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П Р А В И Л Н И К 
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Београд,   јул 2018. године 



  

 На основу члана 5. став 1. Уредбе о Управи за заједничке послове републичких органа („Службени гласник РС“, бр. 

63/2013, 73/2017-др. пропис и 76/2017), 

  

 директор Управе за заједничке послове републичких органа доноси пречишћен текст 

 

 

П Р А В И Л Н И К А 

О СЛУЖБЕНОЈ, ЗАШТИТНОЈ И РАДНОЈ ОДЕЋИ И ОБУЋИ ЗАПОСЛЕНИХ  

У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА  

 

 

Члан 1. 

 Овим правилником утврђују се радна места на којима државним службеницима и намештеницима (у даљем тексту: 

запослени) у Управи за заједничке послове републичких органа (у даљем тексту Управа), припада службена, заштитна и радна 

одећа и обућа, уређује се њихова врста, изглед и  период употребе. 

 

Члан 2. 

 Запослени у смислу овог правилника су сва лица која су у радном односу (на неодређено и одређено радно време) у 

Управи, осим државних службеника на положају. 

 

Члан 3. 

 Управа за заједничке послове републичких органа врши набавку службене, заштитне и радне одеће и обуће у оквиру 

финансијских средстава обезбеђених за ту намену финансијским планом Управе. 

 

Члан 4. 

 Службена, заштитна и радна одећа и обућа припада запосленима распоређеним на следећим радним местима, и то: 
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Сектор за информатичку подршку 

 

1. Начелник Одељења за системско-техничку подршку 
Радни мантил 1/1 год. 

  
Термо прслук 1/1 год. 

2. Шеф одсека за системску подршку 
Радни мантил 1/1 год. 

  
Термо прслук 1/1 год. 

3. Организатор рада систем сале 
Радни мантил 1/1 год. 

Заштитне ципеле 1/1 год. 
Термо прслук 1/1 год. 

4.  Организатор системске подршке 
Радни мантил 1/1 год. 

  
Термо прслук 1/1 год. 

5. Шеф одсека за техничку подршку 
Радни мантил 1/1 год. 

  
Термо прслук 1/1 год. 

6. Оператор за информатичку техничку подршку 
Радни мантил 1/1 год. 

Заштитне ципеле 1/1 год. 
Термо прслук 1/5 год. 

 

Сектор за финансијско-материјалне послове 

 

7. Руковаоц имовином 

Радно одело 1/1 год. 
Заштитне 

ципеле 

плитке 

Заштитне 

ципеле 

дубоке 

1/1 год. 
Кабаница 1/1 год. 

Зимска јакна ватирана 1/3 год. 

Кожне рукавице 2/1 год. 

8. Магационер 

Радно одело 1/1 год. 
Заштитне 

ципеле 

плитке 

Заштитне 

ципеле 

дубоке 

1/1 год. 
Кабаница 1/1 год. 

Зимска јакна ватирана 1/3 год. 

Кожне рукавице 2/1 год. 

 
Сектор за правне и административне послове  

 

9. Достављач поште 

Службено одело 1/1 год. 

Ципеле 1/1 год. Кошуља 2/1 год. 

Јакна са капуљачом 1/3 год. 

10. Достављач – возач поште 
Службено одело 1/1 год. 

Ципеле 1/1 год. 
Кошуља 2/1 год. 

  11. Шеф Одсека за архивске послове 
Радни мантил 1/1 год. 

Ципеле 1/1 год. 
Рукавице 2/1 год. 



3 

 

 

  12. Документалиста архивар 
Радни мантил 1/1 год. 

Ципеле 1/1 год 
Рукавице 2/1 год. 

 
Сектор за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање  

 

13.  
Начелник Одељења за инвестициону изградњу и адаптацију 

објеката 

Зимска јакна фатирана (скидање рукава) 

Заштитни шлем за главу и лице 

1/1 год. 

1/5 год. 
Радне ципеле 1/1 год. 

13а Шеф Одсека за инжењерско грађевинске послове 
Зимска јакна фатирана (скидање рукава) 

Заштитни шлем за главу и лице 

1/1 год. 

1/5 год. 
Радне ципеле 1/1 год. 

14.  Радно место за координацију грађевинских послова 
Зимска јакна фатирана (скидање рукава) 

Заштитни шлем за главу и лице 

1/1 год. 

1/5 год. 
Радне ципеле 1/1 год. 

15.  Радно место за координацију архитектонских послова 
Зимска јакна фатирана (скидање рукава) 

Заштитни шлем за главу и лице 

1/1 год. 

1/5 год. 
Радне ципеле 1/1 год. 

16.  Радно место за координацију инжењерских послова 
Зимска јакна фатирана (скидање рукава) 

Заштитни шлем за главу и лице 

1/1 год. 

1/5 год. 
Радне ципеле 1/1 год. 

16а Радно место за координацију машинских послова 
Зимска јакна фатирана (скидање рукава) 

Заштитни шлем за главу и лице 

1/1 год. 

1/5 год. 
Радне ципеле 1/1 год. 

17.  Руководилац Групе за аналитичке послове Прслук 1/1 год. Ципеле  1/5 год. 

18.  Инжењер припреме Прслук 1/1 год. Ципеле 1/5 год. 

19.  Аналитичар базе података Прслук 1/1 год. Ципеле 1/5 год. 

20.  Достављач Зимска јакна фатирана (скидање рукава) 1/1 год. Ципеле 1/5 год. 

21.  
Руководилац Групе за заштиту, очување и презентацију 

културних добара 

Свечано одело 1/1 год. 

Ципеле 1/5 год. Кошуља 2/1 год. 

Кравата/ешарпа 1/1 год. 

22.  Кустос 

Свечано одело 1/1 год. 

Ципеле 1/5 год. Кошуља 2/1 год. 

Кравата/ешарпа 1/1 год. 

23.  Радно место за документационе послове презентације 

Свечано одело 1/1 год. 

Ципеле 1/5 год Кошуља 2/1 год. 

Кравата/ешарпа 1/1 год. 

24.  Руководилац Групе за протоколарне послове 

Свечано одело 1/1 год. 

Ципеле 1/5 год. Кошуља 2/1 год. 

Кравата/ешарпа 1/1 год. 

24а Радно место за стручне послове протокола 
Свечано одело 

Кошуља 

Кравата/ешарпа 

1/1 год. 

2/1 год. 

1/1 год. 

Ципеле 1/5 год 



4 

 

 

25.  Оперативни послови протокола 

Свечано одело 1/1 год. 

Ципеле 1/5 год. Кошуља 2/1 год. 

Кравата ешарпа 1/1 год. 

26.  
Начелник Одељења за инвестиционо и текуће одржавање 

објеката 

Зимска јакна фатирана (скидање рукава) 

Заштитни шлем за главу и лице 

1/2 год. 

1/5 год. 
Радне ципеле 1/1 год. 

26а 
Шеф Одсека за припрему и уређење простора – група 

објеката од I до V 

Зимска јакна фатирана (скидање рукава) 

Радно одело 

1/2 год. 

1/1 год. 
Радне ципеле 1/1 год. 

27.  Домаћин објекта Зимска јакна фатирана (скидање рукава) 1/1 год. Радне ципеле 1/1 год. 

28.  Водоинсталатер 

Радни комбинезон или радно одело 1/1 год. 
Радне ципеле плитке са 

заштитном капном 

Радне ципеле дубоке са 

заштитном капном 

Гумене чизме 

1/1 год. 

 

1/1 год. 

 

1/1 год. 

Зимска јакна фатирана (скидање рукава) ½ год. 

Радни прслук са џеповима за алат 1/1 год. 

Заштитне наочаре 1/3 год. 

Гумене рукавице 2/1 год. 

Кожне рукавице 2/1 год 

29.  Столар 

Радни комбинезон или радно одело 1/1 год. 

Радне ципеле плитке са 

заштитном капном 

Радне ципеле дубоке са 

заштитном капном 

1/1 год. 

 

1/1 год 

Зимска јакна фатирана (скидање рукава) ½ год. 

Прва помоћ 1/3 год. 

Заштитне наочаре 1/3 год. 

Заштитна маска ½ год. 

Кожне рукавице 2/1 год 

30.  Бравар 

Радни комбинезон или радно одело 1/1 год. 

Радне ципеле плитке са 

заштитном капном 

Радне ципеле дубоке са 

заштитном капном 

1/1 год. 

 

1/1 год 

Зимска јакна фатирана (скидање рукава) ½ год. 

Радни прслук са џеповима за алат ½ год. 

Заштитне наочаре за брушење 1/3 год. 

Прва помоћ 1/3 год. 

Кожне рукавице браварске 1/1 год 

31.  Помоћни радник 

Радни комбинезон или радно одело 1/1 год. 

Радне ципеле плитке са 

заштитном капном 

Радне ципеле дубоке са 

заштитном капном 

Гумене чизме 

1/1 год. 

 

1/1 год. 

 

1/1 год. 

Зимска јакна фатирана (скидање рукава) ½ год. 

Радни прслук са џеповима за алат ½ год. 

Заштитне наочаре  1/3 год. 

Прва помоћ 1/3 год. 

Кожне рукавице  2/1 год 

Заштитна маска ½ год. 

Капа 1/1 год. 

32.  Вешерка 

Радни мантил дуги рукав 2/1 год. 

Кломпе 2/1 год. Радни мантил кратки рукав 2/1 год. 

Гумене рукавице 2/1 год. 
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32а 
Начелник Одељења за инвестиционо и текуће одржавање 

инсталације и опреме 

Зимска јакна фатирана (скидање рукава) 

Радно одело 

1/2 год. 

1/1 год. 
Радне ципеле 1/1 год. 

33.  Шеф Одсека за електроенергетику 
Зимска јакна фатирана (скидање рукава) 

Радно одело 

1/2 год. 

1/1 год. 
Радне ципеле 1/1 год. 

34.  Руководилац Групе за елетроинсталације и аутоматику Радни прслук са џеповима за алат 1/2 год. Радне ципеле 1/1 год. 

35.  Електричар 

Радни комбинезон или радно одело 1/1 год. Радне ципеле плитке са 

заштитном капном 

Радне ципеле дубоке са 

заштитном капном 

Гумене чизме 

електроизоловане 

3.Б1.02 

1/1 год. 

 

1/1 год. 

 

1/1 год. 

Зимска јакна фатирана (скидање рукава) 1/2 год. 

Радни прслук са џеповима за алат 1/2 год. 

Заштитне наочаре  1/1 год. 

Капа 1/1 год. 

Кожне рукавице електроизоловане 3.Б1.02 1/1 год 

36.  
Руководилац Групе за специфична електроенергетска 

постројења 

Радни прслук са џеповима за алат 1/2 год. Радне ципеле плитке са 

заштитном капном 

Радне ципеле дубоке са 

заштитном капном 

1/1 год. 

 

1/1 год 
Кожне рукавице електроизоловане 3.Б1.02  1/1 год. 

37.  Руковалац ДЕА 

 

Зимска јакна фатирана (скидање рукава) 

 

1/2 год. 
Радне ципеле плитке са 

заштитном капном 

Радне ципеле дубоке са 

заштитном капном 

1/1 год. 

 

1/1 год 
Радни прслук са џеповима за алат 1/2 год. 

38.  Механичар за резервне изворе напајања 

Зимска јакна фатирана (скидање рукава) 1/2 год. 
Радне ципеле плитке са 

заштитном капном 

 

1/1 год. 

 

Радни прслук са џеповима за алат 1/2 год. 

Кожне рукавице електроизоловане 3.Б1.02  1/1 год. 

39.  Лифт монтер 

Зимска јакна фатирана (скидање рукава) 1/2 год. 
Радне ципеле плитке са 

заштитном капном 

 

1/1 год. 

 
Радни прслук са џеповима за алат 1/2 год. 

   39а Шеф Одсека за термотехничка постројења и инсталације 
Зимска јакна фатирана (скидање рукава) 

Радно одело 

1/2 год. 

1/1 год. 
Радне ципеле 1/1 год. 

    39б Руководилац Групе за климатизацију 
Зимска јакна фатирана (скидање рукава) 

Радно одело 

1/2 год. 

1/1 год. 
Радне ципеле 1/1 год. 

40.  Руковалац термотехничких постројења 

Радни комбинезон или радно одело 1/1 год. 

Радне ципеле плитке са 

заштитном капном 

Радне ципеле дубоке са 

заштитном капном 

Гумене чизме 

1/1 год. 

 

1/1 год. 

 

1/1 год. 

Зимска јакна фатирана (скидање рукава) 1/2 год. 

Радни прслук са џеповима за алат 1/2 год. 

Кожне рукавице 1/1 год. 

Гумене рукавице 1/1 год. 

Кожне рукавице са одвојеним палцем 

ЈУСЗ.Б.021 
2/1 год 
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41.  Руководилац Групе за грејање Радно одело 1/2 год. Радне ципеле 1/1 год. 

42.  Монтер централног грејања 

Зимска јакна фатирана (скидање рукава) 1/2 год. 

Радне ципеле плитке са 

капном 
1/1 год. 

Гумене рукавице 2/1 год. 

Кожне рукавице са одвојеним палцем 

ЈУСЗ.Б.021 
2/1 год 

43.  Руковалац котлова 

Радни комбинезон или радно одело 1/1 год. Радне ципеле плитке са 

капном 

Гумене чизме 

1/1 год. 

 

1/1 год. 

Зимска јакна фатирана (скидање рукава) 1/2 год. 

Гумене рукавице 1/1 год. 

43а Шеф Одсека за електронику и телекомуникације 
Зимска јакна фатирана (скидање рукава) 

Радно одело 

1/2 год. 

1/1 год. 
Радне ципеле 1/1 год. 

44.  Руководилац Групе за телекомуникације Зимска јакна фатирана (скидање рукава) 1/1 год. Радне ципеле  1/1 год. 

45.  Техничар телекомуникација Зимска јакна фатирана (скидање рукава) 1/1 год. Радне ципеле  1/1 год. 

46.  Руководилац Групе за аудио и визуелне системе Прслук 1/1 год. Ципеле 1/5 год. 

47.  Техничар аудио и видео система Прслук 1/1 год. Ципеле 1/5 год. 

48.  Руководилац Групе за системе веза Прслук 1/1 год. Ципеле 1/5 год. 

   48а Начелник Одељења за управљање ризицима 

Свечано одело 

Кошуља 

Кравата/ешарпа 

1/1 год. 

2/1 год. 

1/1 год. 

Ципеле 1/5 год. 

   48б Техничар противпожарне заштите 

Свечано одело 

Кошуља 

Кравата/ешарпа 

1/1 год. 

2/1 год. 

1/1 год. 

Ципеле 1/5 год. 

   48в Оперативни радник противпожарне заштите 

Свечано одело 

Кошуља 

Кравата/ешарпа 

1/1 год. 

2/1 год. 

1/1 год. 

Ципеле 1/5 год. 

 

Сектор за послове саобраћаја 

 

49.  Возач – специјалиста 

Службено одело  1/1 год. 

Ципеле 1/1 год. Кошуља  2/1 год. 

Кравата 1/1 год. 

50.  Возач 

Службено одело  1/1 год. 

Ципеле 1/1 год. Кошуља  2/1 год. 

Кравата 1/1 год. 

51.  Послови одржавања хигијене возила Радни комбинезон 1/1 год. Ципеле 1/1 год. 
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Рукавице 1/1 год. Гумене чизме 4/1 год. 

 

Сектор за угоститељске услуге  

 

52.  Начелник Одељења 

Мушко 

одело службено 

Женски 

костим службени 
1/1 год. 

ципеле 1/1 год. 
Кошуља  

Кравата 

Кошуља 

Ешарпа 

2/1 год 

1/1 год. 

53.  Шеф Одсека 

Мушко 

одело службено 

Женски 

костим службени 
1/1 год. 

Ципеле 1/1 год. 
Кошуља  Кошуља 2/1год. 

Кравата Ешарпа 1/1 год. 

54.  Руководилац Групе за дистрибуцију робе 
Службено одело 1/1 год. 

Ципеле 1/1 год. 
Кошуља 2/1год. 

55.  Достављач 
Службено одело 1/1 год. 

Ципеле 1/1 год. 
Кошуља 2/1 год. 

56.  Руководилац Групе за послове рада у магацину 
Радни мантил 2/1 год. 

Ципеле 1/1 год. 
Термо прслук 1/1 год. 

57.  Радно место за доставу робе 
Радни мантил 2/1 год. 

Ципеле 1/1 год. 
Термо прслук 1/1 год. 

58.  Магационер 
Радни мантил 2/1 год. 

Ципеле 1/1 год. 
Термо прслук 1/1 год. 

59.  Руководилац Групе за послове кулинарства  и услуживања 

Мушко куварско 

одело – комплет 

Женско куварско одело – 

комплет 
2/1 год. 

Кломпе 1/1 год. 
Кецеља бела Кецеља бела 2/1 год. 

Капа бела Капа бела 2/1 год. 

Мајица бела Мајица бела 2/1 год. 

Мантил бели Мантил бели 1/1 год. 

60.  Кувар специјалиста 

Мушко куварско 

одело – комплет 

Женско куварско одело – 

комплет 
2/1 год. 

Кломпе 1/1 год Кецеља бела Кецеља бела 2/1 год. 

Капа бела Капа бела  

Мајица бела Мајица бела 2/1 год. 

61.  Кувар 

Комплет куварско одело 2/1 год. 
Кломпе 

 
1/1 год. Кецеља бела 2/1 год. 

Капа бела 2/1 год. 
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Мајица бела 2/1 год. 

Комплет куварско одело 2/1 год. 

62.  Помоћни кувар 

Комплет куварско одело 2/1 год. 

Кломпе 1/1 год. 
Кецеља бела 2/1 год. 

Капа бела 2/1 год. 

Мајица бела 2/1 год. 

63.  Руководилац Групе за послове посластичарства 

Мушко куварско 

одело – комплет 

Женско куварско одело – 

комплет 
2/1 год. 

Кломпе 1/1 год. 
Кецеља бела Кецеља бела 2/1 год. 

Капа бела Капа бела 2/1 год. 

Мајица бела Мајица бела 2/1 год. 

Мантил бели Мантил бели 1/1 год. 

64.  Посластичар 

Мушко куварско 

одело – комплет 

Женско – комплет 

куварско одело 
2/1 год. 

Кломпе 1/1 год. Кецеља бела Кецеља бела 2/1 год. 

Капа бела Капа бела 2/1 год. 

Мајица бела Мајица бела 2/1 год 

65.  Помоћни посластичар 

Мушко куварско 

одело - комплет  

Женско куварско одело - 

комплет 

2/1 год 

Кломпе 

 

 

1/1 год. Кецеља бела Кецеља бела 2/1 год. 

Капа бела Капа бела 2/1 год. 

Мајица бела Мајица бела 2/1 год 

66.  Конобар специјалиста 

Мушко 

одело службено 

Женски 

костим службени 
1/1 год. 

Ципеле 1/1 год. 
Кошуља  Кошуља 2/1год. 

Лептир машна Ешарпа 1/1 год. 

67.  Конобар 

Мушко одело 

службено 
Женски костим службени 1/1год. 

Ципеле 1/1 год. Кошуља Кошуља 2/1 год. 

Лептир машна Ешарпа 1/1 год. 

68.  Конобар у ресторану 

Мушко одело 

службено 
Женско костим службени 1/1 год. 

Ципеле 1/1 год. 
Кошуља Кошуља 2/1 год. 

Лептир машна Ешарпа 1/1 год. 

69.  Конобар у салонима 

Мушко одело 

службено 
Женско костим службени 1/1 год. 

Ципеле 1/1 год. 

Кошуља Кошуља 2/1 год. 
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Сектор за репрезентативне објекте и биротехничке послове 

 

76.  
Начелник Одељења за репрезентативне и резиденцијалне 

објекте 

Радно одело летње за рад на пословима 

хортикултуре и пољопривреде 
1/2 год. Ципеле свечане 

салонке 

Ципеле радне летње 

Ципеле радне зимске 

1/3 год. 

1/2 год. 

1/2 год. 

Радно одело зимско за рад на пословима 

хортикултуре и пољопривреде 
1/2 год. 

Прслук 1/2 год. 

Лептир машна Ешарпа 1/1 год. 

70.  Касир 

Мушко одело 

службено 
Женски костим службени 1/1 год. 

Ципеле 1/1 год. 
Кошуља Кошуља 2/1 год. 

Лептир машна Ешарпа 1/1 год. 

71.  Руководилац за послове домаћинства 

Мушко одело 

службено 

Женско одело  

службено 
1/1 год. 

Ципеле 1/1 год. 
Кошуља Кошуља 2/1 год. 

Кравата Ешарпа 1/1 год. 

72.  Домаћица/домаћин 

Мушко одело 

службено  
Женски костим службени 1/1 год. 

Ципеле 1/1 год. 
Кошуља Кошуља 2/1 год. 

Кравата Ешарпа 1/1 год. 

73.  Руководилац Групе за послове услуживања 

Мушко одело 

службено 
Женски костим службени 

1/1 год. 

Ципеле 1/1 год. 
Кошуља Кошуља 2/1 год. 

Лептир машна Ешарпа 1/1 год. 

74.  Руководилац Групе за послове кулинарства 

Мушко куварско 

одело - комплет 

Женско куварско одело – 

комплет 

2/1 год. 

Кломпе 1/1 год. 
Кецеља бела Кецеља бела 2/1 год. 

Капа бела Капа бела 2/1 год. 

Мајица бела Мајица бела 2/1 год 

Мантил бели Мантил бели 1/1 год. 

75.  Месар 

Куварско одело комплет 2/1 год. 

Кломпе 1/1 год. 
Кецеља бела 2/1 год. 

Капа бела 2/1 год. 

Мајица бела 2/1 год. 
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Зимска јакна фатирана 1/2 год. 

Заштитна капа зимска 1/1 год. 

Заштитна капа летња 1/1 год. 

Службено свечано одело 1/3 год. 

Кошуља 1/1 год 

Кравата 1/3 год. 

Радна памучна мајица 6/1 год. 

77.  Радно место за евиденцију трошкова 
Зимска јакна фатирана 1/2 год. Ципеле раднелетње 1/2 год. 

Прслук 1/2 год. Ципеле радне зимске 1/2 год. 

78.  

 
Домаћин објекта 

Службено свечано одело 1/2 год. 
Ципеле радне плитке 

1/1 год. 

Ципеле 

салонске 

1/1 год. 

Кошуља 1/1 год. 

Кравата 1/2 год. 

Прслук 1/2 год. 

Ципеле свечане 

салонке 

 

1/2 год. 

Радно одело зимско за рад на пословима 

хортикултуре и пољопривреде 
1/2 год. 

Радно одело летње за рад на пословима 

хортикултуре и пољопривреде 
1/2 год. 

Радна памучна мајица 1/6 год. 

Кломпе 1/1 год. Летње кућно радно одело (тренерка) 1/1 год. 

Зимско кућно радно одело (тренерка) 1/1 год. 

Летња заштитна капа 1/1 год. 
Гумене чизме са 

улошком 
1/2 год. Зимска заштитна капа 1/1 год. 

Зимска јакна фатирана 1/2 год. 

Заштитне гумене рукавице 2/1 год. 
Ципеле радне летње 

Ципеле радне зимске 

1/2 год. 

1/2 год. 
Рукавице зимске непромочиве 2/1 год. 

Рукавице кожне заштитне 2/1 год. 

79.  Руководилац групе 

Радно одело зимско за рад на пословима 

хортикултуре и пољопривреде 
1/2 год. 

Ципеле радне летње 

 
1/2 год. 

Радно одело летње за рад на пословима 

хортикултуре и пољопривреде 
1/2 год. 

Радна памучна мајица 6/1 год. 

Прслук 1/2 год. 

Зимска јакна фатирана 1/2 год. 

Заштитна капа летња 1/1 год. 

Заштитна капа зимска 1/1 год. 

Рукавице зимске непромочиве 2/1 год. Ципеле радне зимске 1/2 год. 
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Рукавице кожне заштитне 2/1 год. 

80.  Домаћица и руководилац Групе за резиденцијалне објекте 

Костим 1/2 год. Ципеле свечане 

салонке 

Ципеле радне зимске 

Ципеле радне летње 

1/2 год. 

1/2 год. 

1/1 год. 

Кошуља 1/1 год. 

Марама – ешарпа 1/1 год. 

Прслук 1/2  год. 

Зимска јакна фатирана 1/2 год. 

Гумене чизме са 

улошком 

Кломпе 

1/3 год. 

1/1 год. 

Летње кућно радно одело (тренерка) 1/1 год. 

Зимско кућно радно одело (тренерка) 1/1 год. 

Радне памучне мајице 6/1 год. 

Заштитне гумене рукавице 2/1 год. 

81.  Шеф Одсека за хортикултуру 

Радно одело летње за рад на пословима 

хортикултуре и пољопривреде 
1/2 год. 

Ципеле радне летње 

Ципеле свечане 

салонске 

1/2 год. 

1/3 год. 

Радно одело зимско за рад на пословима 

хортикултуре и пољопривреде 
1/2 год. 

Радна памучна мајица 4/1 год. 

Летња заштитна капа 1/1 год. 

Зимска заштитна капа 1/1 год. 

Заштитне гумене рукавице 2/1 год. 
 

Ципеле радне зимске 

 

1/2 год. 
Рукавице кожне заштитне 1/1 год. 

Прслук 1/2 год. 

Кошуља 1/1 год. 

Гумене чизме са 

улошком 
1/2 год. 

Службено свечано одело 1/3 год. 

Рукавице кожне – заштитне 

Зимска јакна фатирана 

1/1 год 

1/2 год. 

82.  Вртлар 

Радно одело летње за рад на пословима 

хортикултуре и пољопривреде 
1/2 год. 

Ципеле радне летње 1/2 год. 

Радно одело зимско за рад на пословима 

хортикултуре и пољопривреде 
1/2 год. 

Радне памучне мајице 6/1 год. 

Прслук 1/2 год. 

Зимска јакна фатирана 1/2 год. 

Летња заштитна капа 1/1 год.   

Зимска заштитна капа 1/1 год. 

Ципеле радне зимске 1/2 год. 
Заштитне гумене рукавице 2/1 год. 

Рукавице кожне заштитне 2/1 год. 

Рукавице зимске непромочиве 2/1 год. 
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Баштованске рукавице 2/1 год. 

Заштитна маска за прашину 2/1 год. 

Гумене чизме са 

улошком 
1/2 год. 

Заштитна маска за хемијско третирање биљака 1/1 год. 

Филтери за маску 2/1 год. 

Антифон штитници од буке 2/1 год. 

Заштитне наочале 2/1 год. 

Зашитна маска за полен 2/1 год. 

83.  Цвећар аранжер 

Костим 1/2 год. 
Ципеле радне летње 

Ципеле радне зимске 

1/2 год. 

1/2 год. 
Прслук 1/2 год. 

Кошуља 1/1 год. 

Марама-ешарпа 1/2 год. 
Ципеле свечане 

салонке 
1/2 год. Заштитне гумене рукавице 2/1 год. 

Баштованске рукавице 2/1 год. 

84.  Руковалац механизације 

Радно одело летње за рад на пословима 

хортикултуре и пољопривреде 
1/2 год. 

Ципеле радне летње 

Ципеле радне зимске 

1/2 год. 

1/2 год. 

Радно одело зимско за рад на пословима 

хортикултуре и пољопривреде 
1/2 год. 

Радна памучна мајица 6/1 год. 

Прслук 1/2 год. 

Зимска јакна фатирана 1/2 год. 

Заштитна маска за прашину 2/1 год. Непробојне чизме или 

дубоке ципеле за 

заштиту од моторне 

тестере 

1/2 год. 
Заштитна маска за хемијско третирање биљака 1/1 год. 

Заштитне наочале 2/1 год. 

Заштитна маска за полен 2/1 год. 

Антифон штитници од буке 2/1 год. 

Гумене чизме са 

улошком 
1/2 год. 

Заштитна капа летња 1/1 год. 

Заштитна капа зимске 1/1 год. 

Заштитне гумене рукавице 2/1 год. 

Рукавице зимске непромочиве 2/1 год. 

Рукавице кожне заштитне 

Јакна за заштиту приликом сечења моторном 

тестером 

Панталоне за заштиту приликом сечења 

моторном тестером 

1/1 год. 

1/2 год. 

 

1/2 год. 

85.  Начелник Одељења Економије Смедерево 

Радно одело летње за рад на пословима 

хортикултуре и пољопривреде 
1/2 год. Ципеле радне летње 

Ципеле радне зимске 

1/1 год. 

1/2 год. 
Радно одело зимско за рад на пословима 1/2 год. 
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хортикултуре и пољопривреде 

Радна памучна мајица 6/1 год. 

Прслук 1/2 год. 

Зимска јакна фатирана 1/2 год. 

Ципеле свечане 1/2 год. 

Заштитна капа летња 1/1 год. 

Службено свечано одело 1/2 год. 

Кошуља 1/1 год. 

Кравата 

Заштитна капа летња 

1/2 год. 

1/1 год. 

86.  Инжењер производње 

Радно одело летње за рад на пословима 

хортикултуре и пољопривреде 
1/2 год. 

Ципеле радне летње 

Ципеле радне зимске 

1/2 год. 

1/2 год. 

Радно одело зимско за рад на пословима 

хортикултуре и пољопривреде 
1/2 год. 

Радна памучна мајица 6/1 год 

Прслук 1/2 год. 

Зимска јакна фатирана 1/2 год. 

Заштитна капа зимска 1/1 год. 

Заштитна капа летња 1/1 год. 

Гумене чизме са 

улошком 
1/2 год. 

Бели мантил 1/1 год. 

Заштитне гумене рукавице 2/1 год. 

Рукавице зимске непромочиве 2/1 год. 

Рукавице кожне заштитне 2/1 год. 

Маска за заштиту од полена 2/1 год. 

Заштитне наочаре 2/1 год. 

87.  Кустос 

Службено свечано одело 1/2 год. 

1/1 год. 

1/1 год. 

1/1 год. 

Ципеле свечане 

 

 

1/2 год. 
Кошуља 

Марама-ешарпа 

Кравата 

88.  Магационер – подрумар 

Радно одело летње за рад на пословима 

хортикултуре и пољопривреде 
1/2 год. 

Ципеле радне зимска 

Ципеле радне летње 

Гумене чизме 

1/2 год 

1/2 год. 

1/1 год. 

Радно одело зимско за рад на пословима 

хортикултуре и пољопривреде 
1/2 год. 

Радна памучна мајица 6/1 год. 

Прслук 1/2 год. 

Зимска јакна фатирана 1/2 год. 

Заштитна капа летња 1/1 год. 
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89.  Руковалац техничких система 

Радно одело летње за рад на пословима 

хортикултуре и пољопривреде 
1/2 год. 

Ципеле радне летње 

 
1/2 год. Радно одело зимско за рад на пословима 

хортикултуре и пољопривреде 
1/2 год. 

Радна памучна мајица 6/1 год. 

Прслук 1/2 год. 

Ципеле радне зимске 1/2 год. 
Заштитна капа летња 1/1 год. 

Заштитна капа зимска 1/1 год. 

Заштитне гумене рукавице 2/1 год. 

Заштитна маска за прашину 2/1 год. 

Гумене чизме са 

улошком 
½ год. 

Рукавице кожне заштитне 2/1 год. 

Заштитне наочаре 2/1 год. 

Антифон штитници од буке 2/1 год. 

90.  Тракториста 

Радно одело летње за рад на пословима 

хортикултуре и пољопривреде 
1/2 год. 

Ципеле радне летње 

Ципеле радне зимске 

1/2 год. 

1/2 год. 

Радно одело зимско за рад на пословима 

хортикултуре и пољопривреде 
1/2 год. 

Радна памучна мајица 6/1 год. 

Прслук 1/2 год. 

Зимска јакна фатирана 1/2 год. 
Непробојне чизме или 

дубоке ципеле за 

заштиту од моторне 

тестере 

1/2 год. 

Заштитна капа летња 1/1 год. 

Заштитна капа зимска 1/1 год. 

Заштитне гумене рукавице 2/1 год. 

Рукавице зимске непромочиве 2/1 год. 

Рукавице кожне заштитне 2/1 год. 

Гумене чизме са 

улошком 
1/2 год. 

Кацига за заштиту од пестицида 1/2 год. 

Панталоне за заштиту прилоком сечења 

моторном тестером 
1/2 год. 

Маска за заштиту од полена 2/1 год. 

Антифон заштитници од буке 2/1 год. 

Заштитне гумене рукавице 2/1 год. 

Рукавице зимске непромочиве 2/1 год. 

Рукавице кожне заштитне 2/1 год. 

Маска за заштиту од полена 1/2 год. 

Заштитне наочаре 2/1 год. 

Заштитна капа зимска 1/1 год. 
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Заштитне наочаре 

Јакна за заштиту приликом сечења моторном 

тестером 

2/1 год. 

1/2 год. 

91.  Пољопривредни техничар 

Радно одело летње за рад на пословима 

хортикултуре и пољопривреде 
1/2 год. 

Ципеле радне летње 

Ципеле радне зимске 

Гумене чизме са 

улошком 

1/2 год. 

1/2 год. 

1/2 год. 

Радно одело зимско за рад на пословима 

хортикултуре и пољопривреде 
1/2 год. 

Радна памучна мајица 6/1 год. 

Прслук 1/2 год. 

Заштитне гумене рукавице 2/1 год 

Рукавице зимске непромочиве 2/1 год. 

Рукавице кожне заштитне 2/1 год. 

Антифон штитници од буке 2/1 год. 

Заштитна капа летња 1/1 год. 

Заштитна капа зимска 1/1 год. 

Зимска јакна фатирана 1/2 год. 

92.  Помоћни послови 

Радно одело летње за рад на пословима 

хортикултуре и пољопривреде 
1/2 год. 

Ципеле радне летње 

Ципеле радне зимске 

Кломпе 

1/2 год. 

1/2 год. 

1/1 год. 

Радно одело зимско за рад на пословима 

хортикултуре и пољопривреде 
1/2 год. 

Летње кућно радно одело (тренерка) 1/2 год. 

Зимско кућно радно одело (тренерка) 1/2 год. 

93.  Шеф Одсека штампарије Радни мантил 1/2 год. Ципеле радне 1/1 год. 

94.  Монтажер фотокописта Радни мантил 1/2 год. Ципеле радне 1/1 год. 

95.  Офсетмашиниста 
Радни мантил 

Рукавице од козје напе 

1/2 год. 

2/1 год. 
Ципеле радне 1/1 год. 

96.  Књиговезац 
Радни мантил 

Рукавице од козје напе 

1/2 год. 

2/1 год. 
Ципеле радне 1/1 год. 

97.  Радно место за графичку обраду Радни мантил 1/2 год. Ципеле радне 1/1 год. 

 

 

 

 



 

Члан 5. 

 Период употребе одеће и обуће из члана 3. овог правилника рачуна се од дана предаје запосленом на коришћење.  

 

Члан 6. 

 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. 

 По истеку периода употребе службена, заштитна и радна одећа и обућа остаје на употребу запосленом. 

 Запослени који намерно или из крајње непажње оштети службену, заштитну и радну одећу и обућу, дужан је да исту 

набави о свом трошку. 

 Запослени коме радни однос престане пре истека периода употребе, изузев у случају остваривања права на пензију или 

смрти, дужан је да преузету одећу и обућу врати Управи. 

 

Члан 7. 

 Директор Управе за сваку календарску годину решењем одређује запослене који имају право на службену, заштитну и 

радну одећу и обућу у складу са овим правилником. 

  

Члан 8. 

 Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о радној одећи запослених у Управи за заједничке 

послове републичких органа број 110-00-8/2011-01 од 19.04.2011. године.  

 

Члан 9. 

 Овај правилник је ступио на снагу 14. јуна 2018. године.  

 

 

 

Број: 110-00-6/2018-04 

У Београду, 05. јун 2018. године 
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 На основу члана 5. став 1. Уредбе о Управи за заједничке послове републичких органа („Службени гласник РС“, бр. 

63/2013, 73/2017-др. пропис и 76/2017), 

  

 директор Управе за заједничке послове републичких органа доноси 

 

 

П Р А В И Л Н И К  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О СЛУЖБЕНОЈ, ЗАШТИТНОЈ И РАДНОЈ ОДЕЋИ И ОБУЋИ ЗАПОСЛЕНИХ  

У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 

 

 

Члан 1. 

 

 

 У Правилнику о службеној и радној одећи и обући запослених у Управи за заједничке послове републичких органа број: 110-00-

6/2018-04 који је ступио на снагу 14. јуна 2018. године у члану 4. у табели:  

 

 1) под редним бројем 13. у колони „Службена, заштитна и радна одећа“ додаје се нови ред који гласи: „Заштитни шлем за главу 

и лице“, а у колони број 4. „Количина и век трајања“ додају се бројеви: „1/5“; 

 2) додаје се нови редни број 13а. који гласи: „Шеф Одсека за инжењерско грађевинске послове“, а у колони „Службена, 

заштитна и радна одећа“ додају се два нова реда који гласе: „Зимска јакна фатирана (скидање рукава)“ и „Заштитни шлем за главу и 

лице“, у колони број 4. „Количина и век трајања“ додају се бројеви: „1/1“ и „1/5“, у колони „Обућа“ додају се речи: „Радне ципеле“, а у 

колони број 6. „Количина и век трајања“, додају се бројеви: „1/1“; 

 3) под редним бројем 14. у колони „Службена, заштитна и радна одећа“ додаје се нови ред који гласи: „Заштитни шлем за главу 

и лице“, а у колони број 4. „Количина и век трајања“ додају се бројеви: „1/5“; 

 4) под редним бројем 15. у колони „Службена, заштитна и радна одећа“ додаје се нови ред који гласи: „Заштитни шлем за главу 

и лице“, а у колони број 4. „Количина и век трајања“ додају се бројеви: „1/5“; 

 5) под редним бројем 16. у колони „Службена, заштитна и радна одећа“ додаје се нови ред који гласи: „Заштитни шлем за главу 

и лице“, а у колони број 4. „Количина и век трајања“ додају се бројеви: „1/5“; 

 6) додаје се нови редни број 16а. који гласи: „Радно место за координацију машинских послова“, а у колони „Службена, 

заштитна и радна одећа“ додају се два нова реда који гласе: „Зимска јакна фатирана (скидање рукава)“ и „Заштитни шлем за главу и 
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лице“, у колони број 4. „Количина и век трајања“ додају се бројеви: „1/1“ и „1/5“, у колони „Обућа“ додају се речи: „Радне ципеле“, а у 

колони број 6. „Количина и век трајања“, додају се бројеви: „1/1“; 

 7) под редним бр. 13, 14, 15 и 16. у колони „Обућа“, речи: „Гумене чизме“ замењују се речима: „Радне ципеле“; 

 8) после редног броја 24. додаје се нови редни број 24а. који гласи: „Радно место за стручне послове протокола“, а у колони 

„Службена, заштитна и радна одећа“ додају се три нова реда који гласе: „Свечано одело“, „Кошуља“ и „Кравата/ешарпа“, у колони број 

4. „Количина и век трајања“ додају се бројеви: „1/1“ „2/1“ и „1/1“, у колони „Обућа“ додају се речи: „Ципеле“, а у колони број 6. 

„Количина и век трајања“ , додају се бројеви: „1/5“; 

 9) под редним бројем 26. у колони „Службена, заштитна и радна одећа“ додаје се нови ред који гласи: „Заштитни шлем за главу 

и лице“, а у колони  број 4. „Количина и век трајања“ додају се бројеви: „1/5“; 

 10) додаје се нови редни број 26а. који гласи: „Шеф Одсека за припрему и уређење простора – група објеката од I до V“, а у 

колони „Службена, заштитна и радна одећа“ додају се два нова реда који гласе: „Зимска јакна фатирана (скидање рукава)“ и „Радно 

одело“, у колони број 4. „Количина и век трајања“ додају се бројеви: „1/2“ и „1/1“, у колони „Обућа“ додају се речи: „Радне ципеле“, а у 

колони број 6. „Количина и век трајања“, додају се бројеви: „1/1“; 

 11) иза редног броја 32. додаје се нови редни број 32а. који гласи: „Начелник Одељења за инвестиционо и текуће одржавање 

инсталација и опреме“, а у колони „Службена, заштитна и радна одећа“ додају се два нова реда који гласе: „Зимска јакна фатирана 

(скидање рукава)“ и „Радно одело“, у колони број 4. „Количина и век трајања“ додају се бројеви: „1/2“ и „1/1“, у колони „Обућа“ додају 

се речи: „Радне ципеле“, а у колони број 6. „Количина и век трајања“, додају се бројеви: „1/1“; 

 12) под редним бројем 33. у колони „Службена, заштитна и радна одећа“ додаје се нови ред који гласи: „Радно одело“, а у 

колони број 4. „Количина и век трајања“ додају се бројеви: „1/1“; 

 13) из редног броја 39. додају се два нова редна броја: 

 „39а. „Шеф Одсека за термотехничка постројења и инсталације“, а у колони „Службена, заштитна и радна одећа“ додају се два 

нова реда који гласе: „Зимска јакна фатирана (скидање рукава)“ и „Радно одело“, у колони број 4. „Количина и век трајања“ додају се 

бројеви: „1/2“ и „1/1“, у колони „Обућа“ додају се речи: „Радне ципеле“, а у колони број 6. „Количина и век трајања“, додају се бројеви: 

„1/1“; 

 39б. „Руководилац Групе за климатизацију“, а у колони „Службена, заштитна и радна одећа“ додају се два нова реда који гласе: 

„Зимска јакна фатирана (скидање рукава)“ и „Радно одело“, у колони број 4. „Количина и век трајања“ додају се бројеви: „1/2“ и „1/1“, 

у колони „Обућа“ додају се речи: „Радне ципеле“, а у колони број 6. „Количина и век трајања“, додају се бројеви: „1/1“;“ 

 14) под редним бројем 41. у колони „Службена, заштитна и радна одећа“ реч: „Прслук“, замењује се речима: „Радно одело“; 

 15) иза редног броја 43. додаје се нови редни број 43а. који гласи: „Шеф Одсека за електронику и телекомуникације“, а у колони 

„Службена, заштитна и радна одећа“ додају се два нова реда који гласе: „Зимска јакна фатирана (скидање рукава)“ и „Радно одело“, у 

колони број 4. „Количина и век трајања“ додају се бројеви: „1/2“ и „1/1“, у колони „Обућа“ додају се речи: „Радне ципеле“, а у колони 

број 6. „Количина и век трајања“, додају се бројеви: „1/1“; 

 16) иза редног броја 48. додају се три нова редна броја:  
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 „48а „Начелник Одељења за управљање ризицима“, а у колони „Службена, заштитна и радна одећа“ додају се три нова реда 

који гласе: „Свечано одело“, „Кошуља“ и „Кравата/ешарпа“, у колони број 4. „Количина и век трајања“ додају се бројеви: „1/1“, „2/1“ и 

„1/1“, у колони „Обућа“ додају се речи: „Ципеле“, а у колони број 6. „Количина и век трајања“, додају се бројеви: „1/5“; 

 48б „Техничар противпожарне заштите“, а у колони „Службена, заштитна и радна одећа“ додају се три нова реда који гласе: 

„Свечано одело“, „Кошуља“ и „Кравата“, у колони број 4. „Количина и век трајања“ додају се бројеви: „1/1“, „2/1“ и „1/1“, у колони 

„Обућа“ додају се речи: „Ципеле“, а у колони број 6. „Количина и век трајања“, додају се бројеви: „1/1“; 

 48в „Оперативни радник протиивпожарне заштите“, а у колони „Службена, заштитна и радна одећа“ додају се три нова реда 

који гласе: „Свечано одело“, „Кошуља“ и „Кравата“, у колони број 4. „Количина и век трајања“ додају се бројеви: „1/1“, „2/1“ и „1/1“, у 

колони „Обућа“ додају се речи: „Ципеле“ и „Радне ципеле плитке са капном“, а у колони број 6. „Количина и век трајања“, додају се 

бројеви: „1/5“ и „1/1“;“ 

 17) под редним бројем 52, у колони „Службена, заштитна и радна одећа“ у првом реду, речи: „Службено одело“ замењују се 

речима: „Мушко службено одело“ и „Женско службено одело“, а у другом реду се додаје реч: „Кошуља“. Додаје се нови ред који гласи: 

„Кравата“ „Ешарпа“, а у колони број 4. „Количина и век трајања“ у истом реду додају се бројеви: „1/1“; 

 18) под редним бројем 76, у колони „Обућа“ речи: „Ципеле свечане“ замењују се речима: „Ципеле свечане салонке“; 

 19) под редним бројем 78, у колони „Обућа“ речи: „Ципеле свечане“ замењују се речима: „Ципеле свечане салонке“; 

 20) под редним бројем 80, у колони „Обућа“ речи: „Ципеле салонске“ замењују се речима: „Ципеле свечане салонке“; 

 21) под редним бројем 81, у колони „Службена, заштитна и радна одећа“ у другом реду, реч: „летње“ се замењује речју: 

„зимско“. Додаје се нови ред који гласи: „Зимска јакна фатирана“, а у колони број 4. „Количина и век трајања“, у истом реду додају се 

бројеви: „1/2“. У колони „Обућа“ додаје се нови ред који гласи „Ципеле свечане салонке“, а у колони број 6. „Количина и век трајања“ 

у истом реду, додају се бројеви: „1/3“; 

 22) под редним бројем 83, у колони „Обућа“, речи: „Свечане ципеле“ замењују се речима: „Ципеле свечане салонке“; 

 23) под редним вројем 84. у последњем реду који гласи: „Рукавице кожне заштитне“ у колони број 4. „Количина и век трајања“ 

бројеви: „1/1“, замењују се бројевима: „2/1“. Додаје се нови ред који гласи: „Јакна за заштиту приликом сечења моторном тестером“, а 

у колони број 4. „Количина и век трајања“ у истом реду, бројеви: „1/2“; 

 24) под редним бројем 86. у колони број 4. „Количина и век трајања“, у првом и другом реду бројеви: „1/1“, замењују се 

бројевима: „1/2“. У десетом реду после речи: „Рукавице“ додаје се реч: „зимске“; 

 25) под редним бројем 88. у колони „Обућа“ додају се речи: „Ципеле радне летње“, а у колони број 6. „Количина и век трајања“ 

у истом реду, бројеви: „1/2“; 

 26) под редним бројем 89. у колони „Службена, заштитна и радна одећа“ у осмом реду после речи „маска“ додају се речи „за 

прашину“;  

 27) под редним бројем 90. у колони „Службена, заштитна и радна одећа“ додаје се нови ред који гласи “Јакна за заштиту 

приликом сечења моторном тестером“, а у истом реду, у колони број 4. „Количина и век трајања“ бројеви: „1/2“. 

 28) под редним бр. 85, 86, 90, 91 и 92. у колони „Обућа“ речи: „Радне ципеле летње“ замењују се речима „Ципеле радне летње“, 

а речи: „Радне ципеле зимске“ замењују се речима „Ципеле радне зимске“. 
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Члан 2. 

 Овај правилник је ступио на снагу 24. јула 2018. године.  

 

Број: 110-00-6/2018-04/1 

У Београду, 13. јул 2018. године 

 

 

   

  

 

 

в.д. ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

Александар Ребић 

 

_____________________________ 

                                                           

                                                          ДИРЕКТОР 

Дејан Јонић 

 

_________________________________ 

     


