Na temelju članka 46. toč. 2. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak (KLASA: 012-03/1601/1, URBROJ: 2109-99-04-16-05), a sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14,
118/14 i 154/14) i Pravilniku o zaštiti na radu Dječjeg vrtića Cvrčak (KLASA: 003-05/1601/33, URBROJ: 2109-99-04-16-02) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak je na svojoj 16.
sjednici održanoj dana 3. studenog 2016., a na prijedlog ravnateljice, donijelo

PRAVILNIK
O RADNOJ I ZAŠTITNOJ ODJEĆI I OBUĆI
RADNIKA DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK

Članak 1.
Ovim Pravilnikom se određuju radna mjesta u Dječjem vrtiću Cvrčak na kojima se
zbog naravi posla određuje nošenje radne i 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 Cvrčak.
Članak 2.
Radna mjesta u Dječjem vrtiću Cvrčak iz članka 1. ovog Pravilnika, te vrsta i vrijeme
korištenja radne i zaštitne odjeće i obuće za određeno radno mjesto određuju se u tabličnom
obliku kako slijedi:

Redni
broj
I.

II.

Vrsta odjeće-obuće-opreme

Vrijeme korištenja i nabave

RAVNATELJ
- radno odijelo - dvodijelno
- radne cipele sukladno potrebama

1 x godišnje
1 x godišnje

STRUČNI SURADNIK
radno odijelo - dvodijelno
radne cipele sukladno potrebama

1 x godišnje
1 x godišnje
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III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

ZDRAVSTVENI VODITELJ
medicinska uniforma
radne cipele s protukliznim đonom

1 x godišnje
1 x godišnje

ODGOJITELJI
- tunika, radni mantil
- radne cipele s protukliznim đonom

1 x godišnje
1 x godišnje

TAJNIK
- radno odijelo - dvodijelno
- radne cipele sukladno potrebama

1 x godišnje
1 x godišnje

VODITELJ RAČUNOVODSTVA
- radno odijelo - dvodijelno
- radne cipele sukladno potrebama

1 x godišnje
1 x godišnje

ADM. RAČUNOVODSTVENI RADNIK
- radno odijelo - dvodijelno
- radne cipele sukladno potrebama

1 x godišnje
1 x godišnje

GL. KUHAR-KUHARI-POMOĆNI KUHARI
-

IX.

radno odijelo (pamučna majice – hlače)
radna kapa ili marama
zaštitna pregača
radne cipele s protukliznim đonom
zaštitna jakna

1 x godišnje
1 x godišnje
1 x godišnje
2 x godišnje
po potrebi

DOMARI
-

radno odijelo-kombinezon, radna kapa
zaštitni prsluk ili jakna
zaštitne rukavice
zaštitne cipele sa č.k.
zaštitne naočale prozirne
zaštitne rukavice
zaštitna kaciga
antifoni

1 x godišnje
1 x u 3 godine
po potrebi
1 x godišnje
po potrebi
po potrebi
po potrebi
po potrebi

2

X.

SPREMAČICE, PRALJE-ŠVELJE
-

tunika, radni mantil
radne cipele s protukliznim đonom
gumene čizme

1 x godišnje
1 x godišnje
po potrebi

Članak 3.
Na temelju ovog Pravilnika, ravnatelj Dječjeg vrtića Cvrčak svake godine donosi
posebnu odluku kojom određuje radna mjesta, te njima pripadajuću vrstu i broj komada radne i
zaštitne odjeće i obuće iz članka 2. ovog Pravilnika za koju će se u tekućoj proračunskoj
godini osigurati sredstva iz financijskog plana ustanove.
Radna mjesta, te njima pripadajuća vrsta i broj komada radne i zaštitne odjeće i obuće
određuju se u odluci iz stavka 1. ovog članka ovisno o visini osiguranih sredstava u
financijskom planu ustanove za tu namjenu u tekućoj proračunskoj godini.
U slučaju da u tekućoj proračunskoj godini nisu financijskim planom osigurana
sredstva za nabavu radne i zaštitne odjeće i obuće, odluka iz stavka 1. ovog članka za tu
godinu neće biti donesena.
Članak 4.
U slučaju potrebe, posebnom odlukom ravnatelja ustanove može biti određeno i drugo
radno mjesto, osim radnih mjesta iz članka 2. ovog Pravilnika, kojem će se iz sredstava
financijskog plana ustanove jednokratno osigurati nabava radne odnosno zaštitne odjeće i
obuće, ako za tu namjenu postoje raspoloživa sredstva u financijskom planu ustanove u
tekućoj proračunskoj godini.
U posebnoj odluci iz stavka 1. ovog članka, uz radno mjesto određuje se i vrsta, te broj
komada pripadajuće mu radne i zaštitne odjeće i obuće, uz naznaku vremena korištenja.
Članak 5.
Radna i zaštitna odjeća i obuća zamijenit će se novom prije isteka propisanog roka ako
je oštećena ili uništena tijekom obavljanja službenih zadaća.
Zamjenu oštećene ili uništene radne i zaštitne odjeće i obuće odobrava ravnatelj.
Članak 6.
Radnik Dječjeg vrtića Cvrčak kojem je prestao radni odnos ili je raspoređen na drugo
radno mjesto, obvezan je vratiti radnu i zaštitnu odjeću u roku od 15 dana od dana prestanka
radnog odnosa ili premještaja na drugo radno mjesto.
Članak 7.
Radnici Dječjeg vrtića Cvrčak iz čl. 2. i čl. 4. ovog Pravilnika dužni su radnu i zaštitnu
odjeću i obuću namjenski koristiti, čuvati i uredno održavati.
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Članak 8.
O nabavljenoj i raspoređenoj odjeći i obući vodi se evidencija u skladu s mjerodavnim
propisima.
Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnim pločama i
mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Cvrčak.

KLASA: 003-05/16-01/39
URBROJ: 2109-99-04-16-02
Čakovec, 3. 11. 2016.

RAVNATELJICA
Lidija Varošanec,v.r.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Hrvoje Novaković, v.r.
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Ovaj Pravilnik o radnoj i zaštitnoj odjeći i obući radnika Dječjeg vrtića Cvrčak
(KLASA: 003-05/16-01/39, URBROJ: 2109-99-04-16-02) objavljen je na oglasnim pločama i
mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Cvrčak dana 4. studenog 2016. i stupa na snagu dana 13.
studenog 2016.

RAVNATELJICA:
Lidija Varošanec
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