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Ministri i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, 
 
Në mbështetje të nenit 20 paragrafit 6 dhe 
nenit 86 paragrafit 4 të Ligjit Nr. 04/L-027 
për Mbrojtje nga Fatkeqësitë Natyrore dhe 
Ftkeqësitë Tjera (Gazeta Zyrtare Nr. 22. 
19.10.2011) nenit 8 nënparagrafin 1.4 të 
Rregullores Nr.02/2011 për fushat e 
përgjegjësisë administrative të Zyrës së 
Kryeministrit dhe Ministrive, si dhe  nenit 
38 paragrafin 6 të Rregullores të Punës së 
Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 
09/2011 (Gazeta Zyrtare nr. 15, 
12.09.2011), 
 
Nxjerr: 
 
 

UDHËZIM ADMINISTRATIV  
(MPB) NR. 13/2015 

PËR LLOJIN, FORMËN, MODELIN E 
UNIFORMËS DHE KARTELËS SË 

IDENTIFIKIMIT PËR PJESËTARËT E 
AME / SMSHN-së 

 
 

                           KREU I 
 

Me këtë Udhëzim Administrativ përcaktohet 
lloji, forma, modeli, pjesët përbërëse, 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 

Miniter of the Ministry of Internal 
affairs, 
 
Purusnat to article 20 paragraph 6 and 
article 86 paragraph 4 of the Law Nr. 04/L-
027 for Protection against Natural and 
other Disasters (Official Gazette Nr. 22, 
19.10.2011) article 8 sub-pargraph 1.4 of 
the regulation Nr.02/2011 on the areas of 
admininstrative responsibility of the Office 
of the Prime Minister and Ministries, and 
article 38 paragraph 6 of the Rules and 
Procedures of the Government of Republic 
of Kosovo Nr.09/2011 (Official Gazette 
nr.15, 12.09.2011),     
 
Issues: 
 
 

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION 
(MIA) NO. 13/2015 

ON THE TYPE, FORM, MODEL OF 
THE UNIFORM AND THE 

IDENTIFICATION CARD FOR THE 
MEMBERS OF THE EMA/PRAS 

 
 

CHAPTER I 
 

GENERAL PROVISIONS 
 

Article 1 
Aim 

 
This Administrative Instruction shall 
determine type, form, model, the 

Ministar Ministarstva Unutrašnjih 
Poslova, 
 
Na osnovu člana 20 stav 6 i člana 86 stav 4 
Zakona Br. 04 / L - 027 o zaštiti od 
elementarnih nepogoda i drugih nesreca 
(Službeni glasnik 22. 19.10.2011), člana 8 
stav 1.4 Uredbe br. 02 / 2011 o oblastima 
administrativne odgovornosti Kancelarije 
Premijera i Ministarstva, kao i člana 38 
stav 6 Poslovnika o Radu Vlade Republike 
Kosova br. 09/2011 (Službeni glasnik br. 
15, 12.09.2011) 
 
 
 
Donosi:  
 
 
ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO 

(MUP) BR. 13/2015 O VRSTI, 
OBLIK, MODEL 

IDENTIFIKACIONE KARTICE ZA 
CLANOVE AME/SZSP 

 
 
 

POGLAVLJE I 
 

OPSTE ODREDBE 
 

Član 1 

Sa ovim Administrativnim Uputstvom 
utvrđuje vrsta , oblik, struktura sastavnih 

Svrha 
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klasifikmi, mënyra e ngarkesës, ndërrimit 
dhe kthimit, koha dhe mënyra e mbajtjes, 
simbolet përkatëse si dhe përcaktohet forma 
dhe përmbajtja e kartelës së identifikimit për 
pjesëtarët e Srukturave për Mbrojtje, 
Shpëtim dhe Ndihmë, në tekstin e mëtejmë 
SMSHN. 
 

Neni 2 
Fushëveprimi 

 
Ky udhëzim administrativ zbatohet për të 
gjithë pjesëtarët e AME/SMSHN-së, gjatë 
orarit të rregullt të punës, angazhimit në 
operacione të reagimit emergjent, 
pjesëmarrjes në trajnime dhe ushtrime 
brenda dhe jashtë vendit dhe ngjarjeve tjera 
të lëmisë së menaxhimit emergjent, 
përdorimit të uniformës, pajisjeve dhe pronës 
së AME/SMSHN-së.  
 
 

Neni 3 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet, termat dhe shkurtesat e 
përdorura për qëllim të këtij Udhëzimi 
Administrativ kanë kuptimin si në vijim: 
 

1.1.  SMSHN - nënkupton strukturat për 
mbrojtje, shpëtim dhe ndihmë; 

 
1.2. Simbolet - nënkupton stemën, dhe 
shenjat në uniformën e pjestarëve të 
AME/SMSHN-së; 

 

components, clasiffication, the liability 
charge, changing and returning, time and 
the way of keeping, relevant symbol and to 
determine the form and the context of the 
identification card for the members of the 
Protection, Resuce and Aid Structures, 
PRAS.     
 

Article 2 
Scope 

 
This administrative instruction shall apply 
to all the members of the EMA/PRAS, 
during the regular working schedule, 
engagemet in emergency reaction 
operations, participation in trainings and 
exercies inside and outside the country and 
in another circumstance in the area of 
emergency management, use of the 
uniform, equipment and property of 
EMA/PRAS. 
 

Article 3 
Definitions 

    
1. Expressions, terms and abriviations 
used for the purpose of this Administrative 
Instruction have the following meaning: 
 

1.1. PRAS – means protection, rescue 
and aid structures; 
 
1.2. Symbols – means the emblem and 
symbols in the uniforms of the 
members of EMA/PRAS; 

 

delova, klasifikacija, nacin opterećenja , 
promene i povracanja , vreme i način 
održavanja, odgovarajući simboli i odrediti 
oblik i sadržaj identifikacione kartice za 
članove sSruktura za Spašavanje Pomoć , u 
daljem tekstu SZSP. 
 
 

Član 2 
Oblast delovanja 

 
Ovo Administrativno Uputstvo odnosi se 
na sve članove AEM/SZSP, tokom 
redovnog radnog vremena, učestvuju u 
operacijama, reagovanje u vanrednim 
situacijama, učešć e u obuci i vežbe u 
zemlji i inostranstvu i druge manifestacije 
u oblasti upravljanja vanrednim 
situacijama, upotreba uniformi, opreme i 
imovine AME / SZSP. 
 
 

Član 3 

 

Definicije 
 
1. Izrazi, termi i skraćenice koje se koriste 
za potrebe ovog Administrativnog 
Uputstva imaju sledeće značenje: 

 
1.1. SSP - znači Struktura za Zaštitu , 
Spasavanje i Pomoć ; 
 
1.2. Simboli - znači grb i znake u 
uniformi pripadnika AEM / SZSP-a; 
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1.3. KI- nënkupton kartelën identifikuese, 
në tekstin e mëtejmë kartela; 

 
2. Shprehjet, termat dhe shkurtesat tjera të 
përdorura në këtë udhëzim administrativ 
kanë kuptimin ashtu siç përcaktohet në 
Ligjin Nr. 04/L-027 për Mbrojte nga 
Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësit Tjera, si 
dhe me legjislacionin përkatës në fuqi.  
 
 

Neni 4 
Llojet e uniformës 

 
1. Uniforma e pjesëtarëve të AME/SMSHN-
së përbëhet prej: 
 

1.1. Uniformës zyrtare; 
 

1.2. Uniformës së punës në terren dhe 
 

1.3. Pjesëve shtesë të uniformës zyrtare dhe 
uniformës së punës në terren. 

 
2. Uniforma nga paragrafi 1 pika 1.1 
klasifikohen në:  
 

2.1. Uniformë verore dhe  
 

2.2. Uniformë dimërore. 
 

3. Dizajni i uniformës është i përafërt si për 
pjesëtarë meshkuj ashtu edhe për femra.  

 
 
 

1.3. ID – means the Identification Card, 
hence forth the card; 

 
2. Expressions, terms and other 
abreviations used in this Administrative 
Instruction shall have the meaning as 
determined in the Law Nr. 04/L-027 for 
Protection against Natural and Other 
Disasters, and by other relevant applicable 
legislation.      
 

Article 4 
Types of uniforms 

 
1. The uniform of the members of 
EMA/PRAS it consists of: 
 

1.1. Official uniform; 
 

1.2. Uniform for field work, and  
 

1.3.  Additional parts of the official 
uniform and the uniform for field work. 

 
2. Uniforms from paragraph 1, item 1.1 are 
classified as:  
 

2.1. Summer uniform, and 
 
2.2. Winter uniform. 

 
3. The design of the uniform is the same as 
for male officers and female officers  

 
 
 

1.3. IK - znači identifikacione kartice, 
u daljem tekstu kartice; 

 
2. Izrazi, ostali termini i skraćenice koje se 
koriste u ovom Administrativnom 
Uputstvu imaju značenje kao što je 
definisano Zakonom br . 04 / L - 027 za 
zaštitu od prirodnih i drugih nesreć a , kao i 
sa relevantnim zakonom na snazi. 
 
 

Član 4 
Vrste uniforme 

 
1.Uniforme clanova AEM/SZSP se sastoji 
od: 
 
     1.1. Službene uniforme; 
 
     1.2. Terenske radne uniforme i 

 
1.3. Dodatni delovi službene uniforme i    
radne uniforme na terenu. 
 

2. Uniforme iz stava 1. tačka 1.1 se 
razvrstavaju u: 
 
    2.1 . Letnja uniforma i 
 
   2.2.Zimska uniforma. 
  
3. Dizajn uniformi je priblizan kao za 
pripadnike oba pal muškaraca i žena. 
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Neni 5 
Uniforma zyrtare 

 
1. Uniforma zyrtare e pjesëtarëve të 
AME/SMSHN-së  përbëhet prej: 
 

1.1. Palltos dhe setrës; 
 
1.2. Trikos; 
 
1.3.  Pantallonave, për gjininë femërore 
edhe funde; 
 
1.4. Këmishës me mëngë të gjata; 
 
1.5.  Këmishës me mëngë të shkurtëra; 
 
1.6.  Kravatës;  
 
1.7. Fanellës me mëngë të gjata; 
 
1.8. Fanellës me mëngë të shkurtëra; 
 
1.9.  Çorapëve;  
 
1.10. Dorëzave; 
 
1.11. Rripit për pantallona; 
 
1.12. Këpucëve dhe 

 
1.13. Këpucëve të gjata. 
 

2. Ngjyra bazë e uniformës është ngjyra e  
kaltërt e mbylltë, ndërsa të gjitha pjesët e 
jashtme shtesë janë me ngjyrë të verdhë 

Article 5 
Official Uniform 

 
1. The official uniform of EMA/PRAS 
members shall consist of:   
 

1.1. Coat and blazer; 
 

1.2. Sweatshirt; 
 

1.3. Trausers; for female officers skirts; 
 
 

1.4. T-shirt with long slives; 
 

1.5. T-shirt with short slives; 
 

1.6. Tie; 
 

1.7. Shirt with long slives; 
 

1.8. Shirt with short slives; 
 

1.9. Socks; 
 

1.10. Gloves; 
 

1.11. Trouser belt; 
 

1.12. Shoes, and  
 

1.13. Shoe boots; 
 
2. The basic color of the uniform is drak 
blue, where the other external additional 
parts are in flaming yellow with mass and 

Član 5 

 
2. Osnovna boja uniforme je tamno plava 
boja, dok su svi dodatni eksterni delovi  
reflektujuće žut boje , u meri i normalnog 

Sluzbena Uniforma 
 
1. Zvanična uniforma pripadnika 
AEM/SZSP se sastoji od: 
 
     1.1.  Jakna i sakoa; 

 
1.2.Djemapera; 
 
1.3. Pantalone, suknje i za žene ; 
 
 
1.4. Kosulje sa dugim rukavima; 
 
1.5. Majice sa kratkim rukavima; 
 
1.6.Kravate; 
 
1.7.Bluze sa dugim rukavima; 
 
1.8. Majice sa kratkim rukavima; 
 
1.9.Čarape; 
 
1.10. Rukavice ; 
 
1.11. Kaiš za pantalone; 
 
1.12. Obuća i 
 
1.13. Cizmice. 
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reflektuese, me masë dhe dukje normale. 
 

Neni 6 
Uniforma zyrtare verore 

 
1. Uniforma zyrtare verore e pjesëtarëve të 
AME/SMSHN-së përbëhet prej: 
  

1.1 Setrës; 
 

1.2. Pantallonave, për gjininë femërore 
edhe funde; 

 
1.3. Këmishës me mëngë të shkurtëra; 

 
1.4. Kravatës; 

 
1.5. Fanellës me mëngë të shkurtëra; 

 
1.6. Rripit për pantallona; 

 
1.7. Çorapëve dhe  

 
1.8. Këpucëve. 
 

Neni 7 
Uniforma zyrtare dimërore 

 
1. Uniforma zyrtare dimërore e pjesëtarëve të 
AME/SMSHN-së përbëhet prej:  
 

1.1. Palltos dhe setrës; 
 
1.2. Trikos; 

 
1.3.Pantallonave, kurse për gjininë 

normal apperance. 
 

Article 6 
The official summer uniform 

 
1. The official summer uniform of the 
EMA/PRAS members shall consist of: 
 

1.1. Blazer; 
 
1.2. Trausers; for female officers skirts; 

 
 

1.3. T-shirt with short slives; 
 

1.4. Tie; 
 

1.5. Shirt with short slives; 
 

1.6. Trouser belt; 
 

1.7. Socks, and 
 

1.8. Shoes. 
 

Article 7 
The official winter uniform 

 
1. The official winter uniform of the 
EMA/PRAS members shall consist of: 
 

1.1. Coat and blazer; 
 
1.2. Sweatshirt; 

 
1.3. Trausers; for female officers skirts; 

izgleda. 
 

Član 6 
Sluzbena letnja uniforma 

 
1. Sluzbena letnja odeća za planove 
AEM/SZSP  se sastoji od: 
  
    1.1. Sakoa; 
 
    1.2. Pantalone, suknje za žene; 
 
 
    1.3. Majice sa kratkim rukavima; 
 
     1.4. Kravata; 
 
    1.5. Bluze sa kratkim rukavima; 
 
    1.6. Kaiš za pantalone; 
 
    1.7 . Čarape i 
 
    1.8 . Cipela. 
 

Član 7 

1.2. Djempera; 
 
1.3. Pantalone, suknje za žene; 

Sluzbena zimska uniforma 
 
1. Sluzbena zimska uniforma za clanoce  
AEM / SZSP-a se sastoji od : 

 
1.1. Jakne i sakoa; 
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femërore edhe funde; 
 
1.4.Këmishës me mëngë të gjata; 
 
1.5.Kravatës; 
 
1.6.Fanellës me mëngë të gjata; 
 
1.7.Rripit për pantallona; 
 
1.8.Çorapëve;  
 
1.9.Dorëzave dhe   
 
1.10. Këpucëve të gjata. 
 

Neni 8 
Uniforma verore e punës në terren 

 
1.Uniforma verore e punës në terren e 
pjesëtarëve të AME/SMSHN-së përbëhet 
prej:  

 
1.1. Kapelës; 

 
1.2. Xhaketës; 

 
1.3. Pantallonave, për gjininë femërore 
edhe funde; 

 
1.4. Këmishës me mëngë të shkurtëra; 

 
1.5. Fanellës me mëngë të shkurtëra; 
 
1.6. Rripit për pantallona; 

 

 
 

1.4. T-shirt with long slives; 
 

1.5. Tie; 
 

1.6. Shirt with long slives; 
 

1.7. Trouser belt; 
 

1.8. Socks; 
 

1.9. Gloves, and 
 

1.10. Shoe boots. 
 

Article 8 
Summer uniform for field work 

 
1.Summer uniform for field work for the 
members of EMA/PRAS shall consist of: 
 
 

1.1.  The cap; 
 

1.2.  Jacket 
 
1.3.  Trausers; for female officers skirts; 

 
 

1.4.  T-shirt with short slives; 
 

1.5.  Shirt with short slives; 
 
1.6.  Trouser belt; 

 

 
 
1.4. Kosulje sa dugim rukavima; 
 
1.5. Kravata; 
 
1.6. Bluze sa dugim rukavima; 
 
1.7 . Kaiš za pantalone; 
 
1.8 . Čarape; 
 
1.9. Rukavice i 
 
1:10 . Cizmice. 

 
Član 8 

Letnja radna uniforma za rad na terenu 
 
1.Letnja radna uniforma u terenu za 
clanove AEM / SZSP-a se sastoji od: 

 
 
1.1. Kape; 
 
1.2. Jakna; 
 
1.3. Pantalone, suknje za žene; 
 
 
1.4. Kosulje sa kratkim rukavima; 
 
1.5. Bluze sa kratkim rukavima; 
 
1.6.Kaiš za pantalone; 
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1.7. Çorapëve dhe  
 
1.8. Këpucëve. 

 
Neni 9 

Uniforma dimërore e punës në terren 
 
 
1.Uniforma dimërore e punës në terren e 
pjesëtarëve të AME/SMSHN-së përbëhet 
prej:  

 
1.1. Kapelës; 

 
1.2. Xhaketës dhe nënxhaketës; 
 
1.3. Pantallonave, për gjininë femërore 
edhe funde; 
 
1.4. Këmishës me mëngë të gjata; 
 
1.5.  Fanellës me mëngë të gjata; 
 
1.6. Rripit për pantallona; 
 
1.7. Çorapëve dhe  
 
1.8. Këpucëve të gjata. 

 
Neni 10 

Pjesët shtesë të uniformës 
 
 

1. Pjesët shtesë të uniformës zyrtare dhe të 
punës në terren për pjesëtarët e 
AME/SMSHN janë: 

1.7.  Socks, and 
 

1.8.  Shoes. 
 

Article 9 
Winter uniform for field work 

 
 

1.Winter uniform for field work for the 
members of EMA/PRAS shall consist of: 
 

 
1.1. The cap; 

 
1.2. Jacket and under jacket; 

 
1.3. Trausers; for female officers skirts; 

 
 

1.4. T-shirt with long slives; 
 

1.5. Shirt with long slives; 
 

1.6. Trouser belt; 
 

1.7. Socks, and 
 

1.8. Shoe boots. 
 

Article 10 
Additional components of the 

uniform 
 

1. Additional parts of the official uniform 
and that for work in the field for the 
members of EMA/PRAS are: 

1.7 . Čarape i 
 
1.8 . Cipela . 

 
Član 9 

Zimska radna uniforma za rad na 
terenu  

 
1. Zimska radna uniforma za rad na terenu 
za clanoce AEM / SZSP-a se sastoji od: 

 
 
1.1. Kapela; 
 
1.2. Jakna i podjakne; 
 
1.3. Pantalone, suknje za žene; 
 
 
1.4. Kosulje sa dugim rukavima; 
 
1.5. Bluze sa dugim rukavima; 
 
1.6. Kaiš za pantalone; 
 
1.7 . Čarape i 
 
1.8 . Cizmice. 

 
Član 10 

1. Dodatni delovi službene uniforme i one 
za rad na terenu za članove EMA / SZSP-a 
su: 

Dodatni delovi uniforme 
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1.1. Jeleku mbrojtës me reflektim; 
 

1.2. Pelerina e shiut dhe 
 

1.3. Ndërresat e brendshme. 
 

2. Ngjyra e pjesëve të jashtme shtesë mund të 
ndryshohet sipas funksionit të njësisë së 
caktuar. 
 

Neni 11 
Mirëmbajtja dhe modeli i uniformës 

 
 

1. Uniforma për pjesëtarët e AME/SMSHN 
nga neni 5, 6, 7, 8 dhe 9 është e njëjtë për të 
dy gjinitë. 
 
2. Uniforma duhet të mbahet e pastër dhe e 
rregullt. 
 
3. Detajet rreth modelit dhe specifikave 
teknike nga paragrafi 1 i këtij neni, janë të 
përcaktuara në shtojcat 1, 2, 3, 4 dhe 5 të cilat 
janë pjesë përbërëse e këtij udhëzimi 
administrativ. 
  

 
KREU II 

 
PAJISJA ME UNIFORMË 
 

Neni 12 
Ngarkimi me uniformë 

 
1. Pjesëtari i AME/SMSHN-së ngarkohet me 

1.1. High visibility vest; 
 
1.2. Raincoat; 

 
1.3. Underwear. 

 
2. The color of the additional external 
parts can be changed according to the 
function of the relevant unit.  
 

Article 11 
Maintenance and the model of the 

uniform 
 
1. The uniform for the members of 
EMA/PRAS from article 5, 6, 7, 8, and 9 is 
the same for two genders. 
 
2. Uniform should be kept clean and in 
order. 

 
3. Details about the model and technical 
specifications from paragraph 1 of this 
article are determined in annexes 1, 2, 3, 4 
and 5 which are integral parts of this 
Administrative Instruction. 
 

 
CHAPTER II 

 
HANDING OUT UNIFORMS 

 
Article 12 

Equiping with uniform 
 
1. Member of EMA/PRAS shall be in 

       1.1. Reflektivni zaštitni prsluk; 
 
        1.2.Pelerina i 
 
        1.3.Donjeg veša. 
 
2. Boja dodatnih spoljnih delova može da 
se promeni u skladu sa posebnim 
funkcijama jedinice. 
 
 Član 11 

Odrzavanje i model uniforme 
 
 
1. Uniforme za pripadnike EMA / SZSP-a 
člana 5, 6, 7, 8 i 9 je isti za oba pola. 
 
 
2. Uniforme moraju biti čiste i uredne. 
 
 
3. Podaci o modelu i tehničkim 
specifikacijama iz stava 1. ovog člana dati 
su u prilozima 1, 2, 3, 4. i 5. koji su 
sastavni deo ovog Administrativnog 
Uputstva. 
 

 
POGLAVLJE II 

 
OPREMANJE SA UNIFORMOM 

 
Član 12 

1. Član AEM/SZSP-a se zaduzuje sa 

Zaduzivanje sa uniformom 
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uniformë zyrtare, uniformë të punës në terren 
dhe pjesët shtesë të uniformës sipas 
dispozitave të këtij udhëzimi administrativ. 
 
 
2. Pjesëtarët e njësive të specializuara të 
SMSHN-së të cilat i formon dhe i pajisë 
juridiksioni lokal apo ndonjë kompani tjetër, 
ngarkohen me uniformë të punës në terren 
me rastin e mobilizimit në njësi. 
 
3. Pjesëtari i SMSHN me rastin e mobilizimit 
për të ofruar ndihmë jashtë vendit, ngarkohet 
me uniformë zyrtare dhe uniformë të punës 
në terren.  
 
4. Ngarkimi me uniformë bëhet sipas listës 
standarde me sasi dhe afate të përdorimit, 
sipas shtojcës 6 të këtij udhëzimi 
administrativ. 
 
5. Me rastin e ngarkimit me uniformë, apo 
pjesë të uniformës për herën e parë për 
pjesëtarët e AME/SMSHN, hapet kartela 
personale e ngarkimit. 
 

Neni 13 
Ndërrimi i uniformës 

 
1. Ndërrimi i pjesëve të uniformës zyrtare 
dhe uniformës së punës në terren të dëmtuara 
apo shkatërruara gjatë ushtrimit apo kryerjes 
së detyrës nga pjesëtari, bëhet në bazë të 
kërkesës me shkrim me miratimin parparak 
të eprorit përkatës. 
 

charge of the official uniform, the uniform 
for field work and additional parts of the 
uniform according to the provisions of this 
administrative instruction.   
 
2. Members of the specialized units of 
PRAS which shall be established and 
equiped by the local jurisdiction or another 
company shall be in charge of the uniform 
for field work when the unit is mobilized.   
 
3. Member of PRAS when mobilized to 
offer aid outside the country they shall be 
in charge of the official uniform and the 
uniform for field work. 

 
4. Being in charge with the uniform shall 
be according to the standard list with the 
quality and terms of use according to the 
annex 6 of this Administratice Instuction. 

 
5. When in charge of the unifor, or parts of 
the uniform for the first time for the 
members of EMA/PRAS, a personal 
charge sheet is opened. 
 

Article 13 
Changing the uniform 

 
1. Changing parts of the official uniform 
and uniform for field work that were 
damaged while exercising or carrying out 
the duty by the member shall be done 
based on a written request with a prior 
approval from relevant supervisor.  
 

službenom uniformom, uniformom za rad 
na  terenu i dodoatnim delovima uniforme 
u skladu sa odredbama ovog 
Administrativnog Uputstva. . 
 
2. Članovi specijalizovane jedinice SZSP-a 
koje ih uoblicava i oprema lokalna 
nadležnost ili bilo koja druga kompanija, 
se zadužuju sa unoformom za rad na terenu 
prilikom  mobilizacije u jedinici. 
 
3. Član SZSP -a  slučaju  mobilizacije za 
pružanje pomoć i van zemlje, se zadužuje 
sa službenom uniformom  i unoformom za 
rad na terenu. 
 
4. Zaduzenje sa uniformon se vrši prema 
listi za standarde sa kolicinom i rokovima 
za korišć enje , u skladu sa Aneksom 6. 
ovog Administrativnog Uputstva. 
 
5. Prilikom zaduzvanja sa uniformom, ili  
delovima uniforme zpo prvi put za članove 
EMA / SZSP-a, otvorene se lična kartica 
za zaduzenja. 
 

Član 13 

 

Promena uniforme 
 
1. Promena delovi službene uniforme i 
uniforme za rad na  terenu koje su ošteć ene 
ili uništene tokom vršenja ili sprovodjenja 
dužnosti od strane pripadnika, se vrsi  na 
osnovu pismenog zahteva uz predhodnu 
saglasnost nadležnog. 
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2. Pjesëtari nga paragrafi 1 të këtij neni është 
i obliguar të kthej pjesën e uniformës së 
dëmtuar apo shkatërruar së bashku me 
simbolet përkatëse. 
 
3. Në rastet kur dëmtimi apo shkatërrimi i 
pjesës së uniformës nuk është si pasojë e 
ushtrimit dhe kryerjes së detyrës apo 
pjesëmarrjes në detyrat e mbrojtjes dhe 
shpëtimit, pjesa e re e uniformës do të ipet 
me kompensim personal të pjesëtarit. 
 
 

Neni 14 
Kthimi i uniformës 

 
Zyrtarit të cilit nga çfarëdo arsye i ka 
pushuar marrëdhënia e punës në AME, 
përkatësisht iu ka ndërruar vendi i punës në 
AME, si dhe zyrtarit të cilit iu ka ndryshuar 
orari, për shkak moshe,  shëndeti apo shkaku 
i arsyeve të tjera, pushon të jetë pjesëtarë i 
SMSHN, obligohet të kthej uniformën së 
bashku me simbolet dhe shenjat përkatëse. 
 

 
Neni 15  

Baza e të dhënave 
 

Bazën e të dhënave për ngarkim dhe 
shkarkim me uniforma e mbanë njësia 
përkatëse për këtë funksion në AME. 
 

 
 
 

2. The member from paragraph 1 of this 
article is obliged to hand over the part of 
the damaged or destroyed uniform together 
with relevant symbols. 

 
3. In cases when the damage or 
destruction of the part of the uniform is not 
inflicted while exercising or carrying out 
the duty or while engaged in tasks of 
protection and rescue, the new part of the 
uniform shall be given out in return of 
personal compensation by the member.    
 

Article 14 
Returning the uniform 

 
The officer which for any reason got 
terminated from work in EMA, 
respectively was transfered to another 
position in EMA, as well for the officer 
whose working schedule has been changed 
based on his age, health or other reasons, 
retires to be a member of PRAS, is obliged 
to return the uniform together with the 
relevant symbols and signs. 

 
Article 15 
Data base 

 
The data base for charging and discharging 
with uniforms is maintained by the relevant 
unit for this function in EMA. 
 

 
 
 

2. Pripadnik  iz stava 1. ovog člana dužan 
je da obnovi ošteć enu ili uništenu uniformu 
zajedno sa odgovarajućim simbolima . 
 
 
3. U slučajevima kada ošteć enje ili 
uništenje dela uniformi nije od ponašanja i 
vršenja dužnosti ili učešć a u poslovima 
zaštite i spašavanja , novi deo uniforme 
biće izdata pripadniku na sopstvenu 
naknadu. 
 
 

Član 14 
Vracanje uniforme 

 
Službeniku koji zbog bilo kojeg razloga 
prestao radni odnos u MEA, odnosno mu 
je promenjeno radno mesto u MEA, kao i 
sluzbeniku čiji je zvanični raspored 
promenjen, zbog starosti, zdravstvenih ili 
drugih razloga, prestaje da bude clani 
SZSP-a su dužni da zajedno sa unoformom 
varti i simbole i relevantne znakove. 
 
 

Član 15 
Baza podataka 

 
Baza podataka za zaduzenje I razduzenje 
sa  uniformama drzi relevantna jedinica za 
ovu funkciju u AME. 
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KREU III 
 
KOHA DHE MËNYRA E MBAJTJES SË 

UNIFORMËS 
 

Neni 16 
 

1. Uniformën zyrtare e mbajnë pjesëtarët e 
AME/SMSHN-së në këto raste:  
 

1.1. Gjatë kohës së rregullt të orarit të 
punës;  

 
1.2. Gjatë trajnimeve; 

 
1.3. Në revista, ceremoni dhe në raste të 
ndryshme festive dhe  

 
1.4. Në raste tjera me urdhër të drejtorit të 
përgjithshëm të AME-së.  

 
Neni 17 

 
1. Uniformën e  punës në terren dhe pjesët 
shtesë të saj e mbajnë  pjesëtarët e AME/ 
SMSHN-së sipas detyrave dhe përgjegjësive 
të caktuara në këto raste: 
 

1.1. Gjatë kryerjes së detyrave të caktuara 
të mbrojtjes dhe shpëtimit; 

 
1.2. Në rast të pjesëmarrjes në ushtrime 
dhe 

 
1.3. Në raste tjera sipas nevojës dhe 
vendimit të drejtorit të Përgjithshëm të 

CHAPTER III 
 

TIME AND MANNER OF KEEPING 
THE UNIFORM 

 
Article 16 

 
1. Official uniform is worn by the 
members of EMA/PRAS in these cases: 
 

1.1.  During the regular working chedule; 
 
 

1.2. During trainings; 
 

1.3. When presenting in journals, 
ceremonies and different festive 
occassions, and 
1.4. On other occassions by the order of 
the EMA general director. 

 
Article 17 

 
1. The uniform for field work and 
additional parts shall be kept by the 
members of EMA/PRAS according to 
specific duties and responsibilities in these 
cases: 

1.1.While carrying out the certain 
duites of protection and rescue; 
 
1.2. In case of participating in 
exercises, and 

 
1.3.  In other cases according to the 
need and the decision of the EMA 

POGLAVLJE III 
 

VREME I NACIN NOSENJA 
UNIFORME 

 
Član 16 

 
1.Sluzbenu uniformu nose pripadnici 
AME/SZSP-a u ovim slucajevima: 
 
1.1.Tokom redovnog radnog vremena; 
 
 
1.2. Tokom obuka; 
 

 

1.3. Na paradama, ceremonijama i u 
raznim praznicnim prilikama, i 

1.4. I u drugim prilikama sa naredjenjem 
generalnog direktora AME-a. 

 
Član 17 

 
1. Uniformu za rad na terenu i njene 
dodatne delove nose pripadnici 
AME/SZSP-a prema duznostima i 
odgovornostima odredjene za ove prilike: 
 
1.1. Prilikom obavljanja određene duznosti 
zaštite i spašavanja i  
 
1.2. Prilikom ucestvovanja u vezbama i 
 
 
1.3. I u drugim prilikama prema potrebi i 
odluci Generalnog Direktora AME-a. 
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AME-së. 
 

Neni 18 
 

1. Uniformën zyrtare dhe uniformën e punës 
në terren e mbajnë komandantët e njësiteve 
dhe anëtarëve të stafit të SMSHN-së  sipas 
specifikave në këto raste: 
 

1.1. Gjatë kryerjes së detyrave të caktuara 
nga fushëveprimi i mbrojtjes, shpëtimit dhe 
ndihmës; 
 
1.2. Gjatë pjesëmarrjes në ushtrime dhe 

 
 

1.3. Në raste tjera sipas nevojës. 
 
 

Neni 19 
 

1. Pjestarët e SMSHN-së që punojnë në 
mbështetje të operatorëve në Qendra 
Operative Emergjente, gjatë kryerjes së 
detyrave të fushëveprimit mbrojtjes dhe 
shpëtimit, mbajnë vetëm jelekun reflektues 
ngjyrë portokalli me simbol të SMSHN-së. 
 
2. Udhëheqësit e strehimoreve dhe pjesëtarët 
e njësive tjera të përgjithshme publike gjatë 
kryerjes së detyrave të fushëveprimit të 
mbrojtjes dhe shpëtimit, mbajnë vetëm 
jelekun reflektues ngjyrë portokalli i cili në 
anën e majtë të përparshme ka simbolin e 
njësisë. 
 

general director. 
 

Article 18 
 
1. The official uniform and the uniform for 
field work are preserved by commanders of 
units and PRAS staff members according 
to specifications in these cases: 
 

1.1.  While carrying out specific duties 
from the scope of protection, rescue and 
aid; 
 
1.2.  During the participation in 
exercise, and 
 
1.3.  On other occassions, according to 
the need. 

 
Article 19 

 
1. PRAS members work in supporting the 
operators in Emergency Operation Center, 
while carrying out the duties from the 
scope of protection and rescue, they keep 
only the high visibility orange color vest 
wearing the symbols of PRAS. 
 
2. Heads of shelters and members of other 
general public units while carrying out the 
duties from the scope of protection and 
resuce where they would wear only the 
high visibility orange color vest which 
carries the symbol of the unit in the front 
left side. 

 

 
 

Član 18 
 
1. Sluzbenu uniformu i uniformu za rad na 
terenu nose komandiri jedinica i pripadnici 
osoblja SZSP-a prema specifikacijama u 
ovim slucajevima

1.2 Tokom ucestvovanja na vezbama, i 

: 
 
1.1. Tokom obavljanja odredjenih 
zadataka iz oblasti delovanja zastite, 
spasavanja i pomoci; 
 

 
 
1.3. I u drugim prilikama prema 
potrebi.  

 
Član 19 

 
1. Pripadnici SZSP-a koji rade u podrsku 
opertatera u Emeregentnim Operativnim 
Centrima, tokom obavljanja zadataka i 
oblasti zastite i spasavnja, nose samo 
reflektirajuci prsluk narandjaste boje sa 
simbolom SZSP-a. 
 
2. Rukovodioci sklonista i pripadnici 
drugih opstih javnih jedinica tokom 
obavljanja zadataka iz oblasti zastite i 
spasavanja, nose samo reflektirajuci prsluk 
narandjaste boje koji na levu s’prednje 
strane ima simbol jedinice. 
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Neni 20 
 

1. Uniformën apo pjesët e uniformës me 
simbole specifike sipas detyrave, 
funksioneve dhe veçorive, pjesëtarët e AME/ 
SMSHN-së nuk duhet t’i mbajnë në këto 
raste: 
 

1.1.  Kur nuk kryejnë detyrat zyrtare; 
 
 

1.2. Si pjesëmarrës të tubimeve paqësore 
dhe të protestës publike; 

 
1.3. Gjatë pezullimit nga detyra dhe  

 
 
1.4. Gjatë shfrytëzimit të pushimit vjetor 
apo mjekësor.  

 
Neni 21 

Huazimi i uniformës 
 

Huazimin e uniformës, pjesës së uniformës 
zyrtare apo uniformës së punës në terren për 
nevojat e gjirimeve filmike dhe aktiviteteve 
të ngjashme e miraton drejtori i Përgjithshëm 
i AME-së me shkresë të veçantë.  

 
 
 

KREU IV 
 

MËNYRA E VENDOSJES SË 
SIMBOLEVE NË UNIFORMË 

 

Article 20 
 

1.The uniform or parts of the uniform with 
specific symbols according to the duties, 
functions and features, the members of 
EMA/PRAS shouldn’t wear them in these 
cases: 

 
1.1.  When they are carrying out 
official duties; 
 
1.2.  Participating in peace rallies and 
public protests; 
 
1.3.  During the suspenssion from 
duty, and 
 
1.4.  While on annual or sick leave.      

 
 

Article 21 
Borrowing the uniform 

 
Borrowing the uniform, part of the official 
uniform or the uniform for field work for 
the purpose of filiming and similar 
activities shall be approved by the EMA 
general director by a special note. 
 
 

 
CHAPTER IV 

 
THE MANNER OF PLACING THE 

SYMBOLS ON THE UNIFORM 
 

Član 20 
 
1

1.1. Kada ne obavljaju sluzbene 
duznosti; 

. Uniformu ili delove uniforme sa 
specificnim simbolima prema zadacima, 
funkcijama i posebnostima, pripadnici 
AME/SZSP-a ne treba da ih nose u ovim 
slucajevima: 
 

 
1.2. Kao ucesnici mirovnih mitinga i 
javnih protesta; 

 
1.3. Tokom suspendovanja sa 
duznosti; 

 
1.4. Tokom koriscenja godisnjeg 
odmora ili bolovanja. 

 
Član 21 

Pozajmljivanje uniforme 
 
Pozajmljivanje uniforme, dela sluzbene 
uniforme ili one za rad na terenu za 
potrebe filmskih snimanja i slicnih 
aktivnosti odobrava Generalni Direktor 
AME-a posebnom uredbom. 
 

 
 

POGLAVLJE IV 
 

NACIN POSTAVLJANJA 
SIMBOLA NA UNIFORMI 
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Neni 22 
 

1. Zyrtarët e AME/SMSHN-së mbajnë 
simbolin themelor përkatës të AME-së të 
varur në xhepin e majtë të sipërm të 
uniformës zyrtare. 
 
2. Zyrtarët e AME/SMSHN-së mbajnë 
simbolin themelor përkatës të AME-së në 
krahun e majtë të vetëngjitur të uniformës së 
punës në terren. 
 

Neni 23 
 

1. Në pjesën e sipërme të xhepit të djathtë të 
uniformës së punës në terren është i qepur 
shiriti me mbishkrimin e emrit dhe mbiemrit. 

 
 
2. Në krahun e majtë të uniformës së punës 
në terren është i qepur shiriti për vendosjen e 
simbolit - Flamuri i Republikës së Kosovës. 

 
 

3. Simboli nga paragrafi 2 të këtij neni është 
i obliguar të mbahet gjatë angazhimit të 
AME/SMSHN-së në aktivitetet 
ndërkombëtare. 
 

 
KREU V 

 
FORMA DHE PËRMBAJTJA E 

KARTELËS SË IDENTIFIKIMIT TË 
AME/SMSHN-së 

  

Article 22 
 
1. EMA/PRAS officer keep the relevant 
basic symbol of EMA/PRAS attached in 
the upper left side pocket in the official 
uniform. 
 
2. EMA/PRAS officers keep the relevant 
basic symbol of EMA self-attached on the 
left arm of the uniform for field work.  
 
 

Article 23 
 
1. In the upper part of right pocket of the 
uniform for filed work there is a stiched 
band that carries the inscription of name 
and surname   
 
2. In the left pocket of the uniform for field 
work there is a stiched Velcro band for to 
attach the symbol – Flag of Republic of 
Kosovo.  

 
3. The symbol in paragraph 2 of this article 
is mandatory to be carried during the 
engagement of EMA/PRAS in international 
activities. 
 
 

CHAPTER V 
 

FORM AND CONTENT OF 
EMA/PRAS IDENTIFICATION 

CARD 
 

Član 22 
 
1. Sluzbenici AME/SZSP-a nose relevantni 
osnovni simbol AME-a zakacen u levom 
gornjem djepu sluzbene uniforme. 
 
 
2. Sluzbenici AME/SZSP-a nose relevantni 
osnovni simbol AME-a na levom krilu 
samoljepljivu delu uniforme za rad na 
terenu.  
 

Član 23 
 
1. U gornjem delu desnog djepa uniforme 
za rad na terenu je zasivena traka sa 
naslovom imena i prezimena. 
 
 
2.  Na levom krilu uniforme za rad na 
terenu je zasivena traka za postavljanje 
simbola – Zastava Republike Kosovo. 
 
 
3. Simbol iz stava 2 ovog clana je 
obavezno da se nosi tokom angazovanja 
AME/SZSP-a u medjunarodnim 
aktivnostima. 
 
 

POGLAVLJE V 
 

OBLIK I SADRZAJ 
IDENTIFIKACIONE KARTICE 

AME/SZSP-a 
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Neni 24 
Kartela identifikuese 

 
1. Kartela identifikuese përmban: 
 

1.1. Stemën e Republikës së Kosovës në 
anën e majtë të sipërme;  
 
1.2. Stemën e AME-së në anën e djathtë të 
sipërme; 
 
1.3. Fotografinë e zyrtarit, në anën e 
djathtë; 

 
1.4. Mbishkrimin me shkronja të mëdha të 
shtypit Republika e Kosovës, Ministria e 
Punëve të Brendshme, Agjencia e 
Menaxhimit Emergjent, emri dhe mbiemri 
i zyrtarit, pozita, numri, si dhe afati i 
vlefshmërisë. 
 

2. Forma dhe përmbajtja e KI është e 
paraqitur në shtojcën 7 e cila është pjesë 
përbërëse e këtij udhëzimi administrativ. 

 
Neni 25 

Pajisja me kartelë identifikuese 
 
 
1. Pjesëtarët e AME/SMSHN-së për tu 
pajisur me kartelë identifikimi, duhet ta 
plotësojnë kërkesën për pajisje me kartelë, të 
cilën e miraton mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë i 
aplikuesit dhe e zbaton zyra përkatëse. 
 
 

Article 24 
Identification Card 

 
1. The Identification Card shall contain: 

 
1.1.  The emblem of Republic of 
Kosovo on the upper left side; 
 
1.2. The emblem of EMA on the upper 
right side; 
 
1.3.  Officers picture, on the right side; 

 
 

1.4.  Inscription in capital letters 
Republic of Kosovo, Ministry of Internal 
Affairs, Emergency Management 
Agancy, officers name and surname, 
position, number and validity.   

 
 
2. The form and content of the ID is 
presented in annex 7 which is an integral 
part of this Administrative Instruction. 

 
Article 25 

Equiping with Identification Cards 
 
 
1. Members of EMA/PRAS in order to be 
equiped with the identification card should 
fill in a request form for card which then is 
approved by the immediate supervisor of 
the applicant and implemented by the 
relevant office. 
 

Član 24 
Identifikaciona kartica 

 
1.Identifikaciona kartica sadrzi: 
 

1.1. Stemu Republike Kosovo na gornju 
levu stranu; 
 
1.2. Stemu AME-a na gornju desnu 
stranu; 
 
1.3. Fotografiju sluzbenika, u desnu 
stranu; 
 
1.4. Natpis sa velikim stampanim 
slovima Republika Kosovo, Ministarstvo 
Unutrasnjih Poslova, Agencija za 
Emergentna Upravljanja, ime i prezime 
sluzbenika, polozaj, broj, i rok validnosti. 
 

 
2. Forma i sadrzaj IK je predstavljen u 
prilogu 7 koja je i deo ovog 
Administrativnog Uputstva. 

 
Član 25 

Opremanje sa identifikacionom 
karticom 

 
1. Pripadnici AEM/SZSP-a da bi se 
opremili sa identifikacionom karticom, 
treba da ispune zahtev za opremanje sa 
identifikacionom karticom, koju odobrava 
neposredni nadzornik podnosioca a 
sprovodi je relevantna kancelarija. 
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SHTOJCA 1 

 
MODELI DHE SPECIFIKAT TEKNIKE TË UNIFORMËS ZYRTARE VERORE 

 
 

Specifikat teknike të vendosura në këtë shtojcë duhet të merren si të përafërta, ndërsa me rastin e ngritjes së procedurave të 
prokurimit, saktësisht të pajisjes me to duhet të shqyrtohen modelet, specifikat dhe trendi i tyre. 
 

Kravata 
 

Kravata duhet të jetë me ngjyrë të kaltërt të mbylltë dhe sipas standardeve për uniforma verore. 
 

Fanella 
   

Fanella është pa mëngë, duhet të jetë e punuar 100% nga pambuku i t’kurrur, me ngjyrë të bardhë.  
 

Këmisha  
 

Këmishat duhet të jenë me mëngë të shkurtra, janë me ngjyrë të kaltër të qeltë me përbërje prej 100% të pambukut të t’kurur. Në 
pjesën e përparme e hapur në tërë gjatësinë, ndërsa mbërthehet me shtatë pulla të mbuluara dhe një pullë në qafë  në anë të djathtë dhe 
tetë vrima në anën e majtë. 
Në pjesën e përparme në lartësinë e gjoksit, në anën e majtë dhe të djathtë është i qepur nga një xhep. Në pjesët anësore nga të dy anët 
e fundit të këmishës nga 10 cm ka prerje, dy pjesë të përparme të këmishës janë të punuara në formë ovale. 
Pjesa e prapme e këmishës është e prerë në lartësinë e shpatullave, në mesin e pjesës shpinore të këmishës nga tegelat kah pjesa e 
poshtme është e punuar një palë dyfishore me gjatësinë prej 30 cm. 
Këmisha për femra është identike me atë të meshkujve, vetëm që pjesa e djathtë mbërthehet nga ana e majtë. 
Shenjat që dëshmojnë përkatësinë e pjesëtarit të AME/SMSHN vendosen sipas përshkrimit në këtë Udhëzim Administrativ. 

 
                                                                                                 Setra 

 
Setra përbëhet prej dy pjesëve të përparme dhe një pjesë të prapme dhe mëngëve, duhet të jetë komode dhe  me gjatësinë normale 15 
cm nën bel. Setra është e punuar prej pëlhure me ngjyrë të kaltërt të mbylltë me përbërje prej 50% pambuk të t’kurur dhe 50% 
poliesterit. Në pjesën e përparme setra është e hapur në tërë gjatësinë ndërsa hapja mbyllet me dy kapëse  me ngjyrë të kaltërt të 
mbylltë. 
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Në pjesën e përparme të setrës në lartësinë e gjoksit  është i qepur një xhep pa kapak, në anë të djathtë vendoset emri, mbiemri dhe 
pozita në pllakzën prej metali me ngjyrë të verdhë.   

 
Pantallonat 

 
Pantallonat për meshkuj dhe për femra janë  me specifika të ndryshme të prerjes - ndërsa për femra edhe fundat - janë me ngjyrë të 
kaltërt të mbylltë, me prerje të gjerë, me përbërje prej 35%  pambuk të t’kurur dhe 65% poliesterit.  
Në pjesën e sipërme në anën e majtë dhe të djathtë kanë  nga një xhep me prerje të pjerrtë, ndërsa në pjesën e pasme janë të qepur dy 
xhepa pa kapakë të cilët mbërthehen me kapëse me ngjyrë të kaltërt të mbylltë.  
Në pantallonat rreth brezit janë të qepura numër i nevojshëm i mbajtësve të rripit, me gjerësi 6 cm. 

 
Fundi për femra 

 
Fundi për femra është i punuar me pëlhurë me ngjyrë të kaltërt të mbylltë, me përbërje të njëjtë sikurse pantallonat, i rrafshtë/drejtë 
dhe është i përbërë prej tre pjesëve dhe arrinë gjatësinë deri 10 cm nën gjunjë. 

 
Rripi 

 
Rripi për pantallona dhe funda është i punuar prej lëkure të zezë, të gjerësisë 3 cm dhe ka katramëzën metalike me therrës. 
 

Këpucët 
 

Këpucët janë të punuara prej lëkure me ngjyrë të zezë, rezistente në lagështi me trashësi prej 1,8 – 2,0 mm dhe përbëhen prej pjesës së 
përparme, pjesës së prapme, qafës me gjuhëz të mbyllur të cilat janë të përbëra nga dy shtresa të stepit, pjesës së poshtme dhe gjonit. 
Pjesa e përparme është e punuar prej shtresës së lëkurës. Pjesa e përparme e brendshme e këpucës është e punuar me astarë të lëkurës. 
Në lartësinë prej 5 cm nga pjesa e poshtme e këpucës janë të përforcuar skajet nga nyja me lëkurë të fortë ose me material tjetër 
ndërmjet astarit dhe fytyrës, ndërsa pjesa e sipërme e qafës, rreth nyjës në tërësi ndërmjet fytyrës dhe astarit me përforcues. Baza e 
tabanit është e punuar prej filcit special me trashësi prej 2 mm, ndërsa shtresa e tabanit është e formës anatomike. 
Shtresa e poshtme e këpucës është e lidhur me pjesën e sipërme me veprimin fleksibil, me shtesë të përforcuesit të lëkurës ndërmjet 
pjesës së poshtme dhe pjesës së sipërme përçon elektricitetin statik dhe është rezistues në rrëshqitje dhe vajra motorike. Këpucët janë 
me lidhëse. 
 

Çorapët 
 

Çorapët janë të punuara me përbërje 100% pambuk të t’kurur dhe ngjyrë të kaltërt të mbylltë.                                                                                                                                              
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SHTOJCA 2 
 

MODELI DHE SPECIFIKAT TEKNIKE TË UNIFORMAVE VERORE PËR PUNË NË TERREN 
 

 
Specifikat teknike të vendosura në këtë shtojcë duhet të merren si të përafërta, ndërsa me rastin e ngritjes së procedurave të 
prokurimit, saktësisht të pajisjes me to duhet të shqyrtohen modelet, specifikat dhe trendi i tyre. 
 

Kapela 
 

Kapela është e punuar nga pëlhura me ngjyrë të kaltërt të mbylltë me përbërje 35% të pambukut, të t’kurur dhe 65% poliesterit. Është 
e formës eliptike dhe ka mbrojtje nga dielli me një gjatësi prej 70 – 80 mm.  
Në  fundin e kapelës është i qepur një shirit i cili mbërthehet me një kapëse të metaltë me ngjyrë të kaltërt të mbylltë. Nga ana e 
brendshme e kapelës është vendosur një astar nga pambuku me ngjyrë  hiri ndërsa fundi i kapelës është i përforcuar me një shirit të 
gjerësisë 30 mm për abdsorbimin e djersës.  
Në pjesën e përparme të kapelës vendoset stema e AME-së. 

 
Bereta për femra dhe shalli 

 
Bereta është e punuar prej pëlhure me ngjyrë të kaltërt të mbylltë dhe është e përbërë prej katër pjesëve, kurorës së kapelës, anës së 
përparme, anës së prapme dhe kartonit  ku gjerësia e tij është 2 cm. 
Pjesa e përparme e beretës është e qepur katër herë, ndërsa nga ana e brendshme është i ngjitur filizi për shkak të formës së rregullt të 
beretës.  
Në pjesën e brendshme është pëlhura prej mëndafshit me ngjyrë të kaltër, ndërsa në pjesën e djathtë të beretës vendoset  stema e 
AME-së. 
Shalli duhet të jetë prej materialit  të pambukut të t’kurrur dhe sintetikës.  
 

Kravata 
 
Kravata duhet të jetë me ngjyrë të kaltërt dhe sipas standardeve për uniforma verore. 

 
Fanella 

 
Fanella është pa mëngë, duhet të jetë e punuar 100% nga pambuku i t’kurrur, me ngjyrë të bardhë.  
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Këmisha 
 

Këmishat duhet të jenë me mëngë të shkurta me ngjyrë të kaltër të hapur me përbërje prej 100% të pambukut të t’kurur. Në pjesën e 
përparme e hapur në tërë gjatësinë, ndërsa mbërthehet me shtatë kapëse të mbuluara dhe një kapëse në qafë në anë të djathtë dhe tetë 
vrima në anë e majtë. 
Në pjesën e përparme në lartësinë e gjoksit, në anën e majtë është i qepur një xhep. Në pjesët anësore nga të dy anët e fundit të 
këmishës nga 10 cm  ka prerje, dy pjesë të përparme të këmishës janë të punuara në formë ovale. 
Në kraharorët e këmishës së uniformës verore janë të qepur mbajtësit për paletat me shenjat e funksioneve të cilat mbërthehen me 
kapëse.  
Pjesa e prapme e këmishës është e prerë në lartësinë e shpatullave, në mesin e pjesës shpinore të këmishës nga tegelat kah pjesa e 
poshtme është e punuar një palë dyfishore me gjatësinë prej 30 cm. 
Këmisha për femra është identike me atë të meshkujve, vetëm që pjesa e djathtë mbërthehet nga ana e majtë. 
Shenjat që dëshmojnë përkatësinë e pjesëtarit të AME/SMSHN vendosen sipas përshkrimit në këtë Udhëzim Administrativ. 

 
Xhaketa 

 
Xhaketa përbëhet prej dy pjesëve të përparme dhe një pjese të prapme dhe mëngëve, duhet të jetë komode dhe me gjatësinë normale 
15 cm nën bel. Xhaketa është e punuar prej pëlhure me ngjyrë të kaltërt të mbylltë me përbërje prej 50%  pambuk të t’kurur dhe 50% 
të poliesterit. Në pjesën e përparme xhaketa është e hapur në tërë gjatësinë ndërsa hapja mbyllet me patentë mbyllës dhe kapakë me 
kapëset metalike me ngjyrë të kaltërt të mbylltë. 
Në pjesën e përparme të xhaketës në lartësinë e gjoksit  janë të qepur dy xhepa me kapakë të cilët mbërthehen me kapëse, mbi  
kapakët e xhepit janë të qepur shirita – rrodhëza në të cilët ngjiten shiritat, në anë të djathtë emri e mbiemri,– funksioni në 
AME/SMSHN. Nën xhepat e sipërm në lartësinë e bërrylit gjenden xhepa të prerë pjerrtas të cilët mbërthehen  me patentë mbyllës.  
Në kraharorë janë të qepur mbajtësit për paletat me shenjë të funksionit, ndërsa mbëthehen me kapsëse me ngjyrë të kaltërt të mbylltë.   
Mëngët janë të punuara prej dy pjesëve, ndërsa në fund përfundojnë me një shirit të gomës me gjerësinë 5 cm. Pjesa shpinore e 
xhaketës  është e punuar prej një pjese dhe në çdo anë gjenden tegelat të kthyera kah kraharorët.  
Xhaketa ka brezin i cili është punuar prej gome me gjerësinë  prej 5 cm dhe përfundon me një pëlhurë ku në skajet e tyre janë kapëset 
metalike, ndërsa në anë të brendshme është vendosur astari prej sintetike. 

 
Pantallonat 

 
Pantallonat për meshkuj dhe për femra janë me specifika të ndryshme të prerjes - ndërsa për femra edhe fundat - janë me ngjyrë të 
kaltërt të mbylltë, me prerje të gjerë, me përbërje prej 35%  pambuk të t’kurur dhe 65% poliesterit.  
Në pjesën e sipërme në anën e majtë dhe të djathtë kanë nga një xhep me prerje të pjerrtë, ndërsa në pjesën e pasme janë të qepur dy 
xhepa  me kapakë të cilët mbërthehen me kapëse.  
Në pantallonat rreth brezit janë të qepura numër i nevojshëm i mbajtësve të rripit, me gjerësi 6 cm. 
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Fundi për femra 
 

Fundi për femra është i punuar me pëlhurë me ngjyrë të kaltërt të mbylltë, me përbërje të njëjtë sikurse pantallonat, i rrafshtë/drejtë 
dhe është i prerë prej tre pjesëve dhe arrin gjatësinë deri 10 cm nën gjunjë. 

 
Rripi 

 
Rripi për pantallona dhe funda është i punuar prej lëkure të zezë, të gjerësisë 3 cm dhe ka katramëzën metalike me therrës. 

 
Këpucët 

 
Këpucët janë të punuara prej lëkure me ngjyrë të zezë, rezistente në lagështi me trashësi prej 1,8 – 2,0 mm dhe përbëhen prej pjesës së 
përparme, pjesës së prapme, qafës me gjuhëz të mbyllur të cilët janë të përbëra nga dy shtresa të stepit, pjesës së poshtme dhe gjonit. 
Pjesa e përparme është e punuar prej shtresës së lëkurës. Pjesa e përparme e brendshme e këpucës është e punuar me astarë të lëkurës. 
Në lartësinë prej 5 cm nga pjesa e poshtme e këpucës janë të përforcuar skajet nga nyja me lëkurë të fortë ose me material tjetër 
ndërmjet astarit dhe fytyrës, ndërsa pjesa e sipërme e qafës, rreth nyjës në tërësi ndërmjet fytyrës dhe astarit me përforcues. Baza e 
tabanit është e punuar prej filcit special me trashësi prej 2 mm, ndërsa shtresa e tabanit është e formës anatomike. 
Shtresa e poshtme e këpucës është e lidhur me pjesën e sipërme me veprimin fleksibil, me shtesë të përforcuesit të lëkurës ndërmjet 
pjesës së poshtme dhe pjesës së sipërme përçon elektricitetin statik dhe është rezistues në rrëshqitje dhe vajra motorike. Këpucët janë 
me lidhëse. 
 

Çorapët 
 

Çorapët janë të punuara me përbërje 100% pambuk të t’kurur dhe ngjyrë të kaltër të mbylltë. 
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SHTOJCA 3 
 

MODELI DHE SPECIFIKAT TEKNIKE TË UNIFORMËS ZYRTARE DIMËRORE 
 
 

Specifikat teknike të vendosura në këtë shtojcë duhet të merren si të përafërta, ndërsa me rastin e ngritjes së procedurave të 
prokurimit, përkatësisht të pajisjes me to duhet të shqyrtohen modelet, specifikat dhe trendi i tyre, duke  pasur parasysh nevojën për 
cilësinë e lartë të uniformës e cila mbahet gjatë kohës dimërore për të siguruar mbrojtje nga të ftohtit, lagështia, të reshurat 
atmosferike e të tjera. 

 
Kravata 

 
Kravata duhet të jetë ngjyrë e kaltër e mbyllët dhe sipas standardeve për uniforma dimërore. 

 
Fanella  

 
Fanella me mëngë të gjata, duhet të jetë e punuar 100% nga pambuku i t’kurrur, me ngjyrë të bardhë.  
 

Këmisha 
 

Këmisha duhet të jetë me mëngë të gjata,  me ngjyrë të kaltërt të hapur me përbërje prej 100 % të pambukut të t’kurur. Në pjesën e 
përparme e hapur në tërë gjatësinë, ndërsa mbërthehet me shtatë pulla të mbuluara dhe një pullë në qafë në anë të djathtë dhe tetë 
vrima në anën e majtë. 
Në pjesën e përparme në lartësinë e gjoksit në anën e majtë është i qepur një xhep. Në pjesët anësore nga të dy anët e fundit të 
këmishës nga 10 cm  ka prerje, dy  pjesë të përparme të këmishës janë të punuara në formë ovale. 
Pjesa e prapme e këmishës është e prerë në lartësinë e shpatullave, në mesin e pjesës shpinore të këmishës nga tegelat kah pjesa e 
poshtme është e punuar një palë dyfishore me gjatësinë prej 30 cm. 
Mëngët në pjesën e sipërme janë të qepura për kraharorin e këmishës e ndërsa pjesët e poshtme përfundojnë me mansheta (kapak 
mënge)  me gjerësinë 7 cm, me një vrimë dhe pullë në mes. 
Mëngët janë të prera në lartësinë e tegelit në anën e përparme në gjoks dhe tegelit në pjesën e shpinës dhe përfundojnë me dy palë dhe 
një prerje në pjesë të pasme.  
Këmisha për femra është identike me atë të meshkujve, vetëm që pjesa e djathtë mbërthehet nga ana e majtë. 
Shenjat që dëshmojnë përkatësinë e pjesëtarit të SMSHN-së, vendosen sipas përshkrimit në këtë Udhëzim Administrativ. 
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Setra 
 

Setra përbëhet prej dy pjesëve të përparme dhe një pjesë të prapme dhe mëngëve, duhet të jetë komode dhe e gjatësisë standarde. Setra 
është e punuar prej pëlhure me ngjyrë të kaltër  të mbylltë me përbërje prej 50% pambuk të t’kurur dhe 50% poliesterit. Në pjesën e 
përparme është e hapur në tërë gjatësinë ndërsa hapja mbyllet me dy kapëse me ngjyrë të kaltër të mbylltë. 
Në pjesën e përparme të setrës në lartësinë e gjoksit është i qepur një xhep pa kapakë, në anë të djathtë vendoset emri, mbiemri dhe 
pozita në pllakzën prej metali me ngjyrë të verdhë.  

 
Pantallonat  

 
Pantallonat janë për meshkuj dhe femra me specifika të ndryshme të prerjes, ndërsa për femra edhe funda të cilët janë me ngjyrë të 
kaltër të mbylltë, me prerje të gjerë, me përbërje prej 100%  pambuku të t’kurur. Në pjesën e sipërme në anën e majtë dhe të djathtë 
kanë nga një xhep me prerje të pjerrtë, ndërsa në pjesën e pasme të pantallonave  janë të qepura dy xhepa  me kapakë të cilët 
mbërthehen me kapëse. 
Në pantallonat rreth brezit janë të qepur numër i nevojshëm i mbajtësve të rripit, me gjerësi 6 cm. 
 

Fundi për femra 
  

Fundi për femra është i punuar me pëlhurë me ngjyrë të kaltër të mbylltë, me përbërje të njëjtë sikurse pantallonat. 
Është i rrafshtë/ drejtë dhe është i prerë prej tre pjesëve dhe arrin gjatësinë deri 10 cm nën gjunjë. 

 
Rripi  

 
Rripi për pantallona dhe funda është i punuar prej lëkure të zezë, të gjerësisë 3 cm dhe ka katramëzën metalike me therrës. 

 
                                                                                                Këpucët e thella  

 
Këpucët e thella janë të punuara prej lëkure rezistente në lagështi me trashësi prej 1,8 – 2,0 mm, pjesa e prapme dhe anësore, janë të 
gjata deri mbi zogun e këmbës dhe përbëhen prej pjesës së përparme, pjesës së prapme, qafës me gjuhëz të mbyllur të cilat janë të 
përbëra nga dy shtresa të stepit, pjesës së poshtme dhe gjonit. 
Pjesa e përparme është  e punuar prej shtresës së lëkurës me shtresë të përforcuar termo, qafa,  përkatësisht pjesa e përparme e këpucës 
është e punuar me astarë të lëkurës. 
Në lartësinë prej 5 cm nga pjesa e poshtme e këpucës janë të përforcuar skajet nga nyja me lëkurë të fortë ose me material tjetër 
ndërmjet astarit dhe fytyrës, ndërsa pjesa e sipërme e qafës, rreth nyjës në tërësi ndërmjet fytyrës dhe astarit me përforcues. Baza e 
tabanit është e punuar prej filcit special me trashësi prej 4 mm, ndërsa shtresa e tabanit është e formës anatomike. 
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Shtresa e poshtme e këpucës është e lidhur me pjesën e sipërme me veprimin fleksibil, me shtesë të përforcuesit të lëkurës, ndërmjet 
pjesës së poshtme dhe pjesës së sipërme përçon elektricitetin statik dhe është rezistues në rrëshqitje dhe vajra motorike. Këpucët 
lidhen me lidhëse. 

 
Çorapët  

 
Çorapët janë të punuara me përbërje 100% pambuk të t’kurur dhe me ngjyrë të kaltër të mbylltë. 
 

Palltoja  
 

Pallto përbëhet prej dy pjesëve të përparme dhe një pjesë të prapme dhe mëngëve, duhet të jetë komode dhe e gjatësisë standarde.  
Pallto është e punuar prej pëlhure me ngjyrë të kaltërt të mbylltë me përbërje prej 50% pambuk të t’kurur dhe 50% poliester. 
Në pjesën e përparme është e hapur në tërë gjatësinë ndërsa hapja mbyllet me 5 kapëse me ngjyrë të kaltërt të mbylltë. 
 

Dorëzat  
 

Dorëzat duhet të jenë të punuara prej lëkurës së zezë, në brendësi të veshura me lesh. 
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SHTOJCA 4 
 

MODELI DHE SPECIFIKAT TEKNIKE TË UNIFORMËS DIMËRORE PËR PUNË NË TERREN 
 
 

Specifikat teknike të vendosura në këtë shtojcë duhet të merren si të përafërta, ndërsa me rastin e ngritjes së procedurave të 
prokurimit, përkatësisht të pajisjes me to duhet të shqyrtohen modelet, specifikat dhe trendi i tyre, duke e pasur parasysh nevojën për 
cilësinë e lartë të uniformës e cila mbahet gjatë kohës dimërore për të siguruar mbrojtje nga të ftohtit, lagështia, të reshurat 
atmosferike e të tjera. 

 
Kapela 

 
Kapela është e punuar nga pëlhura me ngjyrë të kaltërt të mbylltë me përbërje 65% të pambukut të t’kurur dhe 35 % poliesterit. Është 
e formës eliptike dhe ka mbrojte nga dielli dhe të reshurave me një gjatësi prej 70 – 80 mm.  
Në  fundin e kapelës është i qepur një shirit i cili mbërthehet me një kapëse të metaltë me ngjyrë të kaltërt të mbylltë. Nga ana e 
brendshme e kapelës është vendosur një astar nga pambuku me ngjyrë të përhimtë ndërsa fundi i kapelës është i përforcuar me një 
shirit të gjerësisë 30 mm për absorbimin e djersës. 
Në pjesën e përparme të kapelës vendoset stema e AME-së. 

 
Bereta për femra 

 
Bereta është e punuar prej pëlhure me ngjyrë kaltërt të mbylltë dhe është e përbërë prej katër pjesëve, kurorës së kapelës, anës së 
përparme, anës së prapme dhe kartonit ku gjerësia e tij është 2 cm, ka përbërje sikur në paragrafin 2.1, neni 2 të kësaj shtojce. 
Pjesa e përparme e beretës është e qepur katër herë, ndërsa nga ana e brendshme është i ngjitur fizilini për shkak të formës së rregulltë 
të beretës.  
Në pjesën e brendshme është pëlhura prej mëndafshit me ngjyrë të kaltër, ndërsa në pjesën e djathtë të beretës vendoset stema e AME-
së. 
 

Kravata 
 

Kravata duhet të jetë ngjyrë të kaltër të mbylltë dhe sipas standardeve për uniforma dimërore. 
 

Fanella me mëngë të shkurtra  
 

Fanella me mëngë të shkurta/gjata, duhet të jetë e punuar 100% nga pambuku i t’kurrur, me ngjyrë të bardhë.  
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Këmisha  
 

Këmisha duhet të jetë me mëngë të gjata,  me ngjyrë të kaltër të hapur me përbërje prej 100% të pambukut të t’kurur. Në pjesën e 
përparme e hapur në tërë gjatësinë, ndërsa mbërthehet me shtatë pulla të mbuluara dhe një pullë në qafë në anë të djathtë dhe tetë 
vrima në anë e majtë. 
Në pjesën e përparme në lartësinë e gjoksit në të dyja anët është i qepur nga një xhep. Në pjesët anësore nga të dy anët e fundit të 
këmishës nga 10 cm  ka prerje, dy  pjesë të përparme të këmishës janë të punuara në formë ovale. 
Pjesa e prapme e këmishës është e prerë në lartësinë e shpatullave, në mesin e pjesës shpinore të këmishës nga tegelat kah pjesa e 
poshtme është e punuar një palë dyfishore me gjatësinë prej 30 cm. 
Mëngët në pjesën e sipërme janë të qepura për kraharorin e këmishës,  ndërsa pjesët e poshtme përfundojnë me mansheta (kapak 
mënge)  me gjerësinë 7 cm, me një vrimë dhe pullë në mes. 
Mëngët janë të prera në lartësinë e tegelit në anën e përparme në gjoks dhe tegelit në pjesën e shpinës dhe përfundojnë me dy palë dhe 
një prerje në pjesë të pasme.  
Këmisha për femra është identike me atë të meshkujve, vetëm që pjesa e djathtë mbërthehet nga ana e majtë. 
Shenjat që dëshmojnë përkatësinë e pjesëtarit të SMSHN-së, vendosen sipas përshkrimit në këtë Udhëzim Administrativ. 

 
Triko  

 
Triko me mëngë të gjata është e punuar prej 50 % lesh dhe 50 % poliester, me përforcues në krahëror me ngjyrë të kaltër të mbylltë. 
Përfunduesit e palëve te mëngët dhe rrethit të belit  janë elastik. 
Triko duhet të ketë jakë të lartë me mbyllës prej patenti në pjesën e përparme  me gjatësinë  prej 30 cm nga maja e jakës.  

 
Xhaketa 

 
Xhaketa përbëhet prej dy pjesëve të përparme dhe një pjesë të prapme dhe mëngëve, duhet të jetë komode dhe me gjatësinë normale 
15 cm nën bel. Xhaketa është e punuar prej pëlhure me ngjyrë të kaltër të mbylltë me përbërje prej 50%  pambuk të t’kurur dhe 50 % 
poliesterit. Në pjesën e përparme xhaketa është e hapur në tërë gjatësinë ndërsa hapja mbyllet me patentë mbyllës dhe kapakë me 
kapëset metalike me ngjyrë të kaltër të mbylltë. 
Në pjesën e përparme të xhaketës në lartësinë e gjoksit  janë të qepur dy xhepa  me kapakë të cilët përthekohen me kapëse, mbi  
kapakët e xhepit janë të qepur shirita – rrodhëza në të cilët ngjiten shiritat, në anë të djathtë emri e mbiemri,– funksioni në 
AME/SMSHN. Nën xhepat e sipërm në lartësinë e bërrylit gjenden xhepat të prerë pjerrtas të cilët mbërthehen me patentë mbyllës.  
Në kraharorë janë të qepur mbajtësit për paletat me shenjë të funksionit, ndërsa mbërthehen me pulla me ngjyrë të kaltër të mbylltë. 
Mëngët janë të punuara prej dy pjesëve, ndërsa në fund përfundojnë me një shirit të gomës me gjerësinë 5 cm. Pjesa  shpinore e 
xhaketës  është e punuar prej një pjese dhe në çdo anë gjenden tegelat të kthyera kah kraharorët.  
Xhaketa ka brezin i cili është punuar prej gome me gjerësinë  prej 5 cm dhe përfundon me një pëlhurë ku në skajet e tyre janë kapëset 
metalike, ndërsa në anë të brendshme është vendosur astari sintetik. 
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Pantallonat  

 
Pantallonat janë për meshkuj dhe femra me specifika të ndryshme të prerjes, ndërsa për femra edhe funda, të cilët janë me ngjyrë të 
kaltër të mbylltë, me prerje të gjerë, me përbërje prej 100%  pambuk të t’kurur.  
Në pjesën e sipërme në anën e majtë dhe të djathtë kanë  nga një xhep me prerje të pjerrtë, ndërsa në pjesën e pasme të pantallonave  
janë të qepur dy xhepa  me kapakë të cilët mbërthehen me kapëse.  
Në pantallonat rreth brezit janë të qepur numër i nevojshëm i mbajtësve të rripit, me gjerësi 6 cm. 

 
Fundi për femra 

 
Fundi për femra është i punuar me pëlhurë me ngjyrë të kaltër të mbylltë, me përbërje të njëjtë sikurse pantollanat. 
Është i rrafshtë/ drejtë dhe është i prerë prej tre pjesëve dhe arrinë gjatësinë deri 10 cm nën gjunjë. 

 
Rripi  

 
Rripi për pantallona dhe funda është i punuar prej lëkure të zezë, të gjerësisë 3 cm dhe ka katramëzën metalike me therrës. 

 
Këpucët e thella  

 
Këpucët e thella janë të punuara prej lëkure rezistente në lagështi me trashësi prej 1,8 – 2,0 mm, pjesa e prapme dhe anësore janë të 
gjata deri mbi zogun e këmbës dhe përbëhen prej: pjesës së përparme, pjesës së prapme, qafës, me gjuhëz të mbyllur të cilët janë të 
përbëra nga  dy shtresa të stepit, pjesës së poshtme dhe gjonit. 
Pjesa e përparme është  e punuar prej shtresës së lëkurës me shtresë të përforcuar termo, qafa,  përkatësisht pjesa e përparme e këpucës 
është e punuar me astarë të lëkurës. 
Në lartësinë prej 5 cm nga pjesa e poshtme e këpucës janë të përforcuar skajet nga nyja me lëkurë të fortë ose me material tjetër 
ndërmjet astarit dhe fytyrës, ndërsa pjesa e sipërme e qafës, rreth nyjës në tërësi ndërmjet fytyrës dhe astarit me përforcues. Baza e 
tabanit është e punuar prej filcit special me trashësi prej 4 mm, ndërsa shtresa e tabanit është e formës anatomike. 
Shtresa e poshtme e këpucës është e lidhur me pjesën e sipërme me veprimin fleksibil, me shtesë të përforcuesit të lëkurës ndërmjet 
pjesës së poshtme dhe pjesës së sipërme që përçon elektricitetin statik dhe është rezistues në rrëshqitje dhe vajra motorik. Këpucët 
lidhen me lidhëse. 

 
Çorapët  

 
Çorapët janë të punuara me përbërje 100% pambuk të t’kurur dhe ngjyrë të kaltër të mbylltë. 
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Xhupi 
 

Xhupi është veshje e sipërme i mbushur me pambuk dhe i rrahur dendur me tegela, ndërsa kapela është e integruar në jaka, vishet në 
kohë të ftohtë përsipër xhaketës, i cili është rezistent ndaj lagështisë. 
Xhupi ka ngjyrën, përmbajtjen e paletave dhe prerje të njëjtë me xhaketë (setër), me përjashtim të gjatësisë së tij e cila arrin pakëz mbi 
gjunjë. Po ashtu në pjesën e sipërme deri të lartësia e kraharorit dhe përtej shpinës në pjesën e prapme është i përforcuar dhe ka 
nënshtresën e cila arrin deri të mëngët. 
Xhupi ka brezin dhe në pjesen e poshtme nën  nivelin e belit ka nga një gjep të thellë në të dy anët, derisa në pjesen e sipërme nuk ka 
gjepa.  
Shenjat që dëshmojnë përkatësinë e pjesëtarit të SMSH vendosen sipas përshkrimit në këtë Udhëzim Administrativ. 
 

Dorëzat  
 

Dorëzat duhet të jenë të punuara prej lëkurës së zezë, në brendësi të veshura me lesh. 
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SHTOJCA 5 
 

MODELI DHE SPECIFIKAT TEKNIKE TË PJESËVE SHTESË TË UNIFORMËS PËR PUNË NË TERREN  
 

 
Jeleku reflektues 

 
Jeleku reflektues punohet sipas standardeve dhe përdoret në raste të kryerjes së detyrave të mbrojtjes, shpëtimit dhe ndihmës. 

 
Pelerina 

 
Pelerina për mbojtje nga shiu është e modelit të thjeshtë e punuar prej materialit rezistent nga uji me gjatësi deri nën gjunjë dhe ka 
kapelë. 
Mbërthehet me katër (4) deri në gjashtë (6) kapëse, ndërsa nga ana e majtë dhe ana e djathtë gjenden dy shirita pjerrëtas në emitimin e 
xhepit. 
Pelerina për mbrojtje nga shiu prej jakës deri te mesi i gjoksit dhe mbi supet është e përforcuar me të njëjtin material prej të cilit është 
punuar pelerina, ndërsa mbi supe  nën përforcues si dhe nën sqetull është i qepur shiriti në formë rrjete. 
Në pjesën e shpinës të pelerinës për mbrojtje nga shiu, shtypet me ngjyrë fluoroscente të verdhë ose të përhimtë teksti siç është 
rregulluar në këtë Udhëzim Administrativ. 
Në mëngët e pelerinës në një distancë prej 20 cm nga skaji i mëngës qepet shriti me ngjyrë reflektuese-fluoroscente të verdhë ose të 
përhimtë të gjerësisë 5 cm.   
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SHTOJCA 6 
 

LISTA E PAJISJES ME UNIFORMA DHE KOHËZGJATJA E MBAJTJES  
 

Nr. Emërimi  Sasia për person/copë Afati  i përdorimit 
(për vite)   Uniforma verore Uniforma dimërore 

1 2 3 4 5 
U N I F O R M A    Z Y R T A R E 

1. Setër 1 1 3 
2. Pantallonat, (për gjininë femërore edhe funde) 2 2 2 
3. Triko / 1 2 
4. Këmisha me mëngë të gjata  / 2 2 
5. Këmisha me mëngë të shkurta  2 / 2 
6. Nënxhaketa   1 3 
7. Kravata   1 1 3 
8. Rripi për pantallona 1 1 5 
9. Këpucë të ulëta  1 / 2 
10. Këpucë të gjata (thella)  / 1 2 
11. Fanellë me mëngë të shkurta 2 / 2 
12. Fanellë me mëngë të gjata / 2 2 
13. Çorapë(palë) 2 2 1 
14. Pallto  / 1 3 
15. Dorëza / 1 3 

U N I F O R M A   P Ë R   P U N Ë   N Ë   T E RR E N 
1. Kapela  1 1 3 
2. Xhaketa  1 1 3 
3. Pantallonat, (për gjininë femërore edhe funde), 2 2 2 
4. Triko / 1 2 
5. Këmisha me mëngë të gjata  / 2 2 
6. Këmisha me mëngë të shkurta  2 / 2 
7. Nënxhaketa   1 3 
8. Kravata   1 1 3 
9. Rripi për pantollana 1 1 5 
10. Këpucë të ulëta  1 / 2 
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11. Këpucë të gjata (thella)  / 1 2 
12. Fanellë me mëngë të shkurta 2 / 2 
13. Fanellë me mëngë të gjata / 2 2 
14. Çorapë(palë) 2 2 1 
15. Dorëza / 1 3 

P J E S Ë T   SH T E S Ë  T Ë  U N I F O R M Ë S   P Ë R   P U N Ë   N Ë   T E RR E N 

Nr. Emërimi Sasia për person/copë Afati  i përdorimit 
(për vite)   

1. Jeleku mbrojtës me reflektim 1 5 
2. Pelerinë shiu 1 5 
3. Nën rrobet (rrobet e brendshme) 1 5 
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SHTOJCA 7 
 

MODELI I KARTELËS IDENTIFIKUESE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  

Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Qeveria – Vlada - Government
Ministria e Punëve të Brendshme –

Ministrastvo Unutrasnjih Poslova – Ministry of Internal Affairs
Agjencia e Menaxhimit Emergjent –

Agencija Emergentnog Upravljanja – Emergncy Management Agency

Fotografia 

Nr: 0000

Emri: PETRIT PETRITI
Ime:
Name: 

Pozita: UDHËHEQËS I DIVIZIONIT
Pozicija:
Position:
Nr. Kartelës:
Br. Kartice: AME/MPB 0001
ID Number: 

Data e Skadimit: 00.00.0000
Datum Isteka:
Expiry Date
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ANNEX 1 
 

MODEL AND TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE OFFICIAL SUMMER UNIFORM 
 
 

Technical specifications elaborated in this annex need to be viewed as proximed, where in case of initiating procurement procedures, 
respectively be equiped with them there is a need to review the models, specifications and their trend. 
 

Tie 
 

The tie needs to be in a dark blue color and according to the standards for summer uniforms. 
 

Shirt 
 

The shirt is without slives, it needs to be made of 100% cotton i.e. from rough cotton, in white color.  
 

T-shirt  
 

T-shirts needs to be with short slives, they have a light blue color made of 100% rough cotton. In the front side opened in the entire 
length, it has 7 covered bottons and another botton in the right side of the neck and eight holes on the left side. 
In the front left and right side at chest hight there is a stiched pocket. At the sides from two end parts of the t-shirt there is a 10 cm 
cutting, and the two front sides of the t-shirt are made in ovale shape. 
The back side of the t-shirt is cut in shoulder hight, in the middle of the back part of the t-shirt from the quilt towards the bottom it is 
made out of a twofolded part in length of 30 cm. 
T-shirt for women is identical with that of men, only that it is bottoned from right to left. 
The signs that show the affiliation of EMA/PRAS member are to be placed according to the description laid out by this Administrative 
Instruction. 
 

                                                                                                 Blazer 
 

The blazer is composed of two parts in the front side, one part in the back and slives, it needs to offer comfort and normal length with 
15 cm at waist. The blazer is made out of a dark blue color made of 50% rough cotton and 50% polyester. In the front side the blazer 
is opened in the entire length where the opening is closed by two dark blue fasteners. 
In the font side of the blazer at chest hight there is a stiched cover less pocket, where in the right side goes the name, surname and the 
position in the yellow metal tag.  
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Trousers 
 

Trousers for men and women are with different cutting specifications – where for women also skirts – they are in dark blue, with wide 
cutting, composed of 35%  rough cotton and 65% polyester.  
At the upper left side and right side they have inclined pockets, where in the back side there are two pockets without cover which can 
be closed with dark blue fasteners.  
In the trousers around the waist there is a sufficient number of belt loops, 6 cm in width. 

 
Women skirt 

 
Women skirt is made out of dark blue cloth, composed same as the trousers, flat/straight and it is composed of three parts and it 
reaches the length of 10 cm under the knees. 

 
Belt 

 
The belt for trousers and skirts is made out of a black skin material, 3 cm in width and it has a metal buckle with a pin. 
 

Shoes 
 

Shoes are made of black skin material, resistent to moisture in width of 1,8 – 2,0 mm and are composed of front and back part, neck 
with the closed tongue, the two layers of step, the bottom part and the width. 
The front part is made out of a layer of skin. The internal front side of the shoe is made out of a skin lining. 
In the hight of 5 cm from the bottom of the shoe the edges were reinforced from the node with a hard skin or another material between 
the face and the lining, whereas the upper part of the neck around the node between the face and the lining with the reinforcer. Sole 
base is made of special bed 2 mm in thickness and the sole layer is anatomically shaped. 
 
The bottom layer of the shoe is connected to the upper part with the felxibile movement, with additional skin reinforcers between the 
bottom and the upper part, it is a conducter of static electricity and it is resistante to slippering and motor oil. Shoes are with shoelace. 
 

Socks 
 

Socks are made of 100% rough cotton and they are in dark blue color. 
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ANNEX 2 
 

MODEL AND TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SUMMER UNIFORMS FOR FIELD WORK 
 
Technical specifications elaborated in this annex need to be viewed as proximed, where in case of initiating procurement procedures, 
respectively be equiped with them there is a need to review the models, specifications and their trend. 
 

The Cap 
 

The cap is made out of a dark blue cloth, made of 35% rough cotton and 65% polyester. It is elliptical and offers protection from sun, 
and is 70 - 80 mm in length.  
At the end of the cap there is a band stiched which is tightened with a dark blue metallic fastener. In the internal part of the cap there is 
grey cotton lining where the end of the cap is reinforced with a band being 30 mm in width for the purpose of absorbing the sweat.  
In the front part of the cap it’s the EMA emblem. 

 
The beret and scarf for women  

 
The beret is made out dark blue cloth and it is composed of four parts, the crown of the cap, front side, back side and the cardbord , 2 
cm in width. 
The front part of the beret is stiched four times, where in the internal side there is the crown band this because of the regular form of 
the beret.  
In the internal patr there is a blue silk lining, where in the right part of the beret there is the EMA emblem. 
The scarf needs to be made out of rough cotton and synthetic material.  

 
Tie 

 
The tie needs to be in blue color and according to the standards for summer uniforms. 
 

Shirt 
 
The shirt is without slives, it needs to be made of 100% cotton i.e. from rough cotton, in white color.  
 

T-shirt 
    

T-shirts need to be with short slives, they have a light blue color, made of 100% rough cotton. In the front side opened in the entire 
length, it has seven covered bottons and another botton in the right side of the neck and eight holes on the left side. 
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In the front left side at the chest hight there is a stiched pocket. At the sides from two end parts of the t-shirt there is a 10 cm cutting, 
and the two front parts of the t-shirt are made in ovale shape. 
On the shoulder of the T-shirt of the summer uniform there are pallet holders stiched with the symbols of functions attached by pins. 
The back part of the t-shirt is cut in shoulder hight, in the middle of the back side of the t-shirt from the quilt towards the bottom   
part it is made of a twofolded part in length of 30 cm. 
T-shirt for women is identical with that of men, only that it is bottoned from right to left. 
The signs that show the affiliation of EMA/PRAS member are to be placed according to the description laid out by this Administrative 
Instruction. 

Jacket 
 

The jacket is composed of two front parts, back part and slives, it should fit and with a normal length of 15 cm in waist. The jacket is 
made of dark blue cloth composed of 50% rough cotton and 50% polyester. The front side of the jacket is opened in the entire length 
where the opening is closed by a zipper and a cover with dark blue meatlic fasteners. 
At the front of the jacket at chest hight there are two pockets with covers with fasteners, on the pocket covers there are bands stiched – 
Velcro where the bands are attached, in the right side the name and surname - function in EMA/PRAS. In the upper pockets in the 
elbow hight there are inclined pockets that can be closed by a zipper.  
In the shoulders there are pallet holders with the sign of the function, where they are closed with dark blue fasteners.  
Slives are made out of two parts, whereas they end by a rubber band 5 cm in width. The back side of the jacket is made out of one part 
and in every side there are quilts turned shoulder wise.  
The Jacket has a waist band made out of rubber with 5 cm in width and it ends with a cloth where at the edges they have metallic 
fasteners and in the internal side there is the synthetic lining. 

 
Trousers 
  

Trousers for men and women are with different cutting specifications – where for women also skirts – they are in dark blue, with wide 
cutting, composed of 35%  rough cotton and 65% polyester.  
At the upper left side and right side they have inclined pockets where in the back side there are two pockets without cover which can 
be closed with dark blue fasteners.  
In the trousers around the waist there is a sufficient number of stiched belt loops, 6 cm in width.  
 

Women skirt 
 

Women skirt is made out of dark blue cloth, composed same as the trousers flat/straight and it is composed of three parts reaching the 
length of 10 cm just bellow the knees. 
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Belt 
 

The belt for trousers and skirts is made out of a black skin material, 3 cm in width and it has a metal buckle with a pin. 
 

Shoes 
 

Shoes are made of black skin material resistent to moisture with width of 1,8 – 2,0 mm and are composed of front and   
back parts, neck with the closed tongue, the two layers of step, the bottom part and the width. 
The front part is made out of a layer of skin. The internal front side of the shoe is made out of a skin lining. 
In the hight of 5 cm from the bottom of the shoe the edges were reinforced from the node with a hard skin or another material between 
the face and the lining, whereas the upper part of the neck around the node between the face and the lining with the reinforcer. Sole 
base is made of special bed 2 mm in thickness and the sole layer is anatomically shaped. 
The bottom layer of the shoe is connected to the upper part with the felxibile movement, with additional skin reinforcers between the 
bottom and the upper part, it is a conducter of static electricity and it is resistante to slippering and motor oil. Shoes are with shoelace. 
 

Socks 
 

Socks are made of 100% rough cotton and they are in a dark blue color. 
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ANNEX 3 
 

MODEL AND TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE OFFICIAL WINTER UNIFORM 
 
 

Technical specifications elaborated in this annex need to be viewed as proximed, where in case of initiating procurement procedures, 
respectively be equiped with them there is a need to review the models, specifications and their trend, keeping in mind the need for 
high quality of the uniform to be worn during the time of winter to ensure protection against the cold, humidity, precipitation and 
other. 

 
Tie 

 
The tie needs to be dark blue and according to the standards for winter uniforms. 

 
Shirt  

 
The shirt is with long slives, it needs to be made of 100% cotton i.e. from rough cotton, in white color.  

 
T-shirt 
  

T-shirts need to be with long slives, with a light blue color made of 100% rough cotton. In the front side opened in the entire length, it 
has seven covered bottons and another botton in the right side of the neck and eight holes on the left side. 
In the front left side at chest hight there is a stiched pocket. At the sides from two end parts of the t-shirt there is a 10 cm cutting, and 
the two front sides of the t-shirt are made in ovale shape. 
The back side of the t-shirt is cut in shoulder hight, in the middle of the back part of the t-shirt from the quilt towards the bottom part it 
is made of a twofolded part in length of 30 cm. 
The slives in the upper part are stiched to the shoulder part of the t-shir and the lower part of slives ends with cufflings, the ends being 
7 cm in width with a hole and a button in the middle. 
The slives are cut in the chest hight of the quilt at the front side and back side and end with two parts and a cut in the back part.  
T-shirts for women are identical with that of men only that it is bottoned from right to left. 
The signs that show the affiliation of EMA/PRAS member are to be placed according to the description laid out by this Administrative 
Instruction.  
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Blazer 
  

The blazer is composed of two parts in the front side, one part in the back and slives, it needs to offer comfort and standard hight. The 
blazer is made out of a dark blue cloth made out of 50% rough cotton and 50% polyester. At the front side the blazer is opened in the 
entire length where the opening is closed by two dark blue fasteners. 
At the font side of the blazer at chest hight there is a stiched cover less pocket, where in the right side we place the name, surname and 
the position in the yellow metal tag.  

 
Trousers 

  
Trousers for men and women are with different cutting specifications, where for women also skirts that are in dark blue, with wide 
cutting, composed of 35% rough cotton and 65% polyester. At the upper left side and right side they have inclined pockets, where in 
the back side there are two pockets without cover which can be closed with dark blue fasteners.  
In the trousers around the waist there is a sufficient number of belt loops, 6 cm in width. 
 

Women skirt 
 

Women skirt is made out of dark blue cloth composed same as the trousers.  
It is flat/straight and it is composed of three parts and it reaches the length of 10 cm just bellow the knees. 

 
Belt  

 
The belt for trousers and skirts is made out of a black skin material, 3 cm in width and it has a metal buckle with a pin. 
 

Shoe boots 
 

Shoes are made out of skin resistent to moisture with width of 1,8 – 2,0 mm, the back and side part reach above the ankles and are 
composed of front and back part, neck with the closed tongue, the two layers of step, the bottom part and the width. 
The front part is made out of a layer of skin, with a reinforced thermo layer, the neck, respectively the front side of the shoe is made 
out of a skin lining. 
In the hight of 5 cm from the bottom of the shoe the edges are reinforced from the node with a hard skin or another material  between 
the face and the lining, whereas the upper part of the neck around the node between the face and the lining with the   reinforcer. Sole 
base is made of special bed 4 mm in thickness and the sole layer is anatomically shaped. 
The bottom layer of the shoe is connected to the upper part with the felxibile movement with additional skin reinformcers  between the 
bottom and the upper part, it is a conducter of static electricity and it is resistante to slippering and motor oil. Shoes  
are with shoelace. 
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Socks 

 
Soks are made of 100% rough cotton and they are in a dark blue color. 

 
The Coat  

 
The Coat is composed of two front parts, one back part and slives, it should offer comfort and be of standard length.  
The Coat is made out of dark blue cloth, composed of 50% rough cotton and 50% polyester. 
The front part is opened in the entire length where the opening is closed by 5 dark blue fasteners. 
 

Gloves  
 

Gloves need to be made out of black skin material and its inner part to be dressed with wool. 
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ANNEX 4 
 

MODEL AND TECHNICAL SPECIFICATIONS OF WINTER UNIFORMS FOR FIELD WORK 
 
 

Technical specifications elaborated in this annex need to be viewed as proximed, where when initiating the procurement procedures, 
respectively be equiped with them there is a need to review the models, specifications and their trend, keeping in mind the need for 
high quality of the uniform to be worn during the time of winter to ensure protection against the cold, humidity, precipitation and 
other. 

 
The Cap 

 
The cap is made out of a dark blue cloth, made of 65% rough cotton and 35% polyester. It is elliptic and offers protection from sun, 
and percipetation, it’s 70 – 80 mm in length.  
At the end of the cap there is a band stiched which is tightened with a dark blue metallic fastener. In the internal part of the cap there is 
grey cotton lining where the end of the cap is reinforced with a band being 30 mm in width for the purpose of absorbing the sweat. 
At the front part of the cap it’s the EMA emblem.  

 
Beret for women 

 
The beret is made out of a dark blue cloth and it is composed of four parts, the crown of the cap, front side, back side and the cardbord 
where its width is 2 cm, where its composition is as in paragraph 2.1, article 2 of this annex. 
The front part of the beret is stiched four times where in the internal side there is the crown band this because of the regular form of 
the beret.  
The internal part is blue silk lining, where in the right part of the beret there is the EMA emblem. 
 

Tie 
 

The tie needs to be in dark blue color and according to the standards for winter uniforms. 
 

Shirt with short slives  
 

The shirt is short/long slives, it needs to be made of 100% cotton i.e. from rough cotton, in white color.  
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T-shirt  
  

T-shirts need to be with long slives, with light blue color made of 100% rough cotton. In the front side opened in the entire length, it 
has seven covered bottons and another botton in the right side of the neck and eight holes on the left side. 
In the front side at the chest hight, in both sides there is a stiched pocket. At the sides, from two end parts of the t-shirt there are 10 cm 
cuttings, and the two front sides of the t-shirt are made in ovale shape.  
The back side of the t-shirt is cut in shoulder hight, in the middle of the back part of the t-shirt from the quilt towards the bottom part it 
is made of a two fold part in hight of 30 cm. 
The slives in the upper part are stiched to the shoulder part of the t-shirt, and the lower parts of the slives end with cufflings, the ends 
being 7 cm in width with a holle and a button in the middle. 
The slives are cut in the chest hight of the quilt at the front side and the quilt at the back side, and end with two parts and a cut in the 
back part.  
T-shirt for women is identical with that of men, only that it is bottoned from right to left. 
The signs that show the affiliation of EMA/PRAS member are to be placed according to the description laid out by this Administrative 
Instruction. 

 
Sweatshirt  

 
Sweatshirt with long slives made out of 50 % wool and 50 % polyester, with reinforcers at the shoulders in dark blue color. The 
endings of slives and around the waist are elastic. 
The sweatshirt needs to high neck with a zipper at the front part with 30 cm in length from the tip of the collar.  
 
                                                                                                    Jacket 

  
The Jacket is composed of two parts in front and one back part and slives, it should offer comfort and with the normal length 15 cm 
bellow waist. The jacket is made out of a dark blue cloth composed of 50% rough cotton and 50% polyester. In the front side the 
jacket is open in the entire length where the opening is closed by a zipper and a cover with dark blue metallic fasteners. 
At the front of the jacket at the chest hight there are two pockets with covers with fasteners, above the pocket covers there are stiched 
bands – Velcro where the bands are attached, in the right side the name and surname - function in EMA/PRAS. In the upper pockets at 
the elbow hight there are inclined pockets that can be closed by a zipper.  
In the shoulders there are the pallet holders with the sign of the function where they are closed by dark blue fasteners. Slives are  made 
out of two parts where they end with a rubber band with 5 cm in width. The back part of the jacket is made out of one part  and in 
every side there are quilts turned shoulder wise.  
The Jacket has a waist band made out of rubber with 5 cm in width and ends with a cloth where at the edges they have metallic 
fasteners and in the internal side there is the synthetic lining. 

 



 
 

43 
 

 
 

Trousers  
  

Trousers for men and women are with different cutting specifications, where for women also skirts that are in dark blue, with wide 
cutting, composed of 100% rough cotton.   
At the upper left side and right side they have an inclined pocket, where in the back side there are two pockets without cover which 
can be closed by fasteners.  
In the trousers around the waist there is a sufficient number of belt loops stiched being 6 cm in width. 

 
Women skirt  

 
Women skirt is made out of dark blue cloth composed same as the trousers.  
It is flat/straight and it is composed of three parts and it reaches the length of 10 cm just bellow the knees. 

 
                                                                                                    Belt  

 
The belt for traousers and skirts is made out of a black skin material, 3 cm in width and it has a metal buckle with a pin. 

 
Shoe boots 

 
Shoe boots are made of skin resistent to moisture with width of 1,8 – 2,0 mm, the back and side part reach above the ankles and  are 
composed of front and back side, neck, closed tongue, the two layers of step, the bottom part and the width. 
The front part is made out of a layer of skin, with a reinforced thermo layer, the neck, respectively the front side of the shoe is made 
out of a skin lining. 
In length of 5 cm from the bottom of the shoe the edges were reinforced from the node with a hard skin or another material      
between the face and the lining, whereas the upper part of the neck, around the node between the face and the lining with the          
reinforcer. Sole base is made of special bed 4 mm in thickness, and the sole layer is anatomically shaped. 
The bottom layer of the shoe is connected to the upper part with felxibile movement, with additional skin reinforcers  between the 
bottom and the upper part, it is a conducter of static electricity and it is resistante to slippering and motor oil. Shoes  
 are tightened with shoelace. 

 
Socks 

 
Soks are made of 100% rough cotton and they are in a dark blue color. 
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Light coat with hood 
 

The light coat is an overgarment filled with cotton and thick quilted, where the hood is integrated in the collar, it is supposed to be 
worn in cold times over the jacket and it is resistante to humidity. 
The light coat has a color, pallet holders and same cutting as the jacket (blazer), excluding its length which reaches just above the 
knees. Also in the upper part till shoulders and beyond the back in the back part it is reinforced and it has the under layer that reaches 
slives. 
The light coat has its own belt and in the lower part under the waist it has a deep pocket in both sides, while in the upper part it has no 
pockets.  
The signs that show the affiliation of EMA/PRAS member are to be placed according to the description laid out by this  administrative 
Instruction.  

 
                                                                                                                Gloves  

 
Gloves need to be made out of black skin material and its inner part to be dressed with wool. 
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ANNEX 5 
 

MODEL AND TECHNICAL SPECIFICATIONS OF ADDITIONAL PARTS OF THE UNIFORM FOR FIELD WORK  
 

 
High visibility vest 

 
The high visibility vest is produced according to the standards and is used when carrying out deuties of protection, resuce and aid. 

 
Raincoat 

 
Raincoat for protection against rian it’s a simple model designed from a water resistant material, reaching the length under the knees 
and it has a hood. 
It is designed by four (4) up to six (6) fasteners, where in the right and left side there are two inclined strips above the pocket. 
The raincoat for protection against rain from the collar till the middle of the chest and above the shoulders it is reinforced by the same 
material the raincoat is made of. Where, above the shoulders and under arm pits there is a strip stiched in form of a net. 
Text will be printed on the back part of the raincoat, with a yellow or grey fluorescent color as regulated by this Administrative 
Instruction. 
On the slives of the raincoat in distance of 20 cm from the edge of the slive a yellow or gray fluorescent reflecting stripe shall be 
stiched 5 cm in width. 
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ANNEX 6 
 

LIST FOR EQUIPING WITH UNIFORMS AND THE DURATION FOR KEEPING THEM 
 

Nr. Designation Quantity per person/pcs Term of use 
(years) Summer uniform Winter uniform 

1 2 3 4 5 
O F F I C I A L    U N I F O R M 

1. Blazer 1 1 3 
2. Trousers, (for the female gender, skirts) 2 2 2 
3. Sweatshirt / 1 2 
4. T-shirt with long slives  / 2 2 
5. T-shirt with short slives  2 / 2 
6. Under jacket   1 3 
7. Tie   1 1 3 
8. Trousers belt 1 1 5 
9. Shoes  1 / 2 
10. Shoe boots  / 1 2 
11. Shirt with short slives 2 / 2 
12. Shirt with long slives / 2 2 
13. Socks (pair) 2 2 1 
14. Coat  / 1 3 
15. Gloves / 1 3 

U N I F O R M   F O R   F I E L D  W O R K 
1. The Cap  1 1 3 
2. Jacket  1 1 3 
3. Trousers, (for the female gender, skirts), 2 2 2 
4. Sweatshirt / 1 2 
5. T-shirt with long slives  / 2 2 
6. T-shirt with short slives  2 / 2 
7. Under jacket   1 3 
8. Tie   1 1 3 
9. Trouser belt 1 1 5 
10. Shoes  1 / 2 
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11. Shoe boots  / 1 2 
12. Shirt with short slives 2 / 2 
13. Shirt with long slives / 2 2 
14. Socks (pair) 2 2 1 
15. Gloves / 1 3 

A D D I T I O N A L    P A R T S   O F   T H E   U N I F O R M   F O R   F I E L D   W O R K 

Nr. Designation Quantity per person/pcs Term of use 
(years)   

1. High visibility vest 1 5 
2. Raincoat 1 5 
3. Underwear 1 5 
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                                                                                             ANNEX 7 
 

SAMPLE OF THE IDENTIFICATION CARD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     

Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Qeveria – Vlada - Government
Ministria e Punëve të Brendshme –

Ministrastvo Unutrasnjih Poslova – Ministry of Internal Affairs
Agjencia e Menaxhimit Emergjent –

Agencija Emergentnog Upravljanja – Emergncy Management Agency

Fotografia 

Nr: 0000

Emri: PETRIT PETRITI
Ime:
Name: 
Pozita:
Pozicija:
Position: HEAD OF DIVISION
Nr. Kartelës:
Br. Kartice: EMA/MIA 0001
ID Number: 

Data e Skadimit: 00.00.0000
Datum Isteka:
Expiry Date
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PRILOG 1 
 

MODEL I TEHNICKE SPECIFIKACIJE SLUBENE LETNJE UNIFORME 
 

 
Tehnicke specifikacije stavljene u ovom prilogu treba da se uzimaju kao priblizne, dok prilikom uspostavljanja procedura nabavke, 
tacnije opreme sa njima treba da se razmotre i modeli, specifikacije i njihov trend. 
 

Kravata 
 

Kravata treba da bude tamno plave boja i prema stanardima za letnje uniforme. 
 

Bluza 
 

Bluza je bez rukava, treba da je uradjen 100% od tkurnog pamuka, bele boje.  
 

Košulje 
 
Kosulje  mora da bude sa kratkim rukavima, one su otvorene plave boje i sastoji se od 100%  tkurnog pamuka. Ispred otvoren u punoj 
dužini, dok se zakopcava sa sedam dugmadi I jedno dugmee na vrat u desnoj strani I oasm rupa na levoj strani. 
Ispred u visini grudi, sa leve strane i desne strane je je sasiven po jedan djep. Sa obe strane okrajaka košulje rez od  10 cm sečenje, dva 
prednja dela košulje ispred su ovalni izradjeni. 
Zadnji deo  košulje se smanji do visine ramena, među kičmenog dela košulje su tregeri prema dje izradjena dupla strana  dužine 30 
cm. 
Kosulje za žene je identična onoj koje imaju muškarci, samo u desnom delu zahvaćena sa leve strane. 
Znaci koji ukazuju  pripadnost  člana EMA / SZSP-a postavljen kao što je opisano u Administrativnom Uputstvu. 
 

                                                                                                 Sako 
 
Sako se sastoji od dva prednja dela i jednog zadnjeg dela i rukava, treba da je komodna i sa normalnom duzinom od 15 cm pod 
strukom. Sako je izradjen od platna tamne plave boje u sastojku od 50% tkurnog pamuka i 50% poliestera. U prednjem delu sako je 
otvoren po celoj njenoj duzini dok otvor se zatvara sa dva dugmica tamno plavo boje. 
U prednjem delu sakoa u visini prsa je sasiven jedan djep bek poklopca, u desnu stranui se stavlja ime, prezime i pozicija u plocici od 
metala zelene boje.  

Pantalone 
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Pantalone za muskarce i za zene su sa raznim specifikacijama krojenja-dok za zene i suknje – su tamno plave boje, sa sirokim rezom, 
sa sastojcima od 35%  tkurnog pamuka i 65% poliestera.  
Na gornjem delu sa leve i desne strane ima po jedan djep sa kosim rezom, dok u zadnjem delu su sasivena dva djepa bez poklopaca 
koji se zakopcavaju za dugmicima tamno plave boje.  
Na pantalonima oko pojasa su sasivena potreba broj gajki za kais, sirine od 6 cm. 

 
Suknje za zene 

 
Suknje za zene su izradjene iz platna tamno plave boje, sa istim sastojcima kao i pantalone, rave/prave i sacinjen od tri dela i dostize 
duzinu do 10 cm ispod kolena. 

 
Pojas  

 
Pojas za pantalone i suknje je izradjen od crne koze, sirine od 3 cm i ima metalni zatvaraca sa ubodnom  iglicom. 

 
                                                                                                         Cipele  

 
Cipele su izradjene od crne koze, otporne na valgu i debljine od 1,8 – 2,0 mm i sastoje se od gornjeg prednjeg dela, zadnjeg dela, 
kragne i ztvorenog jezicka koji su sastavljeni od dva sloja stepa, donjeg dela i djona. 
Prednji deo je izradjen da koznog sloja. Prednji unutrasnji deo je izradjen koznim astarom. 
U visini od 5 cm od donjeg dela cipele su pojacane ivice od zgloba sa tvrdom kozom ili sa drugim materijalom izmedju astara i lica, 
dok gornji deo vrata, oko zgloba u celini izmedju lica i pojacanog astara. Osnova tabana je izradjena od spedijalnog filcita debljine od 
2 mm, dok sloj tavaba je anatomske forme. 
Donji sloj cipele je povezan sa gornim delom sa fleksibilnim delovanjem, sa pojacanim dodatkom koza izmedju donjeg dela i gornjeg 
dela provodi staticni elektricitet i otporan je na klizavost i motorna ulja. Cipele su sa vezucama. 
 

Carape 
 

Carape su izradjene u sastojku od 100% trkurnog pamuka tamno plave boje. 
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    PRILOG 2 
 

MODELI I TEHNICKE SPECIFIKACIJE LETNJE UNIFORME ZA RADA NA TERENU 
 
 
Specifikat teknike të vendosura në këtë shtojcë duhet të merren si të përafërta, ndërsa me rastin e ngritjessë procedurave të prokurimit, 
saktësisht të pajisjes me to duhet të shqyrtohen modelet, specifikat dhe trendi i tyre. 
 

Kapa 
 

Kapa je izradjena od platna tamno plave boje u sastaojku od 35%  pamuka, tkurnog i od 65% poliestera. Je elipticne forme i ima 
zastitu od sunca sa jednom duzinom od 70 – 80 mm.  
Uzduz ivice je sasivena jedna traka koji se zakopcava sa jednim metanim dugmetom tamno plave boje. Sa unutrasnje strane kape je 
postavljen astar od pamuka sive boje dok zadnji deo kape je pojaca sa jednom trakom sirine od 30 mm za absorbiranje znoja.  
Na donjem delu kape se stavlja stema AME-a. 
 

Bereta za zene i sal 
 

Bereta je izradjena od platna tamno plave boje i sacinjena je od cetiri dela, od krune, prednjeg dela, zadnjeg dela i kartona gde njegova 
sirina je 2 cm. 
Prednji deo berete je sasiven cetiri puta, dok u unutrasnjem delu je sasiven ogranak zbog regularnog oblika berete.  
Na unutrasnjem delu je platno od svile plave boje, dok u desnom delu berete se stavlja stema  AME-a. 
Sal treba da je od materijala tkurnog pmuka i sintetike.  
 
                                                                                                     Kravata 
 
Kravata treba da je tamno plave boje i prema standardima za letnje uniforme. 

 
Bluza  

 
Bluza bez rukava, treba da je izradjena od 100%  tkurnog pamuka, bele boje.  

 
Kosulja 

 
Kosulja treba da je sa kratkim rukavima tamno plave boje u sastojku od 100% tkurnog pamuka. U gornjme delu otvorena uzduz cele 
duzine, dok se zakopcava sa sedam pokrivenih dugmadi i jedno dugme na vrat u desnu stranu i sedam rupa u levu stranu. 
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U prednjem delu prsa, na levu stranu je sasiven jedan djep. U delovima sa strane sa obe strane karaja kosulje od 10 cm ima rez, dva 
prednja dela kosulje su izradjene u ovalnoj formi. 
Na ramenima kosulje letnje uniforme su saiveni tregeri za epolete sa rangovima funkcija koje se zakopcavaju sa dugmadima. 
Predni deo kosulje je izrezan u visini ramena, u sredini kicmenog dela kosulje su tregeri prema donjem delu i izradjen je od jednog 
duplog dela duzine od 30 cm. 
Kosulja za zene je identicna sa onom muskaraca, samo to sto desni deo se zakopcava sa leve strane. 
Znakovi koji pokazuju pripadnost clana AME/SZSP-a se stave prema opisu na ovom Administrativnom Uputstvu. 
 

          Jakna  
 

Jakna se sastoji od dva prednja dela i jednog zadnjeg dela i rukava, treba da je komodna i normalne duzine do 15 cm ispod struka. 
Jakna je izradjena od platna tamno plave boje u sastojcima od 50%  tkurnog pamuka id 50%  poliestera. U prednjem delu jakna je 
otvorena po celoh duzini dok otvor se zatvara zipom i poklopcima sa metalnim dugmadima tamno plave boje. 
U prednjem delu jakne u visini prsa su sasivena dva djepa sa poklopcima koji se zakopcavaju sa dugmadima, iznad poklopaca djepova 
su saivene trake u koje se prikace dugmici, u desnu stranu ime i prezime,-funkcija u AME/SZSP-a. Gornji pod djepovi u visini lakta se 
nalze djepovi koso izrezani koji se zakopcavaju sa zipom.  
Na ramenima su sasiveni tregeri za epolete sa rangom funkcije, dok se zakopcavaju sa dugmadima tamno plave boje.  
Rukavi su izradjeni od dva dela, dok na kraju zavrsavaju sa jednom gumenom trakom sirime od 5 cm. Kicmeni deo je izradjen od 
jednog dela i na svku stranu se nalaze savovi vraceni prema ramenima.  
Jakna ima pojas koji je izradjen od gume sa sirinom od 5 cm i zavrsava u jedno platno gde na njihovim ivicama su metlni dugmici, 
dok u unutrasnju stranu je stavljen sinstecni astar. 
 
                                                                                                           Pantalone 

 
Pantalone za muskarce i za zene sa raznim specifikacijama korojenja-dok i suknje za zene –su tamno plave boje, za sirokim rezom, u 
sastojku od 35%  tkurnog pamuka i 65% poliestera.  
Na prednjem delu na desnui stranu imaju po jedan djep sa kosim rezom, dok u zadnjem delu su sasivena dva djepa san kosim rezom, 
dok u zadnjem delu su sasivena dva djepa sa poklopcima koji se ztavraju sa dugmadima.  
Na pantalonama oko pojasa su sasivena potreban broj gajki za kais sirine od 6 cm.  

          
Suknje za zene 

 
Suknje za zene su izradjene od platna tamno plave boje, u istom sastojku kao i pantalone, ravni/pravi i izradjen od tri dela i dostize 
duzinu do 10 cm ispod kolena. 

 
Kais  
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Kais za panatalone i suknje je izradjen od crne koze, sirine 3 cm i metalni zatvarac sa ubodnom iglicom. 

 
Cipele  

 
Cipele su izradjen od crne koze, otporne na vlagu i debljine od 1,8 – 2,0 mm i sastoje se od prednjeg dela, zadnjeg dela, zatvorenog 
vrata i jezicaka koji su sacinjeni od dva sloja stepa, donjeg dela i djona. 
Prednji deo je izradjen od koznog sloja. Prednji unutrasnji deo cipele je izradjen od koznog astara. 
U visini od 5 cm od donjeg dela cipele su pojacanen ivice od zgloba sa tvrdom kozom ili drugim materijalom izmedju astara i lica, 
dok gornji deo vrata, oko zgloba u celini izmedju lica i pojacanog astara. Osnova tabana je izradjena od specijalnog filcita debljine od 
2 mm, dok sloj taban je anatomske forme. 
Donji sloj cipele je povezan sa gornjim delom sa fleksibilnim delovanjem, sa dodatkom pojacivaca koze izmedju donjeg dela i gornjeg 
dela provodi staticni elekticitet i otporan je na klizavost i motorno ulje. Cipele su sa vezicama. 
 
 
                                                                                                       Carape 
 
Carape su izradjene u sastojku od 100% trkurnog pamuka tamno plave boje. 
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PRILOG 3 
 

MODEL I TEHNICKE SPECIFIKACIJE SLUZBENE ZIMSKE UNIFORME 
 
Tehnicke specifikacije stavljene na ovom prilogu se uzimaju kao priblizne, dok prilikom podizanja procedura nabavke, odnosno 
opreme sa njima treba da se razmotre modeli, specifikacije i njihov trend, imajuci u vidu potrebu za visok kvalitet uniforme koja se 
nosi tokom zimskog perioda da bi osigurao zastitu od hladnoce, vlage, atmosferskih padavina i drugih nepogoda. 

 
Kravata 

 
Kravata treba da je tamno plave boje i prema standardima za zimske uniforme. 

 
Bluza   

 
Bluza sa dugim rukavima, treba da je izradjena od 100%  tkurnog pamuka, bele boje.  

 
Kosulja 

 
Kosulja treba da je sa dugim rukavima tamno plave boje u sastojku od 100% tkurnog pamuka. U gornjme delu otvorena uzduz cele 
duzine, dok se zakopcava sa sedam pokrivenih dugmadi i jedno dugme na vrat u desnu stranu i sedam rupa u levu stranu. 
U prednjem delu prsa, na levu stranu je sasiven jedan djep. U delovima sa strane sa obe strane karaja kosulje od 10 cm ima rez, dva 
prednja dela kosulje su izradjene u ovalnoj formi. 
Na ramenima kosulje letnje uniforme su saiveni tregeri za epolete sa rangovima funkcija koje se zakopcavaju sa dugmadima. 
Predni deo kosulje je izrezan u visini ramena, u sredini kicmenog dela kosulje su tregeri prema donjem delu i izradjen je od jednog 
duplog dela duzine od 30 cm. 
Kosulja za zene je identicna sa onom muskaraca, samo to sto desni deo se zakopcava sa leve strane. 
Znakovi koji pokazuju pripadnost clana AME/SZSP-a se stave prema opisu na ovom Administrativnom Uputstvu. 
 

Sako 
 
Sako se sastoji od dva prednja dela i jednog zadnjeg dela i rukava, treba da je komodna i sa normalnom duzinom od 15 cm pod 
strukom. Sako je izradjen od platna tamne plave boje u sastojku od 50% tkurnog pamuka i 50% poliestera. U prednjem delu sako je 
otvoren po celoj njenoj duzini dok otvor se zatvara sa dva dugmica tamno plavo boje. 
U prednjem delu sakoa u visini prsa je sasiven jedan djep bek poklopca, u desnu stranui se stavlja ime, prezime i pozicija u plocici od 
metala zelene boje.  
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Suknje za zene 
 
 Suknje za zene su izradjene od platna tamno plave boje, u istom sastojku kao i pantalone,  
 Su ravne/prave i izradjen od tri dela i dostize duzinu do 10 cm ispod kolena. 
 
                                                                                                        Kais   

 
Kais za panatalone i suknje je izradjen od crne koze, sirine 3 cm i metalni zatvarac sa ubodnom  iglicom. 

 
Cizmice   

 
Cizmice su izradjene od otporne koze debljine od 1,8 – 2,0 mm, prednji deo i delovi sa strane su duza do noznog zgloba i sastoje se od 
prednjeg dela, zatvorenog vrata i jezicaka koji su sacinjeni od dva sloja stepa, donjeg dela i djona. 
Prednji deo je izradjen od koznog sloja sa pojacanim termo slojem, vrat, odnosno prednji deo cipele je izradjen od koznog astara. 
U visini od 5 cm od donjeg dela cipele su pojacane ivice od zgloba sa tvrdom kozom ili nekog drugog materijala izmedju astara i lica, 
dok gornji deo vrata, oko zgloba u celini izmedju lica i pojacanog astara. Osnova tabana je izradjena od specijalnog filcita debljine od 
4 mm, dok sloj tabana je anatomskog oblika. 
Donji sloj cipele je povezan sa gornjim delom fleksibilnog delovanja, sa dodatkom koznog pojacivaca, izmedju donjeg dela i gornjeg 
dela koja provodi staticni elektricitet i otporan je na klizavost i motorna ulja. Cipele su sa vezicama. 

 
Carape 

 
Carape su izradjene u sastojku od 100% trkurnog pamuka tamno plave boje. 

 
Kaput   

 
Kaput se sastoji od dva prednjih dela i jednog zadnjeg dela i rukava, treba da je komodna i standardne duzine.  
Kaput je izradjen od platna tamno plave boje u sastojku od 50% tkurnog pamuka i 50% poliestera. 
U prednjem delu je otvoren celom duzinom dok otvaranje se zatvara sa pet dugmadi tamno plave boje. 

 
Rukavice   

 
Rukavice treba da su izradjene od crne koze, unutrasnji deo sa vunom.                                                                                                                     
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 PRILOG 4 
 

MODEL I TEHNICKE SPECIFIKACIJE ZIMSKE UNIFORME ZA RAD NA TERENU 
 
Tehnicke specifikacije stavljene na ovom prilogu se uzimaju kao priblizne, dok prilikom podizanja procedura nabavke, odnosno 
opreme sa njima treba da se razmotre modeli, specifikacije i njihov trend, imajuci u vidu potrebu za visok kvalitet uniforme koja se 
nosi tokom zimskog perioda da bi osigurao zastitu od hladnoce, vlage, atmosferskih padavina i drugih nepogoda. 

 
Kravata 

 
Kravata treba da je tamno plave boje i prema standardima za zimske uniforme. 
 

Bluza   
 

Bluza sa dugim rukavima, treba da je izradjena od 100%  tkurnog pamuka, bele boje.  
 

Kosulja 
 
Kosulja treba da je sa dugim rukavima tamno plave boje u sastojku od 100% tkurnog pamuka. U gornjme delu otvorena uzduz cele 
duzine, dok se zakopcava sa sedam pokrivenih dugmadi i jedno dugme na vrat u desnu stranu i sedam rupa u levu stranu. 
U prednjem delu prsa, na levu stranu je sasiven jedan djep. U delovima sa strane sa obe strane karaja kosulje od 10 cm ima rez, dva 
prednja dela kosulje su izradjene u ovalnoj formi. 
Na ramenima kosulje letnje uniforme su saiveni tregeri za epolete sa rangovima funkcija koje se zakopcavaju sa dugmadima. 
Predni deo kosulje je izrezan u visini ramena, u sredini kicmenog dela kosulje su tregeri prema donjem delu i izradjen je od jednog 
duplog dela duzine od 30 cm. 
Kosulja za zene je identicna sa onom muskaraca, samo to sto desni deo se zakopcava sa leve strane. 
Znakovi koji pokazuju pripadnost clana AME/SZSP-a se stave prema opisu na ovom Administrativnom Uputstvu. 
 

Sako 
 
Sako se sastoji od dva prednja dela i jednog zadnjeg dela i rukava, treba da je komodna i sa normalnom duzinom od 15 cm pod 
strukom. Sako je izradjen od platna tamne plave boje u sastojku od 50% tkurnog pamuka i 50% poliestera. U prednjem delu sako je 
otvoren po celoj njenoj duzini dok otvor se zatvara sa dva dugmica tamno plavo boje. 
U prednjem delu sakoa u visini prsa je sasiven jedan djep bek poklopca, u desnu stranui se stavlja ime, prezime i pozicija u plocici od 
metala zelene boje.  
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                                                                                                   Pantalone 
 

Pantalone za muskarce i za zene sa raznim specifikacijama korojenja-dok i suknje za zene –su tamno plave boje, za sirokim rezom, u 
sastojku od 35%  tkurnog pamuka i 65% poliestera.  
Na prednjem delu na desnui stranu imaju po jedan djep sa kosim rezom, dok u zadnjem delu su sasivena dva djepa san kosim rezom, 
dok u zadnjem delu su sasivena dva djepa sa poklopcima koji se ztavraju sa dugmadima.  
 

Suknje za zene 
 
Suknje za zene su izradjene od platna tamno plave boje, u istom sastojku kao i pantalone,  
Su ravne/prave i izradjen od tri dela i dostize duzinu do 10 cm ispod kolena. 

 
Kais   

 
Kais za panatalone i suknje je izradjen od crne koze, sirine 3 cm i metalni zatvarac sa ubodnom  iglicom. 
 

Cizmice   
 

Cizmice su izradjene od otporne koze debljine od 1,8 – 2,0 mm, prednji deo i delovi sa strane su duza do noznog zgloba i sastoje se od 
prednjeg dela, zatvorenog vrata i jezicaka koji su sacinjeni od dva sloja stepa, donjeg dela i djona. 
Prednji deo je izradjen od koznog sloja sa pojacanim termo slojem, vrat, odnosno prednji deo cipele je izradjen od koznog astara. 
U visini od 5 cm od donjeg dela cipele su pojacane ivice od zgloba sa tvrdom kozom ili nekog drugog materijala izmedju astara i lica, 
dok gornji deo vrata, oko zgloba u celini izmedju lica i pojacanog astara. Osnova tabana je izradjena od specijalnog filcita debljine od 
4 mm, dok sloj tabana je anatomskog oblika. 
Donji sloj cipele je povezan sa gornjim delom fleksibilnog delovanja, sa dodatkom koznog pojacivaca, izmedju donjeg dela i gornjeg 
dela koja provodi staticni elektricitet i otporan je na klizavost i motorna ulja. Cipele su sa vezicama. 
 
                                                                                                       Carape 

 
Carape su izradjene u sastojku od 100% trkurnog pamuka tamno plave boje. 
 

Kaput   
 
Kaput se sastoji od dva prednjih dela i jednog zadnjeg dela i rukava, treba da je komodna i standardne duzine.  
Kaput je izradjen od platna tamno plave boje u sastojku od 50% tkurnog pamuka i 50% poliestera. 
U prednjem delu je otvoren celom duzinom dok otvaranje se zatvara sa pet dugmadi tamno plave boje. 
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PRILOG 5 
 

MODEL I TEHNICKE SPECIFIKACIJE DODATNIH DELOVA UNIFORME ZA RAD NA TERENU  
 

 
Reflektirajuci prsluk 

 
Reflektirajuci prsluk je izradjen prema standardima i koristi se u slucajevima oko obavljanja poslova zastite, spasavanja i pomoci. 

 
Pelerina 

 
Pelerina za zastitu od kise je jednostavnog modela i izradjena od otpronog materijala od vode duzine do ispod kolena i s akapom. 
Zakpcava se sa cetiri (4) do sest (6) dugamdi, dok sa desne strane i sa leve strane se nalaze dve trake sa imitiranjem djepova. 
Pelerina za zastitu od kise od kragne do sredine prsa i na ramenima je pojacana sa istim materijalom od koga je izradjena pelerina, dok 
pog pojacivac kao ispod pazuha je sasvena traka u obliku mreze. 
Na kicmenom delu pelerine za zastitu od kise, se otiskava fluoroscentna zelena zuta boja ili sive boja tekst kako je regulisan na ovom 
Administratitvnom Uputstvu. 
Na rukavima pelerine u distanci od 20 cm od ivice rukava se sasije traka reflektirajuce-fuoroscentne  zute ili sive sirine od 5 cm.   
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PRILOG 6 
 

LISTA OPREMANJA SA UNIFORMAMA I VREME NOSENJA  
  

Br. Naziv   Kolicina za osobu/komad Rok upotrebe  
(za godine)   Uniforma verore Uniforma dimërore 

1 2 3 4 5 
SlLUZBENA U N I F O R M A   

1. Sako 1 1 3 
2. Pantalone, (za zene i suknje) 2 2 2 
3. Majica  / 1 2 
4. Kosulja sa dugim rukavima  / 2 2 
5. Kosulja sa kratkim rukavima  2 / 2 
6. Podjakna    1 3 
7. Kravata   1 1 3 
8. Kais za pantalone 1 1 5 
9. Cipele   1 / 2 
10. Cizme (duboke)  / 1 2 
11. Bluza sa kratkim rukavima 2 / 2 
12. Bluza sa dugim rukavima / 2 2 
13. Carape (par) 2 2 1 
14. Kaput   / 1 3 
15. Rukavice  / 1 3 

U N I F O R M A  ZA RAD NA TERENU 
1. Kapa  1 1 3 
2. JAKNA   1 1 3 
3. PantalonE, (za zene i suknje), 2 2 2 
4. Majice  / 1 2 
5. Kosulje sa dugim rukavima  / 2 2 
6. Kosulje sa kratkim rukavima  2 / 2 
7. Pod jakna   1 3 
8. Kravata   1 1 3 
9. Kais za pantolone 1 1 5 
10. Cipele   1 / 2 
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11. Cizme (duboke)  / 1 2 
12. Bluza sa kratkim rukavima 2 / 2 
13. Bluza sa dugim rukavima / 2 2 
14. Carape (par) 2 2 1 
15. Rukavice  / 1 3 

DODATNI DELOVI UNIFORME ZA RAD NA TERENU 

Br. Naziv  Kolicna za osobu/komad Rok upotrebe 
(za godine)   

1. Zastitini reflektirajuci prsluk 1 5 
2. Pelerina za kisu 1 5 
3. Donji ves (donji ves) 1 5 
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PRILOG 7 
 
 

MODEL IDENTIFIKACIONE KARTICE 
 

 

 

Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Qeveria – Vlada - Government
Ministria e Punëve të Brendshme –

Ministrastvo Unutrasnjih Poslova – Ministry of Internal Affairs
Agjencia e Menaxhimit Emergjent –

Agencija Emergentnog Upravljanja – Emergncy Management Agency
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