
 
 

 

 

 На основу члана 15. Став 1. Тачка 5. Закона о безбедности и здравља на 

раду ((„Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2005 и 113/2017-др.закон) члана 48. 

став 1. тачка 10. Статута Установе за пружање дневних услуга социјалне 

заштите „ЛАСТА“ Ковин, 

 УПРАВНИ ОДБОР, дана 18.03.2022. године, доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК О СЛУЖБЕНОЈ, ЗАШТИТНОЈ И  РАДНОЈ ОДЕЋИ И 

ОБУЋИ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ ЗА ПРУЖАЊЕ ДНЕВНИХ 

УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЛАСТА“ КОВИН 

 

 

                                                                    Члан 1. 

 

Овим правилником, утврђују се права и обавезе  запослених у   Установи 

за пружање дневних услуга социјалне заштите „ЛАСТА“ Ковин ( у даљем 

тексту :Установа) за ношење службене, заштитне и радне одеће и обуће. 

На питања која нису регулисана овим правилником директно ће се 

примењивати одредбе Закона о безбедности и здравља на раду и други прописи 

којима се уређује ова област. 

                                                          Члан 2. 

 

Финансијска средства за набаку службене, заштитне и радне одеће и 

обуће,обезбеђује Установа у оквиру финансијских средстава планираних и 

обезбеђених за ту намену Финанасијским планом Установе. 

 

                                                            Члан 3. 

 

Право на службену,заштитну и радну обућу и одећу имају радно 

ангажована лица која обављају следеће послове: 

- Социјални радник 

- Психолог  

- Дефектолог 

- Логопед 

- Физиотарапеут 

- Медицинска сестра/ техничар 

- Возач моторног возила 

- Спремачица-курир 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                               Члан 4. 

 

Запослени је дужан да носи службену, заштитну и радну  одећу и обућу 

само у време обављања послова и задатака на радном месту и да се стара о 

њеној уредности и чистоћи. 

Службена, заштитна и радна  одећа и обућа носи се увек комплетна , 

закопчана, уредна и чиста. 

 

                                                                       Члан 5. 

 

Радно ангажована лица ( Социјални радник, Психолог , Дефектолог, 

Логопед,Физиотарапеут,Медицинска сестра/ техничар)  имају право на: 

1. летњу униформу која се састоји од женске/ мушке блузе- тунике са 

кратким рукавима од памучног материјала и која се копча на дугмад, на 

предњој страни има два нашивена џепа а са бочних страна шлице, од 

панталона са појасом који се копча на једно дугме и има гајке за каиш са 

два бочна коса џепа и пар кломпи 

2. зимска униформа  женске/ мушке блузе- тунике са дугим рукавима од 

памучног материјала и која се копча на дугмад, на предњој страни има 

два нашивена џепа а са бочних страна шлице, од панталона са појасом 

који се копча на једно дугме и има гајке за каиш са два бочна коса џепа и 

пар кломпи. 

Радно ангажовано лице ( Возач моторног возила,) има право на  

1. летњу униформу која се састоји из : две летње кошуље или мајице са 

кратким рукавом и крагном ( плаве боје) , два пара панталона (тамно 

плаве боје), четири пара чарапа ( црне боје), каиш ( црне боје ) и један 

пар плитких  ципела 

2. зимску униформу која се састоји из: кратке јакне (тамно плава – црна), 

две кошуље или мајице са  дугим  рукавом  и  крагном( плаве боје), два 

пара панталона ( тамно плаве боје ), два пара чарапа ( црне боје), каиш ( 

црне боје ), капа, шал, рукавице и један пар  дубоких  ципела 

Радно ангажовано лице (Спремачица-курир) има право на: 

1.  летњу униформу која се састоји од женске/ мушке блузе- тунике са 

кратким рукавима од памучног материјала и која се копча на дугмад, на 

предњој страни има два нашивена џепа а са бочних страна шлице, од 

панталона са појасом који се копча на једно дугме и има гајке за каиш са 

два бочна коса џепа и пар кломпи 

2. зимска униформа  женске/ мушке блузе- тунике са дугим рукавима од 

памучног материјала и која се копча на дугмад, на предњој страни има два 

нашивена џепа а са бочних страна шлице, од панталона са појасом који се 

копча на једно дугме и има гајке за каиш са два бочна коса џепа и пар 

кломпи. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Члан 6. 

 

Радно ангажовено лице коме уговор о привременим и повременим 

пословима престане пре истека рока трајања службене, заштитне и радне  одеће 

и обуће, дужан је да надокнади вредност одеће и обуће сразмерно времену 

коришћења или да исту врати, уколико је очувана и могућа њена даља употреба, 

што ће утврдити директор установе. 

Радно ангажована лица који намерно или из крајње непажње оштети 

одећу и обућу  дужан је да исту набави о свом трошку. 

 

 

Члан 7. 

 

По истеку рока трајања одеће и обуће иста остаје радно ангажованим лицима. 

Период употребе се рачуна од дана предаје запосленом на коришћење. 

 

                                                               Члан 8. 

 

 Век трајања за одеће  и обуће  износи: 

 

-женско/мушка блуза(кратки и дуги рукав)                        1 година 

- панталоне                                                                              1 година 

-ципеле                                                                                    1 година 

 -кломпе                                                                                   1 година 

-чарапе                                                                                     6 месеци 

-каиш                                                                                        1 година 

-капа, шал и  рукавице                                                           6 месеци 

 

 

Члан 9. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на 

огласну таблу Установе. 

 

УПРАВНИ ОДБОР 

УСТАНОВЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ДНЕВНИХ УСЛУГА 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЛАСТА“ КОВИН 

Број: 1-90/2022 од 18.03.2022. године 

 

        П Р Е Д С Е Д Н И К  

 

        __________________ 

  

 


