
 

Na temelju članka 44. točke 7. Statuta Agencije za vodne putove (u daljnjem tekstu: Statut), 

članka 54. stavak 2. Zakona o ustanovama, (N.N. br. 76/93.), a sukladno Zakonu o zaštiti na 

radu, (N.N. br. 59/96.) (u nastavku: Zakon), Upravno vijeće Agencije za vodne putove(u 

daljnjem tekstu: Upravno vijeće) na svojoj XXXIV(II/10) sjednici održanoj 23.07.2010. 

godine donijelo je 

 

PRAVILNIK 

O RADNOJ ODJEĆI I OBUĆI 

ZAPOSLENIKA AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE 

I.   OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

Pravilnik o radnoj odjeći i obući zaposlenika Agencije za vodne putove, utvrđuje koji 

su zaposlenici Agencije za vodne putove dužni koristiti radnu odjeću i obuću, kao i namjenu, 

vrstu i rok trajanja iste. 

 

II.  RADNA ODJEĆA I OBUĆA 

 

Članak 2. 

Radna odjeća i obuća dijeli se na:  

 radna odjeća i obuća 

 zaštitna odjeća i obuća 

Članak 3. 

 

Radnu odjeću i obuću nose: zapovjednik broda – nadzornik, zapovjednik broda za 

obilježavanje, strojar unutarnje plovidbe, vođa palube, stručni referent  za snimanje i praćenje 

plovnog puta, pomoćnik na snimanju plovnog puta, viši stručni referent  za  analize i baze 

podataka 

Zaštitnu odjeću i obuću nose: zapovjednik broda – nadzornik, zapovjednik broda za 

obilježavanje, strojar unutarnje plovidbe,  vođa palube 

 

Članak 4. 

 

Nabava radne odjeće i obuće obavlja se za jednogodišnji i dvogodišnji period. 

 

Članak 5. 

 

Za jednogodišnje razdoblje  nabavlja se:  

RADNA ODJEĆA: 

 majica kratki rukav – obična (2 kom) 

 majica kratki rukav – polo (1 kom) 

 majica dugi rukav – polo  (2 kom) 

 hlače kratke (1 kom) 

 radne hlače (1 kom) 

 radne hlače - treger  (1 kom) 

 kapa šilterica (1 kom) 

 kožne radne rukavice (1 par) 

 impregnirane radne rukavice (1 par) 



 

 

RADNA OBUĆA: 

 ljetne cipele s metalnom kapom (1 par) 

 

Članak 6. 

 

Za dvogodišnje razdoblje  nabavlja se: 

RADNA ODJEĆA: 

 dolčevita vunena s patent zatvaračem  (2 kom) 

 zimska jakna   (1 kom) 

 radni prsluk (1 kom) 

 radna bluza (1 kom) 

 kišno odijelo (1 kom) 

 

RADNA OBUĆA: 

 zimske cipele s metalnom kapom (1 par) 

 čizme gumene s metalnom kapom (1kom) 

 

 

Članak 7. 

 

Ovisno o potrebama ostalih djelatnika Agencije istima će se  osigurati potrebna radna 

odjeća o čemu odluku donosi  ravnatelj Agencije. 

 

Članak 8. 

 

Odjeća mora imati službeni naziv i/ili znak Agencije za vodne putove  

 

Članak 9. 

 

Zaposlenicima se izdaje radna i zaštitna odjeća odlukom ravnatelja. 

 

Članak 10. 

 

Zaposlenik kojem prestaje radni odnos po bilo kojoj zakonskoj pretpostavci, osim 

smrti ili odlaska u mirovinu, odnosno koji je raspoređen na drugo radno mjesto po Pravilniku 

o unutarnjem ustrojstvu i sustavnom razvrstavanju radnih mjesta (sistematizacija), a koje 

radno mjesto nije predviđeno za obvezno nošenje  radne odjeće, te koji je primio radnu 

odjeću po odredbama ovog Pravilnika, dužan je istu vratiti Agenciji za vodne putove. 

Kod prestanka radnog odnosa uslijed smrti zaposlenika ili odlaska u mirovinu, 

zaprimljena radna i zaštitna odjeća se može zadržati bez naplate. 

 

Članak 11. 

 

Ukoliko korisnik u vršenju svoje dužnosti bez svoje krivnje ošteti ili uništi radnu ili 

zaštitnu odjeću ili obuću ili jedan njezin dio, ima pravo na zamjenu, ako se zbog stupnja 

oštećenosti istu ne bi moglo koristiti. 



Ukoliko korisnik svojom krivnjom i nemarnošću ošteti, izgubi ili uništi radnu ili 

zaštitnu odjeću ili obuću ili jedan njezin dio, dužan je nabaviti novu radnu ili zaštitnu odjeću 

ili dio iste (ovisno o slučaju) na svoj trošak. 

Ocjenu ili nalog u smislu prethodnih stavaka daje ravnatelj Agencije za vodne putove 

ili osoba koju on ovlasti. 

 

 

 

Članak 12. 

 

O radnoj ili zaštitnoj odjeći i obući ovog Pravilnika vodi se evidencija nabave i 

zaduženja. 

Članak 13. 

 

Za tumačenje odredbi ovog Pravilnika nadležan je ravnatelj Agencije za vodne 

putove. 

 

Članak 14. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 

 

Članak 15. 

 

  Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se po postupku propisanom za njegovo 

donošenje. 

 

         

 

 
 

 

Vukovar, 23.07.2010. godine. 

 

 

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Agencije dana 23.srpnja 2010. I stupa na snagu 

danom donošenja. 

 

 



 

 


