
Na temelju članka 49. Statuta Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“, a sukladno Zakonu o zaštiti 

na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Snježna 

pahulja“ na svojoj sjednici održanoj 23.11.2022. godine, donosi 

 

 

PRAVILNIK 

O RADNOJ I ZAŠTITNOJ ODJEĆI I OBUĆI RADNIKA  

DJEČJEG VRTIĆA „SNJEŽNA PAHULJA“ 

 

 

Članak 1. 

 

(1) Ovim Pravilnikom određuju se radna mjesta u Dječjem vrtiću „Snježna pahulja“ 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 kojim se 

nabava radne i zaštitne odjeće i obuće osigurava iz sredstava Financijskog plana Dječjeg 

vrtića „Snježna pahulja“. 

 

Članak 2. 

 

(1) Radna mjesta u Dječjem vrtiću „Snježna pahulja“ 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: 

R.

B. 

Radno mjesto Vrsta odjeće-obuće-opreme Rokovi 

zamjen

e 

1. RAVNATELJ - radna obuća – ortopedska, 

protuklizna 

3 

godine 

2. STRUČNI 

SURADNIK 

- radna obuća – ortopedska, 

protuklizna 

3 

godine 

3. ZDRAVSTVENI 

VODITELJ 

- medicinska uniforma 

- radna obuća – ortopedska, 

protuklizna 

2 

godine 

3 

godine 

4. ODGAJATELJ - radna kuta 

- radna obuća – ortopedska, 

protuklizna 

2 

godine 

2 

godine 

5. ADMINISTRATIVN

O-

RAČUNOVODSTVE

NI DJELATNIK 

- radna obuća – ortopedska, 

protuklizna 

3 

godine 

6. POMOĆNA 

KUHARICA 

- radno odijelo (pamučna majica i 

hlače) 

- kuta 

- radna obuća – ortopedska, 

protuklizna 

2 

godine 

2 

godine 

2 

godine 



7. SPREMAČICA - kuta 

- radna obuća – ortopedska, 

protuklizna 

2 

godine 

2 

godine 

 

Članak 3. 

 

(1) Na temelju ovog Pravilnika, Ravnatelj Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ 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. 

 

(2) Radna mjesta te njima pripadajuću vrstu i broj komada radne i zaštitne odjeće i obuće 

određuje se u Odluci iz stavka 1. ovog članka ovisno o visini osiguranih sredstava u 

Financijskom planu ustanove za tu namjenu u tekućoj proračunskoj godini. 

 

(3) 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. 

 

(1) Radna i zaštitna odjeća i obuća zamijenit će se novom prije isteka propisanog roka ako je 

nehotice oštećena ili uništena tijekom obavljanja službenih zadaća. 

 

(2) Zamjenu oštećene ili uništene radne i zaštitne odjeće i obuće odobrava Ravnatelj. 

 

(3) 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 ste (ovisno o slučaju), pod istim pravilima iz ovog Pravilnika, na 

vlastiti trošak. 

 

Članak 5. 

 

(1) Pravo na radnu odjeću i obuću nabavljenu od strane Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ imaju 

djelatnici vrtića u stalnom radnom odnosu. 

 

(2) Djelatnici vrtića koji nisu u stalnom radnom odnosu u pravilu su dužni samostalno nabaviti 

odjeću i obuću primjerenu vrsti rada uz suglasnost Ravnatelja vrtića. 

 

Članak 6. 

 

(1) Radnik Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ kojem je prestao radni odnos ili je raspoređen na 

drugo radno mjesto, obavezan je vratiti radnu i zaštitnu odjeću u roku od 15 dana od dana 

prestanka radnog odnosa ili premještaja na drugo radno mjesto. 

 

 



Članak 7. 

 

(1) Zaposlenici Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ dužni su radnu i zaštitnu odjeću i obuću 

namjenski koristiti, čuvati i uredno održavati. 

 

Članak 8. 

 

(1) Djelatnici na radnim mjestima: zdravstveni voditelj, odgajatelj, pomoćna kuharica, 

spremačica dužni su na radnom mjestu nositi isključivo zaduženu odjeću i obuću, koja je 

nabavljena u skladu s odredbama općih propisa o zaštiti na radu, odnosno Odluci Ravnatelja. 

 

(2) Djelatnici na radnim mjestima: ravnatelj, stručni suradnik, administrativno-računovodstveni 

djelatnik dužni su radnu obuću koristiti prilikom ulaska u odgojne skupine. 

Članak 9. 

 

(1) O nabavljenoj i raspoređenoj odjeći i obući vodi se evidencija u skladu s mjerodavnim 

propisima. 

 

Članak 10. 

 

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave na oglasnoj ploči Vrtića i bit će 

objavljen na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Snježna Pahulja“. 

 

 

 

 

 Predsjednica Upravnog vijeća 

Darinka Franić 

 

 

KLASA: 601-02/22-02/11 

URBROJ: 2170-19-04/03-22-01 

 

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Vrtića dana 25.11.2022.  godine. 

 

 

 Ravnateljica 

Mirna Švast, mag.praesc.educ. 

 

 


