
Na temelju članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Sisak Novi (Klasa: 012-03/13-01/09, Ur.broj: 2176/05-02-

13-3 od 06.veljače2014.) a sukladno Zakonu o zaštiti na radu( „Narodne novine“ broj: 

71/14,118/14,154/14) i Pravilniku o zaštiti na radu( Klasa:003-05/19-01/1, Ur.broj: 2176-66-01-19-1 

od 25. rujna 2019.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sisak Novi na svojoj 38. sjednici održanoj dana: 

17.veljače 2020.godine,donosi  

 

 

                                                              PRAVILNIK 

                                                                      O 

                         RADNOJ I ZAŠTITNOJ ODJEĆI I OBUĆI RADNIKA 

                                          DJEČJEG VRTIĆA SISAK NOVI 

 

                                                            Članak 1. 

           Ovim Pravilnikom se određuju radna mjesta u Dječjem vrtiću Sisak Novi na 

kojima se zbog naravi posla određuje nošenje radne zaštitne odjeće i obuće, 

vrsta i vrijeme korištenja radne i zaštitne odjeće i obuće za određeno radno 

mjesto te uvjeti pod kojima se nabava radne i zaštitne odjeće i obuće osigurava iz 

sredstava Financijskog plana Dječjeg vrtića Sisak Novi. 

                                                            Članak2. 

          Radna mjesta u Dječjem vrtiću Sisak Novi iz članka 1. Ovog Pravilnika, te 

vrsta i vrijeme korištenja radne i zaštitne odjeće za određeno radno mjesto 

određuje se u tabličnom obliku kako slijedi: 

DJEČJI VRTIĆ  SISAK NOVI 

R.b. Radno mjesto ili poslovi Vrsta osobne zaštitne opreme 
Rokovi zamjene 

(mj) 

1. STRUČNI SURADNIK 
DEFEKTOLOG 
STRUČNI SURADNIK  PEDAGOG 
STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG 
RAVNATELJICA 
TAJNICA 
VODITELJICA 
RAČUNOVODSTVA 

Radna obuća (klompe ili 
natikače) prema propisu 

24 



RAČUNOVODSTVENO-
ADMINISTRATIVNI RADNIK I 
RAČUNOVODSTVENO-
ADMINISTRATIVNI RADNIK II 
SPECIJALISTICA ZAŠTITE NA 
RADU 
 

2. KROJAČICA 
PRALJA 

Radna kuta 24 

Radna obuća (klompe ili 
natikače) prema propisu 

12 

Zaštitne rukavice prema potrebi 

3. GLAVNI KUHAR 
KUHAR 
POMOĆNI KUHAR - SERVIRKA 

Radna odjeća - Hlače 12 

Radna odjeća - suknja 12 

Zaštitna kapa 24 

Bijela majica  12 

Gumena pregača 12 

Radna kuta 12 

Radna obuća po propisu 12 

4. SPREMAČICA 
SPREMAČICA II - UREĐENJE 
VANJSKOG OKOLIŠA 

Radna kuta 24 

Radna obuća - klompe ili 
natikače prema propisu 

12 

Gumene čizme 24 

Gumene rukavice po potrebi 

Zimski prsluk 60 

Kabanica 36 

5. DOMAR Radna kuta i kombinezon 24 

Kišna kabanica 24 

Radne cipele prema propisu 12 

Zimski prsluk ili jakna 60 

Gumene čizme 36 

Zaštitne rukavice prema potrebi 

Zaštitne naočale prema potrebi 



6. EKONOM -VOZAČ Radna kuta  24 

Radna obuća - radne cipele 
prema propisu 

24 

Zaštitne rukavice prema potrebi 

Zaštitne naočale prema potrebi 

7. ZDRAVSTVENA VODITELJICA 
 
 

  

Radna obuća prema propisu 24 

8. ODGOJITELJICA - ANIMATORICA 
ODGOJITELJ U PROGRAMU 
PREDŠKOLE 
ODGOJITELJ U REDOVITOM 
PROGRAMU JASLICA I VRTIĆA 
ODGOJITELJICA U POSEBNIM I 
KRAĆIM PROGRAMIMA 

Radnu kutu 24 

Radnu obuću prema propisu 12 

 

                                                            Članak 3. 

            Odjeća mora imati službeni naziv i znak Dječjeg vrtića Sisak Novi. 

            Obuća se nabavlja za sve jednoobrazno poštujući zahtjeve zaštite na radu. 

                                                            Članak 4. 

            Radnicima se izdaje službena i zaštitna odjeća posebnom odlukom 

ravnateljice i sukladno osiguranim sredstvima u Financijskom planu ustanove 

predviđenim za tu namjenu u tekućoj proračunskoj godini. 

         U slučaju da u tekućoj proračunskoj godini nisu osigurana sredstva u 

Financijskom planu Vrtića, odluka iz stavka 1. Ovog članka neće biti donesena. 

                                                        Članak 5. 

          Pravo na radnu odjeću i obuću nabavljenu od strane Dječjeg vrtića Sisak 

Novi imaju radnici vrtića u stalnom radnom odnosu. 

           Radnici vrtića koji nisu u stalnom radnom odnosu dužni su samostalno 

nabaviti odjeću i obuću primjerenu vrsti rada uz suglasnost ravnatelja vrtića. 

                                                       Članak 6. 

           Radnici na radnim mjestima:odgojitelji,kuhar/-

ice,domar,ekonom,pralja/krojač i spremačica dužni su na radnom mjestu nositi 



isključivo zaduženu odjeću i obuću, koja je nabavljena u skladu sa odredbama 

općih propisa o zaštiti na radu, odnosno po Odluci ravnatelja. 

         Radnici na radnim mjestima: ravnatelj,stručni suradnik 

pedagog/psiholog,defektolog, tajnica, administrativno-računovodstveni 

radnik,specijalist zaštite na radu dužni su radnu obuću koristiti prilikom ulaska u 

odgojne skupine. 

                                                             Članak 7. 

         Radnik Dječjeg Vrtića Sisak Novi kojem je prestao radni odnos obvezan je 

vratiti radnu i zaštitnu odjeću u roku od 15 dana od dana prestanka radnog 

odnosa ili premještaja na drugo radno mjesto. 

           Kod prestanka radnog odnosa uslijed smrti zaposlenika ili odlaska u 

mirovinu,zaprimljena radna i zaštitna odjeća može se zadržati bez naplate. 

                                                                  Članak 8. 

          Radnici Dječjeg vrtića Sisak Novi iz članka 2. Ovog Pravilnika dužni su radnu 

i zaštitnu odjeću namjenski koristiti, čuvati i uredno održavati. 

         Svi radnici dužni su na posao dolaziti čisti i uredni te čuvati od oštećenja 

radnu i zaštitnu odjeću i obuću. 

         Nepoštivanje mjera zaštite na radu, povrede ovog Pravilnika i 

zanemarivanje osobne higijene smatrati će se teškom povredom radne obveze. 

                                                                    Članak 9. 

         Radna i zaštitna odjeća i obuća zamijeniti će se novom prije isteka 

propisanog roka ako je nehotice oštećena ili uništena tijekom obavljanja 

službenih zadaća. 

         Zamjenu oštećene ili uništene radne i zaštitne odjeće i obuće odobrava 

ravnatelj. 

         Ukoliko radnik u obavljanju svojih zadaća, svojom nemarnošću ošteti,izgubi 

ili uništi radnu ili zaštitnu odjeću i obuću ili jedan njezin dio, dužan je nabaviti 

novu radnu ili zaštitnu odjeću ili obuću ili dio iste(ovisno o slučaju),pod istim 

pravilima iz ovog Pravilnika, na vlastiti trošak. 



          Ocjenu ili Nalog u smislu prethodnog stavka ovog članka daje ravnatelj ili 

osoba koju on ovlasti. 

           Ukoliko radnik iz st. 3. Ovog članka ne podmiri troškove nabave nove 

zaštitne odjeće i obuće, Poslodavac ima pravo istu naplatiti obustavom na plaći o 

kojoj će radnik biti pismeno obaviješten minimalno 8 dana prije isplate plaće. 

                                                                Članak 10. 

            O radnoj i zaštitnoj odjeći i obući iz ovog Pravilnika vodi se evidencija 

nabave i zaduženja. 

                                                                Članak 11. 

            Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave na oglasnoj ploči 

Vrtića. 

 

                                

                                                                                                 PREDSJEDNIcA UPRAVNOG VIJEĆA                                          

                                                                                                              VESNA MILAKARA                                               

                                                                           …………………………………..                                    

                                                                

 

 

Ovaj Pravilnik potvrđen je na 38. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana: 

17.veljače 2020.g. i objavljen je na oglasnim pločama Vrtića dana: 18.veljače 2020.g., 

a stupa na snagu 19. veljače 2020.g. 

 

Klasa: 003-05/20-01/1 

Ur broj: 2176-66-04-20-2 

Sisak, 17.veljače 2020.g. 



           

 

  PREDSJEDNIcA UPRAVNOG VIJEĆA                                                      RAVNATELJIcA 

                VESNA MILAKARA                                                                 SANDRA KRAMARIĆ 

 …………………………………..                                    …………………… 


