КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
БРОЈ: 15236/5a
ДАТУМ: 11.05.2018.год.
На основу члана 27. а у вези са чланом 53. став 2. Статута Клиничког центра
Ниш, Управни одбор Клиничког центра Ниш на седници одржаној 11.05.2018.
године, доноси
ПРАВИЛНИК
О РАДНОЈ ОДЕЋИ И ОБУЋИ
Члан 1.
Овим Правилником у складу са законом и другим прописима донетим у
складу са законом уредјује се врста, намена, начин употребе, обележавање и рок
трајања радне одеће и обуће коју користе запослени Клиничког центра на својим
радним местима.
Члан 2.
Запослени Клиничког центра који раде на пружању здравствене заштите
(здравствени радници, здравствени сарадници), немедицински радници и помоћни
радници за време рада у Клиничком центру носе радну одећу и обућу прописану
овим Правилником.
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 Клиничког центра, односно у приватне сврхе.
Члан 4.
Клинички центар обезбеђује да у магацину има довољно количине
одговарајуће радне одеће и обуће.
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.
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.
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Члан 8.
Здравствени радници за време рада носе посебну одећу и обући, и то:
лекари – униформе (панталоне или сукња и блуза за жене и панталоне и блуза
за мушкарце), две униформе и мантил беле боје;
здравствени сарадници – мантили беле боје;
медицинске сестре и техничари – униформе (панталоне или сукња и блуза за
жене и панталоне и блуза за мушкарце), беле боје са плавим обрубом на
крагни, две униформе.
Помоћни радници у здравству (болничари и хигијеничари) – униформе
(панталоне или сукња и блуза за жене и панталоне и блуза за мушкарце) сиве
боје, две униформе.

Члан 9.
Здравствени радници који раде у сали, дечјем блоку, изолационим
блоковима и другим просторијама где се ради под асептичним и посебним
условима, поред радне одеће из члана 8. овог Правилника, носе и посебно
израђену униформу (одела) за рад у сали и стерилним просторима, које се
разликује од остале радне одеће по намени, кроју, боји, ознакама и за чије
одржавање је предвиђен посебан поступак.
 Сви запослени у операционим салама – (панталоне или сукња и блуза за жене и
панталоне и блуза за мушкарце), мараме или капе зелене боје, две униформе.
 Сви запослени здравствени радници одељења интензивне неге, одељења
дијализе, одељења неонатологије – (панталоне или сукња и блуза за жене и
панталоне и блуза за мушкарце) љубичасте боје, две униформе.
 Здравствени радници на ургентном пријему и реанимацији – (панталоне или
сукња и блуза за жене и панталоне и блуза за мушкарце) бордо боје, две
униформе.
 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 и кецељу од оловне гуме, наочаре за адаптацију, као и заштитне
рукавице, две униформе.
Наведене униформе не смеју се носити ван предвиђених радних места.
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:
1. запослени који раде у кухињи, на дистрибуцији и сервирању хране болесницима
– мантиле, повезаче или капе беле боје са ознаком за кухињу;
2. запослени на прању и пеглању веша – мантиле беле боје са ознаком за вешерај;
3. запослени који раде на одржавању постројења, инсталација и апарата – радне
комбинезоне или мантиле плаве боје;
4. запослени на одржавању чистоће – мантиле и повезаче плаве боје;

5. остали немедицински радници – домари, магационери, технички секретари и
остали – мантиле у боји која се разликује од претходних. На радној одећи мора бити
истакнута ознака организационе јединице.
Члан 12.
Радна одела беле боје морају бити од материјала који се искувава и пегла.
Клинички центар је дужан да радну одећу одржава и даје на употребе у
чистом и уредном стању.
Прање и пеглање обавља се у вешерају Клиничког центра.
Члан 13.
Поред радне одеће запослени носе заштитну обућу, и то:
1. здравствени радници – обућу од коже или платна (кломпе, боросане), наглавке за
рад у стерилним просторима;
2. запослени у кухињи – патике или ципеле од коже, односно платна;
3. запослени на прању веша – обућу отпорну на воду – пластичне или гумене
чизме, каљаче и сл.;
4. запослени у Служби за техничке и друге сличне послове на одржавању
постројења – обућу отпорну на влагу, гумене ципеле, односно чизме.
Члан 14.
Рок трајања радне одеће је 2 године, осим за запослене који раде на
апаратима са отвореном ватром – 1 година;
- рок трајања радне обуће је 1 година.
Изузетно у случајевима утврдјеним овим Правилником замена радне одеће,
односно обуће може се одобрити пре наведеног рока.
Члан 15.
Упутства за спровођење овог Правилника издаје главна сестра Клиничког
центра.
Члан 16.
Уколико су неке одредбе овог Правилника супротне закону или прописима
донетим на основу закона, непосредно ће се примењивати закон, односно пропис
донет на основу закона.
Члан 17.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о радној
одећи и обући бр. 26553/5-5 од 17.09.2014. године.
Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА,
Милан Петровић, адвокат

