
  Република Србија
Специјална болница

          за психијатријске болести  
  „ГОРЊА ТОПОНИЦА”

Број: 02-3119/1
  25.05.2015. године

  Горња Топоница, Ниш

У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, у складу са чланом
26. тачка 6) и 19) и члана 55. став 2. Статута Специјалне болнице за психијатријске
болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш (бр. 02-5946/1 од 08.08.2013.
године- пречишћен текст), Статута Специјалне болнице за психијатријске болести
''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш, Управни одбор Болнице на седници
одржаној дана 25.05.2015. године, донео је

П Р А В И Л Н И К 

О РАДНОЈ ОДЕЋИ И ОБУЋИ У
СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "ГОРЊА

ТОПОНИЦА" У ГОРЊОЈ ТОПОНИЦИ, НИШ

Члан 1.

Овим  правилником у  складу  са  законом  и другим  прописима  донетим  у
складу са законом уређује се врста, намена, начин употребе и рок трајања радне
одеће  и  обуће  коју  користе  запослени  Специјалне  болнице  за  психијатријске
болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, (у даљем тексту Болница) на
својим радним местима.

Члан 2.

Запослени Болнице који раде на пружању здравствене заштите (здравствени
радници,  здравствени сарадници),  као и немедицински радници за време рада у
Болници носе  радну  одећу  и  обућу  прописану  овим  правилником и  Актом  о
процени ризика.

Члан 3.

Радна одећа, односно обућа користи се према намени зависно од природе и
процеса рада.

Радна  одећа  и  обућа  коју  запослени носе  за  време рада обележена  је  на
погодан начин посебном ознаком и не сме се употребљавати ван радног времена и
радних просторија Болнице, односно у приватне сврхе.
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Члан 4.

О издавању радне одеће и обуће води се евиденција и рок употребе.
У одређеним случајевима, изузетно се може издати радна одећа и обућа пре

рока  утврђеног  овим  правилником  (оштећене  или  уништене  без  кривице
запосленог).

Члан 5.

Радној  одећи  и  обући  одређује  се  рок  трајања у  складу  са  препорукама
датим Актом о процени ризика.

Под роком трајања подразумева се временски период у коме радна одећа,
односно обућа уз услове нормалног коришћења може да се употребљава.

Члан 6.

Уколико је дошло до оштећења радне одеће или обуће услед било ког узрока
или кривицом запосленог, то се констатује записнички.

Ако се утврди да је до оштећења или уништења радне одеће или обуће из
става 1.  овог члана дошло из објективних разлога,  мора се заменити пре истека
рока трајања.

Члан 7.

Запослени има право да тражи замену дотрајале или оштећене радне одеће,
односно  обуће  и  пре истека  рока  трајања када  радна  одећа или  обућа  више не
одговара својој намени.

Радна одећа или обућа која је из било којих разлога постала оштећена или
неупотребљива,  или  јој  је  истекао  рок  трајања,  мора  се  повући  из  употребе  и
расходовати.

Запослени обавештава непосредног руководиоца да је радна одећа или обућа
оштећена или дотрајала.

Члан 8.

Здравствени радници за време рада носе посебну одећу и обући у складу са
Актом о процени ризика и то:

- лекари – униформе (панталоне и блуза за мушкарце, сукња и блуза за жене или
мантил беле боје- два комада);
- здравствени сарадници – мантили беле боје;
-  медицинске сестре-  техничари – униформе (панталоне и блуза за мушкарце,
сукња и блуза за жене беле боје или мантил беле боје- два комада).
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Члан 9.

Здравствени радници који раде у  РО сали,  за време рада носе мантил беле
боје са плавим оковратником или панталоне и блуза за мушкарце, сукња и блуза за
жене (два комада у току године) и кецељу од оловне гуме, наочаре за адаптацију,
као и заштитне рукавице.

Члан 10.

Здравствени  радници  поред  своје  радне  одеће  носе  посебну  одећу  за
службене контакте, консултације и друге службене посете, која се користи само у
овим случајевима.

Члан 11.

Немедицински радници носе радну одећу и то:

-  запослени  који раде  на дистрибуцији и сервирању хране  пацијентима, као и
запослени у Кухињи–  блузе и панталоне, повезаче или капе беле боје, кецеља
(сервир,  кувар,  пекар,  месар,  помоћни  радник  у  кухињи),  рукавице  (пекар,
месар), прслук платнени са крзненом поставом (магационери);
- запослени у Перионици– мантиле беле боје (алтернативно блуза и панталоне),
капа или марама, кецеља од гумираног платна (помоћни радник),  кабаница и
бунда са крзненом поставом (дистрибутер рубља);
- запослени у Гаражи-  панталоне и блузе (мајце), јакне црвене боје са ознаком
Болнице,  за  аутомеханичара-  радни  комбинезон,  капа,  рукавице  кожне,
простирач од изолационог материјала против хладноће,
-  запослени  који  раде на  одржавању постројења,  инсталација  и  апарата и  на
Економији  Болнице–  радне  комбинезоне  или  мантиле  плаве  боје,  наочаре,
рукавице кожне, заштитне рукавице гумене (електричар), капе;
- запослени на одржавању чистоће – мантиле (алтернативно блуза и панталоне) у
боји која се разликује од претходних, кецеље од памучне тканине и заштитне
рукавице;
-  остали  немедицински  радници– магационери,  запослени  у  Портирници  и
остали – мантиле  (алтернативно блуза и панталоне)  у боји која се разликује од
претходних. 

Члан 12.

Радна одела беле боје морају бити од материјала који се искувава и пегла.
Болница је дужна да радну одећу одржава и даје на употребе у чистом и

уредном стању.
Прање и пеглање обавља се у Перионици Болнице.
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Члан 13.

Поред радне одеће запослени носе заштитну обућу и то:
-  здравствени  радници,  сарадници,  хигијеничари  и  магационери  на
одељењима– обућу од коже или платна (кломпе);
-  запослени у  Кухињи – обућу од коже или платна (кломпе),  односно за
помоћног радника- гумене чизме;
- запослени у Перионици–  адекватну обућу- ципеле односно обућу отпорну
на влагу- чизме;
-  запослени  у  Техничкој  радионици  (столари,  бравари,  молери,  радници
металске  струке,  ложачи,  електричари)-  адекватну  обућу,  ципеле односно
обућу отпорну на влагу- чизме. Електричари носе и заштитне чизме;
- запослени на Економији- адекватну обућу- ципеле односно обућу отпорну
на влагу- чизме.
- запослени у Гаражи- адекватну обућу- ципеле.

Члан 14.

Рок трајања радне одеће је 1 година.
Рок трајања радне обуће је 1 година.
Изузетно у случајевима утврђеним овим  правилником замена радне одеће,

односно обуће може се одобрити пре наведеног рока.

Члан 15.

Упутства  за  спровођење  овог  правилника  издаје  лице  за  безбедност  и
здравље на раду.

Члан 16.

Надзор над спровођењем овог правилника обавља директор Болнице.

Члан 17.

Овај правилник ступа на снагу даном доношења.

  ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
_____________________________

Др Биљана Николић
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