
 
 

На основу  члана 33. Статута Дома ученика средњих школа Крагујевац, а у складу  

са Законом о приватном обезбеђењу („Сл.гл.РС“,бр.104/13 и 42/15),  и Правилником  о 

боји и саставним деловима униформе службеника обезбеђења („ Сл.гл.РС“ бр.4/2015) 

Управни одбор Дома  на седници одржаној дана  15.11.2018.године, донео је 

  

 

П Р А В И Л Н И К 

      О  ИЗГЛЕДУ И САДРЖИНИ УНИФОРМЕ РАДНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ 

 

 

 1.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником прописују се боја и саставни делови униформе коју носе 

радници који обављају послове и задатке службеника обезбеђења без оружја,   при 

вршењу послова и задатака физичко техничке заштите у Дому ученика средњих школа 

Крагујевац (у даљем тексту: Дом). 

 

Члан 2. 

  Униформу коју носе службеници обезбеђења из члана 1. овог правилника чини 

одећа и обућа утврђена овим правилником.  

 

Члан 3.  

Делови редовне униформе службеника обезбеђења  јесу: 

1) Униформа (панталоне и сако) – 1 пар на три године 

2) кошуља за зимску униформу – 2 ком.на 2 године 

3) кошуља за  летњу униформу – 2 ком.на 2 године 

4) зимска јакна – 1 комад на 3 године 

5) прслук  – 1 комад на 5 година 

6) ципеле летње – 1 пар на 2 године 

7) ципеле зимске – 1 пар на  2  године 

 

Члан 4.  

Сако и панталоне (униформа) морају  бити црне боје. 

На левом горњем џепу сакоа, радник мора носити плочицу са  ЛОГОМ  ДОМА, именом 

и презименом, као и називом радног места (прилог 1) 

Кошуља је беле или пастелне боје. 

На  левом   рукаву  кошуље мора  бити јасно видљив  наштампан натпис „Дом ученика 

средњих школа Крагујевац“ и лого Дома. 

 



 

Члан 5.  

 Спољни, односно јасно видљиви леви део  јакне и прслука службеника обезбеђења 

мора да садржи  јасно уочљив лого Дома. На леђима јакне и прслука у пределу плећке  

мора стајати ЛОГО ДОМА  и испод натпис „Обезбеђење“, а додатно и реч „Security“. 

 Кад службеник обезбеђења преко униформе или дела униформе носи заштитни 

прслук или јакну којим заклања лого и натпис „Обезбеђење“ и  „Security“, исти морају 

бити јасно истакнути на прслуку, односно јакни. 

 

Члан 6. 

 Сваки радник обезбеђења у обавези је да носи јасно истакнуту  ПЛОЧИЦУ,  са 

именом и презименом и ознаком да је радник обезбеђења. 

 Плочица се носи на левој страни униформе на сакоу или кошуљи. 

 

Члан 7.  

Сви радници који обављају послове, односно задатке обезбеђења су униформисани 

и у обавези су да  обављају дужност искључиво у униформи. 

 

Члан 8.  

Радници на пословима обезбеђења могу носити униформу само за време вршења 

службе. 

Након завршетка радног времена, униформа се одлаже на прописано место у Дому. 

 

      

 Члан 9.  

 Изглед, величина и боја слова из натписа и  димензије и боја лога Дома,  детаљније 

су предвиђени и описани у прилогу 1. који се налази у наставку  овог Правилника и његов 

је саставни део.  

 

Члан 10. 

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Упавног одбора, а 

примењиваће се осмог дана од дана објављивања на огласној табли Дома. 

 

 

У Крагујевцу       председник  Управног одбора 

Новембар 2018.г.       

         _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 Прилог: 1. 

 

 
  ОЗНАКЕ  НА  УНИФОРМИ   РАДНИКА   ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

 

 

1.   Лого и натпис на леђима: 

 
 

   ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

   S E C U R I T Y 

 

        Лого дома је димензија100 x 100 мм, наранџасте боје оивичен  црном бојом, слова на 

логу Дома су сиво металик боје.  

        Натпис: „обезбеђење / security“ је димензија  300 x 800 mm и уштампан је испод лога 

дома на јакни и прслуку радника обезбеђења. Натпис „обезбеђење / security“ је сиво 

металик боје, која је јасно видљива и  у мраку. 

 

2. Лого и натпис на  левом рукаву кошуље  су уштампани  и то: лого наранџасте боје, 

слова црне боје. 

 

3.   Плочица коју радник носи на грудима: Димензије  90 x 30 мм , садржина : лого Дома у 

левом делу плочице,   у наставку  у првом реду име и презиме радника,   у другом реду 

текст: радник обезбеђења .            

 

 

 

 


