којој је сировински састав, 
поступак одржавања, година производње и назив произвођача. Етикете морају бити 
штампане постојаним бојама. 
 

 
 

Свечана униформа - техничка скица свечане блузе мушке 
 

Техничке карактеристике основног материјала 
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Елементи 

Вриједност 
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Методе 
контроле 

СРПС 
Основна 
тканина 

Подстава Џеповина 

1. Сировински састав вуна 45% 
полиестер 55% 

вискоза  памук 60% 
полиестер 40% 

± 3% F.S3.132 
F.S3.112 
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2. Преплетај кепер   ± 3% F.CO.012 

3. Финоћа пређе: основа 17,8x2 tex   ± 3% tex ISO 7211-5 

4. Површинска маса 260 g/m
2
 90 g/m

2
 100 g/m

2
 ± 5% F.S2.016 

5. Прекидна сила 
основа 
потка 

 
1300 
1070 

   
± 5% ENISO13934-1 

6. Отпорност према дејству 
мољаца - садржај митина 

 
0,52 

   
SRPS F.A1.021 

7. Густина жица 
основа 
потка 

 
380 жица/10cm 
205 жица/10cm 

  
410 жица/10cm 
280 жица/10cm 

 
± 3% SRPS F.S2.013 

8. Скупљање: 
а) при хемијском чишћењу 
по дужини 
по дужини 
б) при парном пеглању 
по дужини 
по дужини 

 
 
до 2% 
до 2% 
 
до 2% 
до 2% 

   

SRPS F.S2.020 

9. Реакција воденог екстракта -4,0-7,5 pH    F.S3.008 

10. Угао гужвања 5 min / 60 
min: 
основа-лице 
потка-лице 

 
 
150/160 степени 
160/170 степени 

   

SRPS F.S2.018 

11. Водоодбојност: 
оригинал 
након три прања 

 
оцјена 90 
оцјена 80 

   
F.A1.012 

12. Уљеодбојност: 
оригинал 
након три прања 

 
оцјена 5(110) 
оцјена 3(90) 

   
SRPS F.A1.019 

13. Постојаност на пилинг оцјена: 4    ASTM D 3512 

14. Постојаност обојења на: 
а) зној (киселина+алкални) 
б) трење суво 
в) трење мокро 
г) хемијско чишћење 
д) свјетлост 
ђ) пеглање при 110

0
C 

суво: одмах/након 4h 
влажност: одмах/након 4h 

 
(3-4)

3
 (3-4)

4
 (3-4)

4
 

оцјена 4 
оцјена 3-4 
оцјена 4 
оцјена 5 
 
оцјена 4/$ 
оцјена 3-4/4  

   

SRPS F.S3.016 
SRPS F.S3.021 
SRPS F.S3.021 
SRPS F.S3.226 

 
Боја материјала за израду. Боја основног материјала од кога се израђује свечана 

блуза основне униформе је тамноплава, чије координате су утврђене ''CIE'' лабораторијском 
методом уз примјену ASTM D 2244-02 i ISO 105 Part J03 стандарда, те уз стандардни извор 
свјетлости D65/10. 
 

OЗНАКА „CIELAB“ L a b C H ∆E 

Координате боје за тканине 17,77 1,10 -8,14 8,21 277,68 ≤ 1,5 

 
Остали материјали који се користе за израду свечане униформе (конци, фиксирни 

материјали, флизелин-вателин, нараменице, дугмад, егализир траке, пластични ојачивачи и 
слично) морају задовољавати високе стандарде квалитета за те производе, а боја им мора 
бити усклађена са бојом основне тканине. Конац за шивање 100 % полиестер – No 75, у боји 
основне тканине. 
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Димензије. Блуза мушка основне свечане униформе израђује се у стандардним 
величинама од величинског броја 48 до величинског броја 60, с тим да у оквиру сваког 
величинског броја постоји пет подгрупа (међубројева). Димензије величинских бројева и 
међубројева су приказани у табели. Димензије су исказане у центиметрима. Дозвољено 
одступање од димензија наведених у табели је ±1 %. 
 

Величински број 

Мјера 
                                                                                                                Димензије (cm) 

Дужина 
блузе 

Дужина 
рукава 

Обим 
груди 

Обим 
бокова 

Дужина 
рамена 

Ширина 
леђа 

48 

48 76 62 96 104 16,5 47 

48/0 74 61 96 104 16,5 47 

48/1 78 63 96 104 16,5 47 

48/2 80 64 96 104 16,5 47 

48/3 82 65 96 104 16,5 47 

48/4 84 66 96 104 16,5 47 

50 

50 77,5 63 100 108 16,8 48 

50/0 75,5 62 100 108 16,8 48 

50/1 79,5 64 100 108 16,8 48 

50/2 81,5 65 100 108 16,8 48 

50/3 83,5 66 100 108 16,8 48 

50/4 85,5 67 100 108 16,8 48 

52 

52 79 64,5 104 112 17,1 49 

52/0 77 63,5 104 112 17,1 49 

52/1 81 65,5 104 112 17,1 49 

52/2 83 66,5 104 112 17,1 49 

52/3 85 67,5 104 112 17,1 49 

52/4 87 68,5 104 112 17,1 49 

54 

54 80,8 66 108 116 17,4 50 

54/0 78,8 65 108 116 17,4 50 

54/1 82,8 67 108 116 17,4 50 

54/2 84,8 68 108 116 17,4 50 

54/3 86,8 69 108 116 17,4 50 

54/4 88,8 70 108 116 17,4 50 

56 

56 82 67 112 120 17,7 51 

56/0 80 66 112 120 17,7 51 

56/1 84 68 112 120 17,7 51 

56/2 86 69 112 120 17,7 51 

56/3 88 70 112 120 17,7 51 

56/4 90 71 112 120 17,7 51 

58 

58 83,5 68 116 124 18 52 

58/0 81,5 67 116 124 18 52 

58/1 85,5 69 116 124 18 52 

58/2 87,5 70 116 124 18 52 

58/3 89,5 71 116 124 18 52 

58/4 91,5 72 116 124 18 52 

60 

60 84,5 69 120 128 18,3 53 

60/0 82,5 68 120 128 18,3 53 

60/1 86,5 70 120 128 18,3 53 

60/2 88,5 71 120 128 18,3 53 

60/3 90,5 72 120 128 18,3 53 

60/4 92,5 73 120 128 18,3 53 
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2. СВЕЧАНА БЛУЗА ЖЕНСКА 
 

Опис модела. Женска блуза се израђује у форми женског сакоа са једноредним 
копчањем на четири - пет дугмади. На раменима се налазе еполете дужине 13,50 cm, које се 
на врху завршавају углом од 120 степени. Ширина еполете у доњем дијелу износи 5,5 cm, а 
у горњем 4,5 cm. Еполете на својим завршецима имају прорез за копчање на дугме које је 
нашивено у раменом шаву. На њих се навлаче ознаке чинова које прате облик еполете и 
копчају се за дугме у раменом шаву. Еполете са ознакама чинована својој површини имају 
уткан правоугаоник димензије дужине 10 cm и ширине 5 cm, а оивичене линиом ширине 0,5 
cm, која је израђена од предива златно-жуте боје. У простору правоугаоника уткане су 
ознаке припадајућих чинова утврђене правилником. Еполете су израђене од истог 
материјала обострано. Лице еполета, са унутрашње стране, је ојачано одговарајућом 
термофиксирајућом тканином. Блуза има четири нашивена џепа чији су доњи углови благо 
заобљени (полукруг). Џепови имају по висини и средини вањску лајсну ширине 3,5 cm. Лице 
џепова са унутрашње стране је ојачано одговарајућом термофиксирајућом тканином. Изнад 
џепова се налазе поклопци правоугаоног облика, који су на доњем дијелу копљастог 
облика, на средини прорез за копчање. Поклопци су обострано израђени од истог 
материјала,а лице је ојачано са унутрашње стране одговарајућом термофиксирајућом 
тканином. Централни леђни шав на доњем дијелу има преклопни разрез (шлиц). 
 

 
 

Свечана униформа - техничка скица свечане блузе женске 
 

На лијевој и десној страни предњег дијела руске крагне нашивени додаци 
ромбоидног облика који су везени златно-жутом бојом, на којој су металне ознаке 
Републике Српске. Крагна (руска) је ширине 5 cm,а ромбоиди су 3,5 cm x 4 cm. Блуза је по 
ивицама предњица, крагне, џепова и поклопаца прошивена штепом ширине 3 мм. На 
лијевој и десној унутрашњој страни предњица налазе се по један унутрашњи џеп који је 
израђен од основне тканине. Саставни дијелови блузе (предњице, леђа, овратник, безеци, 
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рукави) су ојачани фиксирним материјалом, а горњи дио предњице додатно међупоставом 
који дуготрајно одржавају задовољавајући степен естетског изгледа блузе. Са истим циљем 
у орукавље су уграђени вателин и нараменице чији завршеци су фиксирани у вратни изрез. 
Блуза је подстављена одговарајућом подставом. На лијевом рукаву је на 7 cm испод еполете 
нашивен лучни жакард знак „Полиција“, а одмах испод њега амблем Републике Српске, а 
на десном рукаву амблем полиције Републике Српске. У вратном изрезу задњег дијела је 
ушивена ''вјешалица'' и ознака величинског броја. На дужини рукава около нашивена је 
златно-жута трака ширинне 1,4 cm, од дужине 10 c, а уmска од 0,3 cm, према горе 0,5 cm, и 
друга исте висине од  1,4 cm около на рукаву. Трака златно-жута пришива се у ивицу 
овратника около. 

Дугмад за предњице су величине пречника 23,5 mm, за џепове и еполете су 
пречника 15,5 mm, која су метална позлаћена методом галванизације минимум 0,2 
микрона, а на горњој површини дугмета рељефно је приказан амблем Републике Српске. 

У бочном шаву са унутрашње стране је ушивена етикета на којој је сировински састав, 
поступак одржавања, година производње и назив произвођача. Етикете морају бити 
штампане постојаним бојама. 
 

 
 

Свечана униформа - техничка скица свечане блузе женске 
 

Боја материјала. Боја материјала од којих се израђује женска свечана блуза је иста 
као за мушку свечану блузу. 

Техничке карактеристике материјала. Техничке карактеристике материјала од којих 
се израђује женска свечана блуза су исте као за мушку свечану блузу. 
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Остали материјали. Остали материјали који се користе за израду женске свечане 
блузе су исти као за мушку свечану блузу. 

Димензије. Женска свечана блуза израђује се у стандардним величинама од 
величинског броја 36 до величинског броја 54. Димензије величинских бројева су приказане 
у табели. Димензије су исказане у центиметрима. Дозвољено одступање од димензија 
наведених у табели је ±1 %. 

 

Величински број 

Мјера 
                                                                                                                          Димензије (cm) 

Дужина 
блузе 

Ширина 
леђа 

Дужина 
рукава 

Обим 
груди 

Обим 
струка 

Обим 
бокова 

36 59 36 59 84 66 94 

38 60 38 60 88 70 98 

40 62 40 61 92 74 102 

42 64 42 62 96 78 106 

44 66 44 63 100 82 110 

46 68 46 64 104 86 114 

48 70 48 65 108 90 118 

50 72 50 66 112 94 122 

52 74 52 67 116 98 126 

54 76 54 68 120 102 130 

 
3. СВЕЧАНЕ ПАНТАЛОНЕ МУШКЕ 
 

Опис модела. Панталоне су класичног кроја са по једном фалдом и косим 
унутрашњим џеповима на предњој страни. На десној страни задњег дијела је паспулирани 
џеп без поклопца који се копча дугметом, отвор џепа ширине 15 cm. Рубови џепова 
прошивени. У бочном дијелу шава на задњој страни пришивена је трака златно - жуте боје 
ширине 1,4 cm по цијелој висини. 
 

 
 

Свечана униформа - техничка скица свечаних панталона мушких 
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Ширина појаса је 4 cm и на њему се налази осам петљица за каиш чија је ширина 4 
cm. Унутрашњост појаса је стандардна трака за те намјене. Појас је са препустом на предњој 
страни, на којем је ставља метална копча, а продужетак се копча једним дугметом. Шлиц се 
затвара пластичним затварачем и металним осигурачем. Унутрашњи шавови су стандардно 
машински обрађени, ради спречавања осипања штофа. Ногавице су обрубљене еластичном 
бортном. Унутрашњост панталона на предњицама подстављена је до испод кољена. Шлиц, 
рубови џепова, појас и мјесто задњег џепа ојачани одговарајућим фиксирним материјалом. 

Са унутрашње стране је нашивена етикета са величинским бројем и етикета са 
сировинским саставом, начином одржавања, називом произвођача и годином производње. 
Етикете морају бити штампане постојаним бојама. 

Боја материјала за израду. Боја основног материјала од кога се израђују свечане 
мушке панталоне је иста као за мушку свечану блузу. 

Техничке карактеристике основног материјала. Техничке карактеристике материјала 
од којих се израђују свечане мушке панталоне су исте као за мушку свечану блузу. 

Остали материјал. Остали материјали који се користе за израду свечаних мушких 
панталона су исти као за мушку свечану блузу. Конац 100 % полиестер, у боји основне 
тканине: 1) за шивање Nо 75; 2) за обрађивање Nо 120. 

Димензије. Мушке панталоне свечане униформе израђује се у стандардним 
величинама од величинског броја 44 до величинског броја 62, с тим да у оквиру сваког 
величинског броја постоји одређени број међубројева. Димензије величинских бројева и 
међубројева су приказане у табели. Димензије су исказане у центиметрима. Дозвољено 
одступање од димензија наведених у табели је ±1 %. 
 

Величински број 

Мјера 
                                                                                             Димензије (cm) 

Вањска дужина 
Обим 

струка 
Обим 

бокова 
Ширина 

ногавица 

44 44 97,5 78 96 23 

46 

46 99 82 100 23 

46/0 97 82 100 23 

46/1 101 82 100 23 

46/2 103 82 100 23 

46/3 105 82 100 23 

48 

48 100,5 86 104 23,5 

48/0 98,5 86 104 23,5 

48/1 102,5 86 104 23,5 

48/2 104,5 86 104 23,5 

48/3 106,5 86 104 23,5 

50 

50 102 90 108 24 

50/0 100 90 108 24 

50/1 104 90 108 24 

50/2 106 90 108 24 

50/3 108 90 108 24 

50/4 110 90 108 24 

50/5 112 90 108 24 

50/6 114 90 108 24 

52 

52 103,5 94 112 24 

52/0 101,5 94 112 24 

52/1 105,5 94 112 24 
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52/2 107,5 94 112 24 

52/3 109,5 94 112 24 

52/4 111,5 94 112 24 

52/5 113,5 94 112 24 

54 

54 105 98 116 24,8 

54/0 103 98 116 24,8 

54/1 107 98 116 24,8 

54/2 109 98 116 24,8 

54/3 111 98 116 24,8 

56 

56 106,5 102 120 25,2 

56/0 104,5 102 120 25,2 

56/1 108,5 102 120 25,2 

56/2 110,5 102 120 25,2 

56/3 112,5 102 120 25,2 

58 

58 108 106 124 25,6 

58/0 106 106 124 25,6 

58/1 110 106 124 25,6 

58/2 112 106 124 25,6 

58/3 114 106 124 25,6 

60 

60 109 110 128 26 

60/0 107 110 128 26 

60/1 111 110 128 26 

60/2 113 110 128 26 

60/3 115 110 128 26 

62 

62 110 114 132 26,5 

62/0 108 114 132 26,5 

61/1 112 114 132 26,5 

62/2 114 114 132 26,5 

62/3 116 114 132 26,5 

 
 
4. СВЕЧАНЕ ПАНТАЛОНЕ ЖЕНСКЕ 
 

Опис модела. Панталоне су класичног кроја са по једном фалдом и косим џеповима 
на предњој страни. Рубови џепова прошивени. У бочном дијелу шава на задњој страни 
пришивена је трака златно - жуте боје  ширине 1,4 cm по цијелој висини. Ширина појаса је 
3,5 cm и на њему се налази осам петљица за каиш чија је ширина 4 cm. Унутрашњост појаса 
је стандардна трака за те намјене. Појас је са продужетком, који се копча једним дугметом, 
а копча се ставља на почетку. Шлиц се затвара пластичним патент затварачем и металном 
закачком. Унутрашњи шавови су стандардно машински обрађени ради спречавања 
осипања штофа. Ногавице су обрубљене еластичном бортном. Унутрашњост панталона је на 
предњицама подстављена до испод кољена. Шлиц, рубови џепова и појас су ојачани 
одговарајућим фиксирним материјалом. 

Са унутрашње стране је нашивена етикета са величинским бројем и етикета са 
сировинским саставом, начином одржавања, називом произвођача и годином производње. 
Етикете морају бити штампане постојаним бојама. 

Боја основног материјала за израду. Боја основног материјала од кога се израђују 
свечане женске панталоне је иста као за мушку свечану блузу. 

Техничке карактеристике основног материјала. Техничке карактеристике материјала 
од којих се израђују свечане женске панталоне су исте као за мушку свечану блузу. 
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Остали материјали. Остали материјали који се користе за израду свечаних женских 
панталона су исти као за мушку свечану блузу. Конац 100 % полиестер, у боји основне 
тканине: 1) за шивање Nо 75; 2) за обрађивање Nо120. 
 

  
 

Свечана униформа - техничка скица свечаних панталона женских 
 

Димензије. Женске панталоне свечане униформе израђује се у стандардним 
величинама од величинског броја 38 до величинског броја 52. Димензије величинских 
бројева и међубројева су приказане у табели. Димензије су исказане у центиметрима. 
Дозвољено одступање од димензија наведених у табели је ±1 %. 
 

Величински број 

Мјера 
                                                                                           Димензије (cm) 

Вањска 
дужина 

Обим 
струка 

Обим 
бокова 

Ширина 
ногавица 

38 99 68 96 19,5 

40 100,5 72 100 20 

42 102 76 104 20,5 

44 103,5 80 108 21 

46 105 84 112 21,5 

48 105 88 116 22 

50 105 92 120 22 

52 105 96 124 22 

 
5. СВЕЧАНА СУКЊА  
 

Опис модела. Сукња је класичног крој,а састављена из четири дијела. Предњи дио - 
шав се у доњем дијелу завршава преклопном фалдом. У задњем шаву је у доњем дијелу 
уграђен преклопни разрез (шлиц). Задњи шав се у горњем дијелу завршава затварајућим 
шлицем који се затвара патентним пластичним затварачем и металном закачком.  На бочне 
шавове на обе стране једнако пришивена је трака златно-жуте боје ширине 1,4 cm. Ширина 
појаса је 3,5 cm и на њему се налази шест петљица за каиш чија је ширина 4 cm. 
Унутрашњост појаса је стандардна појасна трака. Појас је са препустом на предњој страни и 
копча се једним дугметом. Унутрашњи шавови су стандардно машински обрађени, ради 
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спречавања осипања штофа. Унутрашњост сукње је подстављена. Шлиц и појас су ојачани 
одговарајућим фиксирним - термопластичним материјалом. 

Са унутрашње стране је нашивена етикета са величинским бројем и етикета са 
сировинским саставом, начином одржавања, називом произвођача и годином производње. 
Етикете морају бити штампане постојаним бојама. 
 

  
 

Свечана униформа - техничка скица свечане сукње 
 

Боја материјала за израду. Боја основног материјала од кога се израђује свечана 
сукња је иста као за мушку свечану блузу. 

Техничке карактеристике основног материјала. Техничке карактеристике материјала 
од којих се израђује свечана сукња су исте као за мушку свечану блузу. 

Остали материјал. Остали материјали који се користе за израду свечане сукње су 
исти као за мушку свечану блузу. Конац 100 % полиестер, у боји основне тканине: 1) за 
шивање Nо 75; 2) за обрађивање Nо 120. 

Димензије. Сукња свечане униформе израђује се у стандардним величинама од 
величинског броја 38 до величинског броја 52. Димензије величинских бројева и 
међубројева су приказане у табели. Димензије су исказане у центиметрима. Дозвољено 
одступање од димензија наведених у табели је ±1 %. 

 

Величински број 

Мјера 
                                                                                                  Димензије (cm) 

Вањска дужина Обим струка Обим бокова 

38 60 68 96 

40 60 72 100 

42 62 76 104 

44 62 80 108 

46 64 84 112 

48 64 88 116 

50 66 92 120 

52 66 96 124 

 
6. СВЕЧАНА КОШУЉА ДУГИХ РУКАВА (МУШКА И ЖЕНСКА) 
 

Опис модела. Кошуља дугих рукава (мушка и женска) је по изгледу, материјалу и 
начину израде, те боји и свим другим техничким карактеристикама идентична и за 
мушкарце и за жене. 



 140 

Кошуља на предњој страни има лајсну ширине 3,5 cm на коју се нашива шест 
дугмади чија боја одговара боји кошуље, а на крагни се пришива једно дугме чији је 
пречник 15,5 mm, које је метално позлаћено методом галванизације минимум 0,2 микрона, 
а на горњој површини дугмета рељефно је приказан амблем Републике Српске. На лијевој 
предњој страни у висини прса је нашивен џеп. На доњем дијелу кошуље морају бити 
пришивена два резервна дугмета (једно у боји тканине, а друго метално-амблем). 
 

  
 

Свечана униформа - техничка скица свечане кошуље 
дуги рукав мушке 

 

Свечана униформа - техничка скица свечане кошуље 
дуги рукав женске 

 
Ширина манжетне је 6,5 cm и на њој су нашивена два дугмета. Задњи дио се састоји 

од оплећнице на коју је нашивен леђни дио са по једном фалдом са обје стране. Шавови 
морају бити машински обрађени ради спречавања осипања тканине. Руска крагна је 
израђења у готовој ширини од 4 cm. Доњи дио манжетне и крагне морају бити ојачане 
одговарајућим термофиксирајућом тканином високог квалитета, која не мијења значајније 
своја својства током периода употребе кошуље. У вратном изрезу задњег дијела је ушивена 
ознака величинског броја, а у бочни шав лијеве стране испод орукавља 10 cm етикета 
сировинског састава, начина одржавања, године производње и назив произвођача. Етикете 
морају бити штампане постојаним бојама. 

Боја основног материјала. Боја основног материјала од кога се израђује кошуља 
дугих рукава мушка и женска је бијеле боје. 
 

Техничке карактеристике основног материјала. 
Ред. 
бр. 

Параметар Вриједност 
Дозвољена 
одступања 

Методе 
контроле 

1. Сировински састав памук 67% 
полиестер 33% 

± 3% EN ISO 1833-11-2010 
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2. Преплетај Платно  F.CO.012 

3. Финоћа пређе: (tex;Nm) 
основа 
потка 

 
13tex x 1; Nm 77/1 
13tex x 1; Nm 77/1 

± 5% EN ISO 7211-5-2003 

4. Густина жица 
основа 
потка 

 
570 жица/10cm 
275 жица/10cm 

- 5% EN 1049-2-2003 

5. Површинска маса 115 g/m2 ± 5% EN ISO 12127-2003 

6. Прекидна сила: 
основа 
потка 

 
760N 
320N 

± 5% EN ISI 13934-1-2008 

7. Сила кидања: 
основа 
потка 

 
10 N 
9 N 

 
 

EN ISO 13937-2-2008 

8. Скупљање при прању 60С 
по дужини 
по ширини 

 
до 2% 
до 2% 

 EN ISO 3759-2011 

9. Садржај формалдехида максимално 75mg/kg  ISO 14184-1 

10. Реакција воденог екстракта 7,0 pH  EN ISO 3071-2008 

11. Постојаност на пилинг оцјена: 3-4  ASTM 3512 

 
Остали материјал. Остали материјали који се користе за израду кошуље дугих рукава 

мушке и женске (конци, фиксирни материјали, дугмад, пластични ојачивачи и слично) 
морају задовољавати високе стандарде квалитета за те производе, а боја им мора бити 
усклађена са бојом основне тканине. Конац 100 % полиестер, у боји основне тканине: 1) за 
шивање Nо 75; 2) за обрађивање Nо 120. 

Димензије. Кошуља дугих рукава - мушка и женска, израђује се у стандардним 
величинама од величинског броја 36 до величинског броја 52, са димензијама како је 
приказано у табели. Димензије су исказане у центиметрима. Дозвољено одступање од 
димензија наведених у табели је ±1 %. 
 

Табела мјера за мушку кошуљу 
 

Р
ед

н
и

 

б
р

о
ј 

Мјера 

Величински број 
                                                                                                                 Димензије (cm) 

36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52 

1. Дужина овратника 36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52 

2. Дужина кошуље 76 78 80 80 82 82 82 84 84 

3. Дужина рукава 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

4. Ширина леђа 43,6 45,8 48,0 50,2 52,4 54,6 56,8 59,0 61,2 

5. Обим груди 100 106 114 122 130 138 146 154 162 

6. Обим струка 96 102 110 118 126 136 144 152 160 

7. Обим дужине 98 104 112 120 128 136 144 152 160 

 
Табела мјера за женску кошуљу 

 

Р
ед

н
и

 

б
р

о
ј 

Мјера 

Величински број 
                                                                                                                       Димензије (cm) 

36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 

1. Дужина кошуље 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

2. Дужина рукава 58 58,5 59 59,5 60 60,5 61 61,5 62 62,5 
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3. Ширина леђа 37,5 38 39 40 41 42 43,5 44,5 45,5 46,5 

4. Обим груди 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 

5. Обим струка 68 72 76 80 84 88 94 100 104 108 

6. Обим дужине 92 100 104 108 112 116 120 124 130 134 

 
7.  СВЕЧАНА ШАПКА 
 

Опис модела шапке свечане униформе за полицијске службенике до чина млађи 
инспектор (мушка и женска). Шапка за свечану полицијску униформу по изгледу, материјалу 
и начину израде, те боји и свим другим техничким карактеристикама идентична је и за 
мушкарце и за жене. Шапка има пластични црни штитник, обод и горњи дио. У горњем 
дијелу је у рубу ушивена плава, ојачана врпца (паспул), ширине 0,2 cm. Истовремено тај шав 
је ојачан одговарајућим металним (жичаним) или пластичним ојачањем које треба да 
спречава деформисање почетног стања шапке. Изнад штитника је кожни подвратник црне 
боје, ширине 1,2 m. Подвратник је на крајевима штитника учвршћена дугмадима пречника 
15,5 mm, која су хромирана, а на горњој површини дугмета рељефно је приказан амблем 
Републике Српске. Обод штитника је паспулиран црном пластичном траком ширине 0,5 cm. 
На вањском дијелу штитника, уз унутрашњу ивицу ободног паспула је нашивена плава 
врпца ширине 0,2 cm. Унутрашњост обода шапке је ојачана одговарајућим пластичним 
ојачањем ширине 0,5 cm. У чеоном горњем дијелу шапке је уграђено одговарајуће 
пластично ојачање ради правилног обликовања шапке. У горњем дијелу шапке, на предњем 
дијелу и по рубу је стављен неткани текстил, помоћу кога се врши обликовање шапке. По 
унутрашњем дијелу обода је нашивена трака која упија зној (знојница) ширине 0,4 cm. 
Шапка је са унутрашње стране подстављена одговарајућом подставом. У унутрашњости 
шапке је ушивена етикета на којој је наведен: величински број, сировински састав, начин 
одржавања, година производње и назив произвођача. Етикета мора бити штампана 
постојаним бојама. На предњу страну шапке поставља се метална ознака за шапку.  
 

 
 

Свечана униформа - техничка скица шапке за полицијске службенике 
до чина млађи инспектор 
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Опис модела шапке свечане униформе за полицијске службенике од чина млађи 
инспектор до чина главни инспектор (мушка и женска). Шапка за свечану полицијску 
униформу по изгледу, материјалу и начину израде, те боји и свим другим техничким 
карактеристикама идентична је и за мушкарце и за жене. Шапка има пластични црни 
штитник, обод и горњи дио. У горњем дијелу је у рубу ушивена златно-жута, ојачана врпца 
(паспул), ширине 0,2 cm. Истовремено тај шав је ојачан одговарајућим металним (жичаним) 
или пластичним ојачањем које треба да спречава деформисање почетног стања шапке. 
Изнад штитника је трака златно-жуте боје, ширине 1,5cm. Трака је на крајевима штитника 
учвршћена дугмадима пречника 15,5 mm, која су метална позлаћена методом 
галванизације минимум 0,2 микрона, а на горњој површини дугмета рељефно је приказан 
амблем Републике Српске. Обод штитника је паспулиран златно-жутом пластичном траком 
ширине 0,5 cmу два реда. На вањском дијелу штитника, уз унутрашњу ивицу ободног 
паспула је нашивена златно-жута врпца ширине 0,2 cm. Унутрашњост обода шапке је 
ојачана одговарајућим пластичним ојачањем ширине 0,5 cm. У чеоном горњем дијелу 
шапке је уграђено одговарајуће пластично ојачање ради правилног обликовања шапке. У 
горњем дијелу шапке, на предњем дијелу и по рубу је стављен неткани текстил, помоћу 
кога се врши обликовање шапке. По унутрашњем дијелу обода је нашивена трака која упија 
зној (знојница) ширине 0,4 cm. Шапка је са унутрашње стране подстављена одговарајућом 
подставом. У унутрашњости шапке је ушивена етикета на којој је наведен: величински број, 
сировински састав, начин одржавања, година производње и назив произвођача.Етикета 
мора бити штампана постојаним бојама. На предњу страну шапке поставља се метална 
значка полиције Републике Српске, елипсастог облика са храстовим гранчицама. 
 

 
 

Свечана униформа - техничка скица шапке за полицијске службенике 
од чина млађи инспектор до чина главни инспектор 

 
Опис модела шапке свечане униформе за полицијске службенике од чина главни 

инспектор и виши (мушка и женска). Шапка за свечану полицијску униформу по изгледу, 
материјалу и начину израде, те боји и свим другим техничким карактеристикама идентична 
је и за мушкарце и за жене. Шапка има пластични црни штитник, обод и горњи дио. У 
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горњем дијелу је у рубу ушивена златно-жута, ојачана врпца (паспул), ширине 0,2 cm. 
Истовремено тај шав је ојачан одговарајућим металним (жичаним) или пластичним 
ојачањем које треба да спречава деформисање почетног стања шапке. Изнад штитника је 
плетеница златно-жуте боје, ширине 1,5cm. Плетеница је на крајевима штитника учвршћена 
дугмадима пречника 15,5 mm, која су метална позлаћена методом галванизације минимум 
0,2 микрона, а на горњој површини дугмета рељефно је приказан амблем Републике 
Српске. Обод штитника је паспулиран златно-жутом пластичном траком ширине 0,5 cm у два 
реда, изнад којих се са обе стране поставља златно-жута храстова гранчица. На вањском 
дијелу штитника, уз унутрашњу ивицу ободног паспула је нашивена златно-жута врпца 
ширине 0,2 cm. Унутрашњост обода шапке је ојачана одговарајућим пластичним ојачањем 
ширине 0,5 cm. У чеоном горњем дијелу шапке је уграђено одговарајуће пластично ојачање 
ради правилног обликовања шапке. У горњем дијелу шапке, на предњем дијелу и по рубу је 
стављен неткани текстил, помоћу кога се врши обликовање шапке. По унутрашњем дијелу 
обода је нашивена трака која упија зној (знојница) ширине 0,4 cm. Шапка је са унутрашње 
стране подстављена одговарајућом подставом. У унутрашњости шапке је ушивена етикета 
на којој је наведен: величински број, сировински састав, начин одржавања, година 
производње и назив произвођача.Етикета мора бити штампана постојаним бојама. На 
предњу страну шапке поставља се метална значка полиције Републике Српске, елипсастог 
облика са храстовим гранчицама. 
 

 
 

Свечана униформа - техничка скица шапке за полицијске службенике 
од чина главни инспектор и више 

 

Боја материјала за израду. Боја основног материјала од кога се израђује свечана 
шапка, мушка и женска, је иста као за свечану мушку блузу. 

Техничке карактеристике основног материјала. Техничке карактеристике материјала 
од кога се израђује свечана шапка,  мушка и женска, су исте као за свечану мушку блузу. 

Остали материјал. Остали материјали који се користе за израду свечане шапке, 
мушке и женске, су исти као за свечану мушку блузу. 
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Димензије. Свечана шапка се израђује у стандардним величинама од величинског 
броја 52 до величинског броја 62, са димензијама како је приказано у табели. Димензије су 
исказане у центиметрима. Дозвољено одступање од димензија наведених у табели је ±1 %. 
 

Величински број 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

Обим обода шапке (cm) 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

 
8. ПОЛИЦИЈСКИ ШЕШИР -  ЖЕНСКИ 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Полицијски 
шешир - женски, редовне униформе. 

 
9. КАИШ ЗА ПАНТАЛОНЕ 
 

Опис модела. Каиш за панталоне се израђује од природне квалитетне коже у црној 
боји. Ширина каиша је 3 cm, дебљине 0,25 – 0,28 cm, са металном шналом. Дужина каиша 
по величинама је од 110 до 130 cm. 
 
10.  РУКАВИЦЕ СВЕЧАНЕ БИЈЕЛЕ 
 

Рукавице су израђене од 100 % полиестера или памука са еластином бијеле боје. 
Рукавице су направљене са пет одвојених прстију. Шавови састава су окренути изнутра и 
фино изведени да не стварају наборе и не жуљају. Са унутрашње стране рукавица пришива 
се етикета са постојаном бојом. Рукавице се шију полиестерским концем Nо 40/3. 

 
11.  КИШНИ МАНТИЛ СА УЛОШКОМ 
 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу - Кишни 
мантил, тачка 13 редовне униформе, Технички стандарди о кроју, облику и врстама 
материјала за израду појединачних дијелова униформи, страна 24. 

Уложак кишног мантила. Кишни мантил је подстављен полиестерском поставом, која 
се на дужини оставља отворена, а причвршћена је на шавовима са уском тракоми. Термо 
уложак на скидање (од полара 280-300g/m2), скида се на рајфешлус који је монтиран 
између подставе и безеца, а почиње и завршава се у висини бокова. Паспулира се около. 
Рукави су дуги, а паспулирају се на дужини. Причвршћује се на лице, помоћу дугмета, које је 
стављено на уложак. Пељица је постављена између подставе и опшивка дужине рукава. На 
горњи дио рукава улошка од полара изнутра је пришивена полиестерска подстава (тафт), 
ради облачења. 
 
12. НАВЛАКА ЗА ШАПКУ 
 

Навлака за шапку се израђује од водоодбојне тканине - 100% полиестер, у тамно 
плавој боји. Израђује се у димензији шапке преко које се ставља, а учвршћује се помоћу 
гуме. 
 
 
 



 146 

13. СВЕЧАНИ ГАЈТАНИ (АКСЕЛБЕНДЕРИ) 
 

Опис модела. Свечани гајтани - акселбендери се састоје од плетеница и пинова. 
Плетенице се израђују од трокраког шњура пречника 8 mm, чији површински дио је од 
метализираног предива златно-жуте боје. Плетенице имају дужи и краћи дио, и прате по 
два слободна шњура. Сви задњи крајеви плетенице се завршавају у једну шпангицу 
димензије 3 cm x 4 cm са рупицом за дугме на средини. 

Предњи крајеви плетеница су спојени на мјесту првог преплетаја, а завршавају се са 
два пина. Пинови се састоје из два дијела, горњег јабучастог дијела и доњег дијела, 
ваљкастог облика. Пинови се израђују од легуре алуминијума, са позлатом - методом 
галванизације минимум 0,2 микрона. Акселбендери се израђују у две величине. 
 

  
 

Свечана униформа – свечани гајтани акселбендери 
 

Свечана униформа – детаљ свечаних гајтана 
акселбендера 

 
14. СВЕЧАНИ ОПАСАЧ (ЕШАРПА) СА ШНАЛОМ 
 

Опис модела. Свечани опасач (ешарпа) за свечану униформу се састоји од појаса и 
шнале. Горњи дио појаса се израђује техником жакар ткања од златног и црвеног ламеа у 
ширини од 45 mm. Ткање је нашивено на чоху црвене боје ширине 50 mm. Ширина појаса је 
50 mm. Укупна дужина појаса је 140 cm. Један крај појаса је фиксиран за шналу, док је други 
дио слободан и провлачи се кроз други дио шнале. Он се фиксира на жељени обим помоћу 
дугмета које се ушива на жељеној дужини. 

Шнала се израђује од легуре цинка, бакра и алуминијума (тонсул). Шнала је 
позлаћена 24 каратном позлатом дебљине превлаке минимум  0,2 микрона. У централном 
дијелу шнале је рељефно приказан амблем Републике Српске пречника 48 mm, који се боји 
двокомпонентним епоксилним емајлом. Алке за копчање појаса су унутрашњег отвора 47 
mm. 
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Свечана униформа – свечани опасач ешарпа са шналом 
 

Свечана униформа – шнала за ешарпу 
 
 
 
15. КРАВАТА 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Кравата, 
редовне униформе. 

 
16. ШИЊЕЛ 
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IX - УНИФОРМА КАДЕТА ПОЛИЦИЈСКЕ АКАДЕМИЈЕ  
 
1. КАЧКЕТ 

Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Качкет, 
редовне униформе. 

 

2. КОШУЉА КРАТКИХ РУКАВА (МУШКА И ЖЕНСКА) 
 
 Кошуља мушка. Опис модела. Кошуља се на предњој страни закопчава са седам 
дугмади чија боја одговара боји кошуље. На лијевој предњој страни је нашивена лајсна у 
којој су постављене рупице за закопчавање. На предњој страни, лијево и десно, у висини 
прса су нашивени џепови. Изнад џепова се налазе поклопци који се копчају за дугмад која 
су нашивена на џеповима. Доњи углови џепова, као и поклопаца џепова су закошени. На 
џеповима се по средини налази фалдна која је симетрично распоређена лијево и десно у 
односу на симетралу џепа. Задњи дио се састоји од оплећнице на коју је нашивен леђни 
дио са по једном фалдом са обје стране. Оплећница је двострука. Рукави су из једног дијела, 
дужине до изнад лаката, а на њиховим крајевима се налазе ''мале манџетне''. На лијевом 
рукаву на 5 cm испод еполете је нашивена ознака „Полиција“, а одмах испод ње амблем 
полиције РС. У предјелу рамена су уграђене еполете које се копчају за дугме које је ушивено 
у шав на рамену. Еполете су дужине 13 cm, а у горњем дијелу се завршавају углом од 120 
степени. Ширина еполета је, у доњем дијелу 5,5 cm, а у горњем 4,5 cm. Еполете и поклопци 
џепова су обострано израђени од тамно плаве тканине. Лајсна, крагна, еполете, џепови, 
поклопци џепова, оплећница и орукавље су прошивени. 
 

 

Униформа студената ВШУП – техничка скица мушке кошуље кратких рукава  

 
Кошуља женска. Опис модела. Кошуља је конструкцијски прилагожена анатомији 

женског тијела.На предњој страни се закопчава са седам дугмади чија боја одговара боји 
кошуље. На десној предњој страни је нашивена лајсна у којој су постављене рупице за 
закопчавање. На предњој страни, лијево и десно, у висини прса су нашивени џепови. Изнад 
џепова се налазе поклопци који се копчају за дугмад која су нашивена на џеповима. Кожуља 
на предњицама има ушитке ради прилагођавања исте облику женског тијела. Доњи углови 
џепова, као и поклопаца џепова су закошени. На џеповима се по средини налази фалдна 



 149 

која је симетрично распоређена лијево и десно у односу на симетралу џепа. Задњи дио се 
састоји од оплећнице на коју је нашивен леђни дио са по једном фалдом са обје стране. 
Оплећница је двострука. Рукави су из једног дијела, дужине до изнад лаката, а на њиховим 
крајевима се налазе ''мале манџетне''. На лијевом рукаву на 5 cm испод еполете је 
нашивена ознака „Полиција“, а одмах испод ње амблем полиције РС. У предјелу рамена су 
уграђене еполете које се копчају за дугме које је ушивено у шав на рамену. Еполете су 
дужине 13 cm, а у горњем дијелу се завршавају углом од 120 степени. Ширина еполета је, у 
доњем дијелу 5,5 cm, а у горњем 4,5 cm. Еполете и поклопци џепова су обострано израђени 
од тамно плаве тканине.  
 

 

Униформа студената ВШУП – техничка скица женске кошуље кратких рукава  

Унутрашњи шавови морају бити машински обрађени ради спречавања осипања 
тканине. Горњи дио крагне мора бити ојачан еластичним пластичним ојачањем високог 
квалитета које не мијења значајније своја својства током периода употребе кошуље. Доњи 
дио крагне, лајсна, пклопци на џеповима и еполете такође морају бити ојачани 
одговарајућим термопластичним наносом високог квалитета који не мијења значајније 
своја својства током периода употребе кошуље. У вратном изрезу задњег дијела је ушивена 
ознака величинског броја. У бочном шаву са унутрашње стране је ушивена етикета на којој 
је наведен: величински број, сировински састав, поступак одржавања, година производње и 
назив произвођача. Етикете морају бити штампане постојаним бојама. На доњем дијелу 
кошуље морају бити пришивена два резервна дугмета. 
 

 Боја материјала за израду. Боја материјала од кога се израђује кошуља кратких 
рукава је свијетлоплава (осим за еполете и поклопце џепова) чије координате су утврђене 
''CIE'' лабораторијском методом уз примјену ASTM D 2244-02 и ISO 105 Part J03 стандарда, те 
уз стандардни извор свјетлости D65/10. 
 

Боја материјала за израду 

Редни број Ознака „cielab“ координате Вриједност Дозвољено одступање 

1. L 62,32 

∆E ≤ 2,50 
2. a 0,70 

3. b -23,79 

4. C 23,80 
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5. H 271,68 
 

 Боја материјала од кога се израђују еполете и поклопци џепова љетне кошуље 
кратких рукава је тамноплава чије координате су утврђене ''CIE'' лабораторијском методом 
уз примјену ASTM D 2244-02 и ISO 105 Part J03 стандарда, те уз стандардни извор свјетлости 
D65/10. 
 

Боја материјала за израду 

Редни број Ознака „CIELAB“ координате вриједност дозвољено одступање 

1. L 19,61 

∆E ≤ 2,50 

2. a 0,43 

3. b -6,93 

4. C 6,94 

5. H 273,56 

 
Техничке карактеристике материјала за кошуљу кратких рукава. 

 

Редни 
број 

П а р а м е т а р В р и ј е д н о с т 
Дозвољено 
одступање 

Метода 
контроле 

1. Сировински састав - памук  67 % 
- полиестер  33 % 

±  3 % JUS F.S3.115 

2. Преплетај - платно - рипс - JUS F.C0.012 

3. Финоћа пређе 
основа 
потка 

 
- 17 tex 
- 17 х 2 tex 

-5 % JUS F.S2.050 

4. Густина жица 
основа 
потка 

 
- 480 (240х2) жица/10 cm 
- 220 жица/10 cm 

- 5 % JUS F.S2.016 

5. Површинска маса - 155 g/m
2 

± 5 % JUS F.S2.013 

6. Прекидна сила 
основа 
потка 

 
- 60 dN/5 cm  
- 45 dN/5 cm 

- 5 % JUS F.S2.017 

7. Прекидно издужење 
основа 
потка 

 
- 10 % 
- 15 % 

-   

8. Скупљање при прању на 60 °С 
по дужини 
по ширини 

 
- до 3 %  
- до 3 % 

-  JUS F.S2.020 

9. Садржај формалдехида - максимално 75 mg/kg -  

10. Реакција воденог екстракта - 4,0 - 7,5  pH - JUS F.S3.008 

11. ПОСТОЈАНОСТ ОБОЈЕЊА НА:    

а) Прање на 60 °C - оцјена: 4/4/4   

а) Зној (кисели + алкални) 
б) Трење суво 
в) Трење мокро 
г) Хемијско чишћење 
д) Свјетлост 
ђ) Пеглање при 150 °C: 
- суво: одмах/након 4 сата 
- влажно:  одмах/након 4 сата 

- оцјена: (4/4/4) 
- оцјена: 4 
- оцјена: 4 
- оцјена: 4 
- оцјена: 5 
 
- оцјена: 4/4 
- оцјена: 3-4/4 

0,5 

JUS F.S3.016 
JUS F.S3.021 
JUS F.S3.021 
JUS F.S3.226 
JUS F.S3.020 
 
JUS F.S3.311 
JUS F.S3.311 

 

Остали материјали. Остали материјали који се користе за израду кошуље кратких 
рукава мушких и женских (конци, фиксирни материјали, дугмад, пластични ојачивачи и 



 151 

слично) морају задовољавати високе стандарде квалитета за те производе, а боја им мора 
бити усклађена са бојом основне тканине. Конац: 100 % полиестер, у боји основне тканине: 
1) за шивање No 80; 2) за обрађивање No 120. 

 
Димензије. Кошуља мушка кратких рукава са нараменицама, израђује се у 

стандардним величинама од величинског броја 37 до величинског броја 52 са димензијама 
како је приказано у табели. Димензије су исказане у центиметрима. Дозвољено одступање 
од димензија наведених у табелама је ±1 %. 
 

Редни 
број 

М ј е р а 

Величински број 
                                                                                       Димензије (cm) 

37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52 

1. Дужина овратника 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52 

2. Дужина кошуље 78 80 80 82 82 82 84 84 

3. Дужина рукава 27 27 27 27 27 27 27 27 

4. Ширина леђа 45,8 48,0 50,2 52,4 54,6 56,8 59,0 61,2 

5. Обим груди 106 114 122 130 138 146 154 162 

6. Обим струка 102 110 118 126 136 144 152 160 

7. Обим дужине 104 112 120 128 136 144 152 160 

 
 
3. КОШУЉА ДУГИХ РУКАВА (МУШКА И ЖЕНСКА) 
 

Кошуља дугих рукава. Опис модела. По изгледу, материјалу и начину израде, те боји 
и свим другим техничким карактеристикама кошуља дугих рукава идентична је и за 
мушкарце и за жене. 

Кошуља се на предњој страни закопчава са седам дугмади чија боја одговара боји 
кошуље. На лијевој предњој страни у висини прса је нашивен џеп. На доњем дијелу кошуље 
морају бити пришивена два резервна дугмета. Ширина манжетне је 6,5 центиметара и на 
њој су нашивена два дугмета.Задњи дио се састоји од оплећнице на коју је нашивен леђни 
дио са по једном фалдом са обје стране. Шавови морају бити машински обрађени ради 
спречавања осипања тканине. Горњи дио крагне мора бити ојачан еластичним пластичним 
ојачањем високог квалитета које не мијења значајније своја својства током периода 
употребе кошуље. Доњи дио крагне и манжетне такође морају бити ојачани одговарајућим 
термопластичним наносом високог квалитета који не мијења значајније своја својства током 
периода употребе кошуље. У вратном изрезу задњег дијела је ушивена ознака величинског 
броја. У бочном шаву са унутрашње стране је ушивена етикета на којој је наведен: 
величински број, сировински састав, поступак одржавања, година производње и назив 
произвођача. Етикете морају бити штампане постојаним бојама. 
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Униформа студената ВШУП – техничка скица кошуље дугих рукава  

 Боја материјала за израду. Боја материјала од кога се израђује кошуља кратких 
рукава је свијетлоплава (осим за еполете и поклопце џепова) чије координате су утврђене 
''CIE'' лабораторијском методом уз примјену ASTM D 2244-02 и ISO 105 Part J03 стандарда, те 
уз стандардни извор свјетлости D65/10. 
 

Боја материјала за израду 

Редни број Ознака „cielab“ координате Вриједност Дозвољено одступање 

1. L 62,32 

∆E ≤ 2,50 

2. a 0,70 

3. b -23,79 

4. C 23,80 

5. H 271,68 

 
Техничке карактеристике материјала за кошуљу дугих рукава. 

 

Редни 
број 

П а р а м е т а р В р и ј е д н о с т 
Дозвољено 
одступање 

Метода 
контроле 

1. Сировински састав - памук  67 % 
- полиестер  33 % 

±  3 % JUS F.S3.115 

2. Преплетај - платно - JUS F.C0.012 

3. Финоћа пређе 
основа 
потка 

 
- 15 
- 13 

± 5 % JUS F.S2.050 

4. Густина жица 
основа 
потка 

 
- 470 жица/10 cm 
- 260 жица/10 cm 

- 5 % JUS F.S2.016 

5. Површинска маса - 110 g/m
2 

± 5 % JUS F.S2.013 

6. Прекидна сила 
основа 
потка 

 
- 450 N/5 cm  
- 350 N/5 cm 

- 5 % JUS F.S2.017 

7. Скупљање при прању на 60 °С 
по дужини 
по ширини 

 
- до 2 %  
- до 2 % 

-  JUS F.S2.020 

8. Садржај формалдехида - максимално 75 mg/kg -  

9. Реакција воденог екстракта - 4,0 - 7,5  pH - JUS F.S3.008 

10. Постојаност на пилинг - оцјена: 3-4  ASTM 3512 

11. ПОСТОЈАНОСТ ОБОЈЕЊА НА:    
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а) Прање на 60 °C - оцјена: 4/4/4   

а) Зној (кисели + алкални) 
б) Трење суво 
в) Трење мокро 
г) Хемијско чишћење 
д) Свјетлост 
ђ) Пеглање при 150 °C: 
- суво: одмах/након 4 сата 
- влажно:  одмах/након 4 сата 

- оцјена: (4/4/4) 
- оцјена: 4 
- оцјена: 4 
- оцјена: 4 
- оцјена: 5 
 
- оцјена: 4/4 
- оцјена: 3-4/4 

0,5 

JUS F.S3.016 
JUS F.S3.021 
JUS F.S3.021 
JUS F.S3.226 
JUS F.S3.020 
 
JUS F.S3.311 
JUS F.S3.311 

 
Остали материјали. Остали материјали који се користе за израду кошуље дугих 

рукава мушких и женских (конци, фиксирни материјали, дугмад, пластични ојачивачи и 
слично) морају задовољавати високе стандарде квалитета за те производе, а боја им мора 
бити усклађена са бојом основне тканине. Конац: 100 % полиестер, у боји основне тканине: 
1) за шивање No 80; 2) за обрађивање No 120. 
 

Димензије. Кошуља дугих рукава - мушка и женска, израђује се у стандардним 
величинама од величинског броја 36 до величинског броја 45 са димензијама како је 
приказано у табели. Димензије су исказане у центиметрима. Дозвољено одступање од 
димензија наведених у табели је ±1 %. 

 

Редни 
број 

 
М ј е р а 

Величински број 
                                                                                                                Димензије (cm) 

36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52 

1. Дужина овратника 36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52 

2. Дужина кошуље 76 78 80 80 82 82 82 84 84 

3. Дужина рукава 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

4. Ширина леђа 43,6 45,8 48,0 50,2 52,4 54,6 56,8 59,0 61,2 

5. Обим груди 100 106 114 122 130 138 146 154 162 

6. Обим струка 96 102 110 118 126 136 144 152 160 

7. Обим дужине 98 104 112 120 128 136 144 152 160 

 
 
4. КРАТКА ЈАКНА 
 

Кратка јакна. Опис модела. По изгледу, материјалу и начину израде, те боји и свим 
другим техничким карактеристикама кратка јакна идентична је и за мушкарце и за жене. 

Опис модела. Јакна се састоји од леђа, два предња дијела, горњег и доњег рукава и 
овратника. На дужини рукава и дужини јакне је појас са ластижом. Подстављена је са 
полиестерском подставом. Затвара се патентним затварачем. На предњем прсном дијелу су 
нашивени џепови који по средини имају фалде и који су покривени „седлом“ на коме се 
налазе прорези за закопчавање украсним дугметом које се налази на средини горњег 
дијела џепа. На предњем доњем дијелу се налазе коси паспулирани џепови који се 
затварају патентним затварачем. На леђном дијелу је нашивено обликовано „седло“. На 
лијевој и десној унутрашњој страни предњица се налази по један унутрашњи џеп који су 
израђени од основне тканине. Саставни дијелови јакне су ојачани адекватним фиксирним 
термопластичним материјалом и међупоставом који дуготрајно одржавају задовољавајући 
степен естетског изгледа блузе. Са истим циљем у орукавље су уграђени флизелин и 
нараменице чији завршеци су фиксирани за овратник. На лијевом рукаву је, на 10 cm испод 
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еполете нашивен знак „ПОЛИЦИЈА“, а одмах испод њега амблем Полиције PС. У вратном 
изрезу задњег дијела је ушивена „вјешалица“ и ознака величинског броја. 

На раменима се налазе еполете дужине 13 cm које се на врху завршавају углом од 
120 степени. Ширина еполете у доњем дијелу износи 5,5 cm, а у горњем 4,5 cm. Еполете на 
својим завршецима имају прорез за копчање на дугме које је нашивено у раменом шаву. 
Еполете су обострано израђене од истог материјала. Лице еполета, са унутрашње стране, је 
ојачано одговарајућим термопластичним наносом.  

У бочном шаву са унутрашње стране је ушивена етикета на којој је наведен: 
величински број, сировински састав, поступак одржавања, година производње и назив 
произвођача. Етикете морају бити штампане постојаним бојама. 
 

 

Униформа студената ВШУП – техничка скица кратке јакне 

 

Техничке карактеристике материјала за кошуљу дугих рукава. 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

П а р а м е т а р 

В р и ј е д н о с т 

Д
о

зв
о

љ
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о
 

о
д

ст
уп

а
њ

е
 

Метода 

контроле 
Основна тканина Подстава Џеповина 

1. Сировински састав 
полиестер 65 % 
памук 35 % 

полиестер 
100 % 
 

памук -  
100 % 
 

±  5 % 
JUS F.S3.139 
JUS F.S3.112 

2. Преплетај  кепер - - - JUS F.C0.012 

3. Финоћа пређе 
основа 
потка 

  
17 х 2  tex 
17 х 2  tex 

- - ± 5 % JUS F.S2.050 

4. Густина жица 
основа 
потка 

 
360 жица/10 cm 
210 жица/10 cm 

 
- 

 
- 
 

- 5 % JUS F.S2.013 

5. Површинска маса 
215 g/m

2 
90 gr/m

2 125 - 150 
g/m

2 ± 5 % JUS F.S2.016 

6. Прекидна сила 
основа 

 
900 N/5 cm  

- 
 
- 

- 5 % JUS F.S2.017 
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Боја материјала за израду. Боја материјала од кога се израђују јакна кратка мушка и 
женска је тамноплава, чије координате су утврђене ''CIE'' лабораторијском методом уз 
примјену ASTM D 2244-02 и ISO 105 Part J03 стандарда, те уз стандардни извор свјетлости 
D65/10. 
 

Боја материјала за израду 

Редни број Ознака „CIELAB“ координате Вриједност Дозвољено одступање 

1. L 17,58 

∆E ≤ 3,0 

2. a 1,10 

3. b -8,14 

4. C 8,21 

5. H 277,68 

 
Остали материјали. Остали материјали који се користе за израду љетне јакне основне 

униформе (конци, фиксирни материјали,  егализир, бортна, дугмад, патент затварачи, 
металне ринглице, термо термопластични ојачивачи, и слично) морају задовољавати високе 
стандарде квалитета за те производе, а боја им мора бити усклађена са бојом основне 
тканине. Конац 100 % полиестер, у боји основне тканине - No 80. 

потка 600 N/5 cm  

7. Скупљање при прању на 40 °С 
по дужини 
по ширини 

 
до 2 %  
до 2 % 

 
- 

 
- 
 

-  JUS F.S2.020 

8. Угао гужвања 5 мин/60 мин 
основа – лице 
потка – лице 

 
мин. 100/130 
степени 
мин. 100/130 
степени 

- - - JUS F.S2.018 

9. 
Водоодбојност 
оригинал 
након три прања 

 
оцјена: 90 
оцјена: 80 

- - - JUS F.S2.017 

10. Уљеодбојност 
оригинал 
након три прања 

 
оцјена: 6 (100) 
оцјена: 4 (80) 

- - - 
3 M Test 

(JUS F.A1.019) 

11. Постојаност на пилинг - оцјена: мин. 3 - 4 - - - ASTM 3512 

12. Постојаност обојења на 
а) Прање 

 
оцјена: 3-4 /3-4 
/3-4 

 
- 

 
- 

0,5 

 
JUS F.S3.218 

б) Зној (кисели + алкални) оцјена: 3-4 /3-4 
/3-4 

- - JUS F.S3.016 

в) Трење суво оцјена: 4 - - JUS F.S3.021 

г) Трење мокро оцјена: 3-4 - - JUS F.S3.021 

д) Хемијско чишћење оцјена: 4 - - JUS F.S3.226 

ђ) Свјетлост оцјена: 5 - - JUS F.S3.020 

ђ) Пеглање при 110 °C: 
- суво: одмах/након 4 сата 
- влажно:  одмах/након 4 сата 

 
оцјена: 4/4 
оцјена: 3-4/4 

- - JUS F.S3.311 

е)  Пеглање при 150 °C: 
- суво: одмах/након 4 сата 
- влажно:  одмах/након 4 сата 

 
- оцјена: 3/4 
- оцјена: 3/3-4 

- - JUS F.S3.311 
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Димензије. Јакна кратка се израђује у стандардним женским и мушким величинама. 
У женским величинама се израђује од броја 38 до броја 48, а у мушким величинама од 
величинског броја 44 до величинског броја 62 са димензијама како је приказано у табели. 
Димензије су исказане у центиметрима. Дозвољено одступање од димензија наведених у 
табели је ±1 %. 

 

Величински број 
М  ј  е  р  а                                          
                                                                                       Д и м е н з и ј е (cm) 

дужина јакне дужина рукава обим груди обим у пасу 

44 64,5 60 112 88 

46 66 61 116 92 

48 67,5 62 120 96 

50 69 63 124 100 

52 70,5 64,5 128 104 

54 72 66 132 108 

56 73,5 67 136 112 

58 75 68 140 116 

60 76,5 69 144 120 

62 78 70 148 124 

 
 
5. ЗИМСКА ВЈЕТРОВКА СА УЛОШКОМ 
 

Зимска вјетровка с улошком. Опис модела. По изгледу, материјалу и начину израде, 
те боји и свим другим техничким карактеристикама зимска вјетровка с улошком идентична 
је и за мушкарце и за жене. 

Опис модела. Зимска вјетровка је равно кројена. Израђена је од полиестерске, 
водонепропусне основне тканине и штепане подставе са међупоставом (синтекс). Затвара 
се патентним затварачем испод кога је на десној страни нашивена подлајсна. На лијевој 
предњој страни је нашивена лајсна која покрива патент затварач а закопчава се са пет 
украсних дугмади. На предњој страни, у горњем дијелу, налази се нашивен сатл испод кога 
се у висини груди са обје стране налази џеп са поклопцем (патном) који се копча украсним 
дугметом промјера 15 милиметара. На доњем дијелу су нашивени доњи џепови са патнама 
које се закопчавају украсним дугметом промјера 15 милиметара. Доњи џепови су тако 
урађени да имају отвор и могу да се користе и са бочне стране. Подлајсна, лајсна, еполете, 
као и све четири патне имају у унутрашњости одговарајућу полиестерску међупоставу - 
пунило. У орукавље су уграђени флизелин и нараменице чији завршеци су фиксирани за 
овратник. Патне, нашивени дијелови џепова, овратник, еполете, манжетне и пресјеци су 
проштепани двигловком. Остали шавови су проштепани 1 милиметар од шава. На задњем 
дијелу вјетровке је нашивен сатл који је штепан као и сатл на предњем дијелу. На леђном 
дијелу се налазе двије фалде које омогућују бољу покретљивост и удобност. На дужини 
рукава су манжетне које се копчају дрикерима. На манжетнама се налазе по два дрикера 
ради могућности подешавања обиму руке. На раменом дијелу вјетровке су нашивене 
еполете, које се копчају украсним дугметом. Вјетровка има капуљачу са врпцом, која се лако 
може сложити и затворити у овратник патент затварачем. У предјелу струка је нашивен 
„тунел“ кроз који је провучена врпца с ПВЦ регулатором и ПВЦ завршецима за врпцу. Са 
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унутрашње предње стране, у предјелу струка, налазе се двије ринглице кроз које се 
провлачи врпца која пролази кроз „тунел“. 

Вјетровка је подстављена подставом и међупоставом (синтексом) који су заједно 
проштепани. На лијевој унутрашњој страни је нашивен џеп који се затвара патент 
затварачем. Са бочних страна вјетровке, испод ''тунела'' налазе се отвори – шлицеви који се 
копчају са по два дрикера. Испод пазуха са обје стране су по двије ринчице за вјетрење. На 
дужини вјетровка је подвијена и прошивена прошивом ширине 2 центиметра. На лијевом 
рукаву, на 10 cm испод еполете је нашивен натпис „Полиција“, а одмах испод њега амблем 
Полиције РС. У леђном дијелу вратног изреза је ушивена ''вјешалица'', а испод ње ознака 
величине. 

Испод унутрашњег џепа је ушивена етикета на којој је наведен: величински број, 
сировински састав, поступак одржавања, година производње и назив произвођача. Етикете 
морају бити штампане постојаним бојама. Вјетровка мора бити израђена тако да шавови 
издрже нормална напрезања. Завршеци шавова морају бити изведени чврсто. Избор 
шавова, конца и шиваће игле мора бити такав да не узрокује осипање и смицање нити из 
шавова. 
 

  

Униформа студената ВШУП – техничка скица зимске вјетровке 
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Униформа студената ВШУП – техничка скица подставе зимске вјетровке 

 

 

Униформа студената ВШУП – техничка скица улошка зимске вјетровке 

 

  

Униформа студената ВШУП – техничка скица капуљаче и џепа зимске вјетровке 

Техничке карактеристике материјала за зимску вјетровку с улошком. 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

П а р а м е т а р 

В р и ј е д н о с т 

Д
о

зв
о

љ
ен

о
 

о
д

ст
уп

а
њ

е
 

Метода 
контроле 

Основна тканина Подстава Џеповина 

1. Сировински састав полиестер 100 % 
 

полиестер 
100 % 

полиестер 
100 % 

±  5 % JUS F.S3.115 

2. Преплетај  платно - - - JUS F.C0.012 

3. Густина жица 
основа 
потка 

 
300 жица/10 cm 
220 жица/10 cm 

 
- 

 
- 
 

- 5 % JUS F.S2.013 
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Боја материјала за израду. Боја материјала од кога се израђују зимска вјетровка с 
улошком мушка и женска је тамноплава, чије координате су утврђене ''CIE'' 
лабораторијском методом уз примјену ASTM D 2244-02 и ISO 105 Part J03 стандарда, те уз 
стандардни извор свјетлости D65/10. 
 

Боја материјала за израду 

Редни број Ознака „CIELAB“ координате Вриједност Дозвољено одступање 

1. L 17,58 

∆E ≤ 3,0 

2. a 1,10 

3. b -8,14 

4. C 8,21 

5. H 277,68 

 
Остали материјал. Остали материјали који се користе за израду зимске вјетровке, 

мушке и женске основне униформе (конци, фиксирни материјали, флизелин, нараменице, 
дугмад, затварачи, металне ринглице, пластични ојачивачи и слично) морају задовољавати 
високе стандарде квалитета за те производе, а боја им мора бити усклађена са бојом 
основне тканине. Конац: 100 % полиестер -1) за шивање No 80; 2) за обрађивање No 120; у 
боји основне тканине. 

Димензије. Вјетровка зимска мушка и женска основне зимске униформе израђује се 
у стандардним величинама од величинског броја 44 до величинског броја 62, с тим да у 
оквиру сваког величинског броја постоји шест подгрупа (међубројева). Димензије 
величинских бројева и међубројева су приказани у табели. Димензије су исказане у 
центиметрима. Дозвољено одступање од димензија наведених у табели је ±1 %. 

4. Површинска маса 165 g/m
2 

90 g/m
2 

150 g/m
2 

± 5 % JUS F.S2.016 

5. Прекидна сила 
основа 
потка 

 
1000 N/5 cm  
800 N/5 cm 

- 
 
- 
 

- 5 % JUS F.S2.017 

6. Скупљање при прању на 40 °С 
по дужини 
по ширини 

 
до 2 %  
до 2 % 

 
- 

 
- 
 

-  JUS F.S2.020 

7. Угао гужвања 5 мин/60 мин 
основа – лице 
потка – лице 

 
мин. 100/130 
степени 
мин. 100/130 
степени 

- - - JUS F.S2.018 

8. Водоодбојност 
оригинал 
након три прања 

 
оцјена: 90 
оцјена: 80 

- - - JUS F.A1.012 

9. 
Уљеодбојност 
оригинал 
након три прања 

 
оцјена: 6 (110) 
оцјена: 4 (90) 

- - - 
3 M Test 

(JUS F.A1.019) 

10. Постојаност на пилинг - оцјена: мин. 3 - 4 - - - ASTM 3512 

11. б) Зној (кисели + алкални) оцјена: 3-4 /3-4 
/3-4 

- - 
0,5 

JUS F.S3.016 

в) Трење суво оцјена: 4 - - JUS F.S3.021 

г) Трење мокро оцјена: 3-4 - - JUS F.S3.021 

д) Хемијско чишћење оцјена: 4 - - JUS F.S3.226 

ђ) Свјетлост оцјена: 5 - - JUS F.S3.020 
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Величински број 

М  ј  е  р  а                                          
                                                                                               Д и м е н з и ј е  (cm) 

дужина 
јакне 

дужина 
рукава 

обим 
груди 

обим 
кукова 

дужина 
рамена 

ширина 
леђа 

44 

44 84 58,5 128 122 19,1 52 

44/0 82 57,5 128 122 19,1 52 

44/1 86 59,5 128 122 19,1 52 

44/2 88 60,5 128 122 19,1 52 

44/3 90 61,5 128 122 19,1 52 

44/4 92 62,5 128 122 19,1 52 

44/5 94 63,5 128 122 19,1 52 

46 

46 86 60 132 126 19,4 53 

46/0 84 59 132 126 19,4 53 

46/1 88 61 132 126 19,4 53 

46/2 90 62 132 126 19,4 53 

46/3 92 63 132 126 19,4 53 

46/4 94 64 132 126 19,4 53 

46/5 96 65 132 126 19,4 53 

48 

48 88 61,5 136 130 19,7 54 

48/0 86 60,5 136 130 19,7 54 

48/1 90 62,5 136 130 19,7 54 

48/2 92 63,5 136 130 19,7 54 

48/3 94 64,5 136 130 19,7 54 

48/4 96 65,5 136 130 19,7 54 

48/5 98 66,5 136 130 19,7 54 

50 

50 90 63 140 134 20,0 55 

50/0 88 62 140 134 20,0 55 

50/1 92 64 140 134 20,0 55 

50/2 94 65 140 134 20,0 55 

50/3 96 66 140 134 20,0 55 

50/4 98 67 140 134 20,0 55 

50/5 100 68 140 134 20,0 55 

52 

52 92 64,5 144 138 21,3 56 

52/0 90 63,5 144 138 21,3 56 

52/1 94 65,5 144 138 21,3 56 

52/2 96 66,5 144 138 21,3 56 

52/3 98 67,5 144 138 21,3 56 

52/4 100 68,5 144 138 21,3 56 

52/5 102 69,5 144 138 21,3 56 

54 

54 94 66 148 142 21,6 57 

54/0 92 65 148 142 21,6 57 

54/1 96 67 148 142 21,6 57 

54/2 98 68 148 142 21,6 57 

54/3 100 69 148 142 21,6 57 

54/4 102 70 148 142 21,6 57 

54/5 104 71 148 142 21,6 57 

56 

56 96 67,5 152 146 21,9 58 

56/0 94 66,5 152 146 21,9 58 

56/1 98 68,5 152 146 21,9 58 

56/2 100 69,5 152 146 21,9 58 

56/3 102 70,5 152 146 21,9 58 

56/4 104 71,5 152 146 21,9 58 
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56/5 106 72,5 152 146 21,9 58 

58 

58 98 69 156 150 23,2 59 

58/0 96 68 156 150 23,2 59 

58/1 100 70 156 150 23,2 59 

58/2 102 71 156 150 23,2 59 

58/3 104 72 156 150 23,2 59 

58/4 106 73 156 150 23,2 59 

58/5 108 74 156 150 23,2 59 

60 

60 98 70,5 160 154 23,5 60 

60/0 96 69,5 160 154 23,5 60 

60/1 100 71,5 160 154 23,5 60 

60/2 102 72,5 160 154 23,5 60 

60/3 104 73,5 160 154 23,5 60 

60/4 106 74,5 160 154 23,5 60 

60/5 108 75,5 160 154 23,5 60 

62 

62 98 72 164 158 23,8 61 

62/0 96 71 164 158 23,8 61 

62/1 100 73 164 158 23,8 61 

62/2 102 74 164 158 23,8 61 

62/3 104 75 164 158 23,8 61 

62/4 106 76 164 158 23,8 61 

62/5 108 77 164 158 23,8 61 

 
6. ПАНТАЛОНЕ (МУШКЕ И ЖЕНСКЕ) 
 

Панталоне мушке. Опис модела. Панталоне су класичног кроја са по једном фалдом 
и косим џеповима на предњој страни. На десној страни задњег дијела је паспулирани џеп 
без поклопца који се копча дугметом. Рубови џепова прошивени. У бочне шавове је ушивен 
плави паспул - егализир ширине 2 mm, произведен од 100% вуне, који се не смије скупљати 
за више од 1%. Ширина појаса је 4 cm и на њему се налази осам петљица за каиш чија је 
ширина 4,5 cm. Унутрашњост појаса је стандардна трака за те намјене. Појас је са препустом 
на предњој страни и копча се једним дугметом. Шлиц се затвара пластичним рајсфешлусом 
и металном закачком. Унутрашњи шавови су стандардно машински обрађени ради 
спречавања осипања штофа. Ногавице су обрубљене еластичном бортном. Унутрашњост 
панталона на предњицама подстављена до испод кољена. Шлиц, рубови џепова и појас 
ојачани одговарајућим фиксирним материјалом. 

Са унутрашње стране је нашивена етикета са величинским бројем и етикета са 
називом произвођача, сировинским саставом, начином одржавања и годином производње. 
Етикете морају бити штампане постојаним бојама. 
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Униформа студената ВШУП – техничка скица панталона мушких 

Панталоне женске. Опис модела. Панталоне су класичног кроја са по једном фалдом 
и косим џеповима на предњој страни. Рубови џепова су прошивени. У бочном шаву је 
ушивен паспул – егализир ширине 2 мм, произведен од 100 % вуне који се не смије 
скупљати више од 1 %. Ширина појаса је 3,5 cm и на њему се налази осам петљица за каиш 
чија је ширина 4 cm. Унутрашњост појаса је стандардна појасна трака. Појас је са препустом 
на предњој страни и копча се једним дугметом. Шлиц се затвара пластичним патент 
затварачем, металном закачком и једним дугметом. Унутрашњи шавови су стандардно 
машински обрађени ради спречавања осипања штофа. Ногавице су обрубљене еластичном 
бортном ширине 16 мм. Унутрашњост панталона на предњицама је подстављена до испод 
кољена. Шлиц, рубови џепова и појас су ојачани одговарајућим фиксирним - 
термопластичним материјалом. 
 

 

Униформа студената ВШУП – техничка скица панталона женских 
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Са унутрашње стране је нашивена етикета са величинским бројем и етикета са 
називом произвођача, сировинским саставом, начином одржавања и годином производње. 
Етикете морају бити штампане постојаним бојама. 

Боја материјала за израду. Боја материјала од кога се израђују панталоне мушке и 
женске је тамноплава, чије координате су утврђене ''CIE'' лабораторијском методом уз 
примјену ASTM D 2244-02 и ISO 105 Part J03 стандарда, те уз стандардни извор свјетлости 
D65/10. 
 

Боја материјала за израду 

Редни број Ознака „CIELAB“ координате Вриједност Дозвољено одступање 

1. L 17,58 

∆E ≤ 3,0 

2. a 1,10 

3. b -8,14 

4. C 8,21 

5. H 277,68 
 

Остали материјали. Остали материјали који се користе за израду панталона мушких и 
женских - зимских и љетних (конци, фиксирни материјали, флизелин, дугмад, егализир, 
пластични ојачивачи и слично) морају задовољавати високе стандарде квалитета за те 
производе, а боја им мора бити усклађена са бојом основне тканине. Конац: 100 % 
полиестер, у боји основне тканине: 1) за шивање No 80; 2) за обрађивање No 120. 
 

Димензије. Мушке панталоне униформе израђују се у стандардним величинама од 
величинског броја 44 до величинског броја 62, с тим да у оквиру сваког величинског броја 
постоји одређени број међубројева. Димензије величинских бројева и међубројева су 
приказане у табели. Димензије су исказане у центиметрима. Дозвољено одступање од 
димензија наведених у табели је ±1 %. 
 

Мушки величински 
број 

М  ј  е  р  а 
                                                                                                                     Димензије (cm)                   

Вањска дужина  Обим струка Обим кукова Ширина ногавица 

44 44 97,5 78 96 23 

46 

46 99 82 100 23 

46/0 97 82 100 23 

46/1 101 82 100 23 

46/2 103 82 100 23 

46/3 105 82 100 23 

48 

48 100,5 86 104 23,5 

48/0 98,5 86 104 23,5 

48/1 102,5 86 104 23,5 

48/2 104,5 86 104 23,5 

48/3 106,5 86 104 23,5 

50 

50 102 90 108 24 

50/0 100 90 108 24 

50/1 104 90 108 24 

50/2 106 90 108 24 

50/3 108 90 108 24 

50/4 110 90 108 24 

50/5 112 90 108 24 

50/6 114 90 108 24 

52 52 103,5 94 112 24 
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52/0 101,5 94 112 24 

52/1 105,5 94 112 24 

52/2 107,5 94 112 24 

52/3 109,5 94 112 24 

52/4 111,5 94 112 24 

52/5 113,5 94 112 24 

54 

54 105 98 116 24,8 

54/0 103 98 116 24,8 

54/1 107 98 116 24,8 

54/2 109 98 116 24,8 

54/3 111 98 116 24,8 

56 

56 106,5 102 120 25,2 

56/0 104,5 102 120 25,2 

56/1 108,5 102 120 25,2 

56/2 110,5 102 120 25,2 

56/3 112,5 102 120 25,2 

58 

58 108 106 124 25,6 

58/0 106 106 124 25,6 

58/1 110 106 124 25,6 

58/2 112 106 124 25,6 

58/3 114 106 124 25,6 

60 

60 109 110 128 26 

60/0 107 110 128 26 

60/1 111 110 128 26 

60/2 113 110 128 26 

60/3 115 110 128 26 

62 

62 110 114 132 26,5 

62/0 108 114 132 26,5 

61/1 112 114 132 26,5 

62/2 114 114 132 26,5 

62/3 116 114 132 26,5 

 

Женске панталоне униформе израђују се у стандардним величинама од величинског 
броја 38 до величинског броја 52. Димензије величинских бројева су приказане у табели. 
Димензије су исказане у центиметрима. Дозвољено одступање од димензија наведених у 
табели је ±1 %. 
 

Женски величински 
број 

М  ј  е  р  а 
                                                                                                                            Димензије (cm) 

Вањска дужина  Обим струка Обим кукова Ширина ногавица 

38 99 68 96 19,5 

40 100,5 72 100 20 

42 102 76 104 20,5 

44 103,5 80 108 21 

46 105 84 112 21,5 

48 105 88 116 22 

50 105 92 120 22 

52 105 96 124 22 
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7. КАИШ ЗА ПАНТАЛОНЕ 
 
 Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу - Каиш за 
панталоне, тачка 14 редовне униформе, Технички стандарди о кроју, облику и врстама 
материјала за израду појединачних дијелова униформи, страна 27. 
 
8. ОПАСАЧ 
 Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу - Опасач 
са футролама, тачка 15 редовне униформе, Технички стандарди о кроју, облику и врстама 
материјала за израду појединачних дијелова униформи, страна 28. 
 

9. ЦИПЕЛЕ 
Облик модела, врсте материјала и технички стандарди су описани у дијелу – Ципеле, 
редовне униформе. 

 

 


