
Na temelju članka 45., a u svezi s člankom 131. Statuta Veleučilišta u Virovitici (KLASA: 

012-03/21-01/01, URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 2021.) dekan Veleučilišta u Virovitici 

dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š., donosi 

 

 
 

 

 

O D L U K U 

o donošenju Pravilnika o  radnoj odjeći  

Veleučilišta u Virovitici 

 

 

 

 

I 

Donosi se Pravilnik o radnoj odjeći Veleučilišta u Virovitici koji se nalazi u privitku ove 

Odluke i čini njen sastavni dio. 

 

 

 

II 

Ova Odluka objavit će se na Oglasnoj ploči Veleučilišta u Virovitici i stupa na snagu osmog 

dana od dana obajve.  

 

 

KLASA: 012-03/21-02/06 

UR.BROJ: 2189-74-21-01 

Virovitica, 10. svibnja 2021. 

 

 

 

 

 

DEKAN 

 

dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 45., a u svezi s člankom 131. Statuta Veleučilišta u Virovitici (KLASA: 

012-03/21-01/01, URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 2021.) dekan Veleučilišta u Virovitici 

dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š., donosi 

 

PRAVILNIK 

o radnoj odjeći Veleučilišta u Virovitici 

 
članak 1. 

Ovim Pravilnikom o radnoj odjeći Veleučilišta u Virovitici (u daljnjem tekstu: Pravilnik) 

uređuje se pojam, nabava i korištenje radne odjeće Veleučilišta u Virovitici (u daljnjem tekstu: 

Veleučilište). 

Članak 2. 

Radna odjeća podrazumijeva sljedeće odjevne predmete koje koriste zaposlenici 

Veleučilišta na radnim mjestima čistačica i domara: 

- tenisice ili anatomske papuče, 

- zimska jakna ili zimski prsluk, 

- kuta s dugim ili kratkim rukavima,  

- radne hlaće. 

 Na radnoj odjeći ne ističe se logo Veleučilišta. 

 

Članak 3. 

Radnu odjeću nabavlja Veleučilište za jednogodišnji period na prijedlog prodekana za 

razvoj, a u količini i vrsti ovisno o stanju prethodno nabavljene radne odjeće, raspoloživim 

financijskim sredstvima i dogovoru sa zaposlenicima koji koriste radnu odjeću.   

 

Članak 4. 

Radnu odjeću zaposlenici su dužni nositi isključivo pri obavljanju poslova svog radnog 

mjesta.  

Članak 5. 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i 

odnose se jednako na muški i ženski spol. 

 

Članak 6. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radnoj odjeći Visoke škole 

Virovitica (KLASA: 012-03/20-02/02, URBROJ: 2189-74-20-01 od 30. rujna 2020.). 

 
Članak 7. 

Ovaj Pravilnik objavit će se na Oglasnoj ploči Veleučilišta i stupa na snagu osmog dana od 

dana objave.  

 

KLASA: 012-03/21-02/06 

UR.BROJ: 2189-74-21-02 

Virovitica, 10. svibnja 2021. 

 DEKAN 

dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š. 

 


