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На основу члана 58. став 3. Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник
РС“, број 104/13, 42/15, 87/18), одредби Правилника о боји и саставним деловима униформе
службеника обезбеђења („Службени гласник РС“, број 4/15) и члана 10. Одлуке о организацији
Општинске управе општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број
16/18) начелник Општинске управе општине Бабушница, дана 26.12.2018. године доноси

ПРАВИЛНИК
О БОЈИ И САСТАВНИМ ДЕЛОВИМА УНИФОРМЕ СЛУЖБЕНИКА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ
БАБУШНИЦА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником прописују се боја и саставни делови униформе коју
носе службеници обезбеђења Општинске управе општине Бабушница при вршењу
послова приватног обезбеђења – самозаштитне делатности за све органе општине
Бабушница, као и изглед и садржина знака који користи као сопствено обележје, врсте и
изглед ознака на униформи, рокови трајања униформе, као и начин ношења и коришћења
униформе.

II ИЗГЛЕД И САДРЖИНА ЗНАКА
Члан 2.
Општинска управа општине Бабушница је утврдила изглед и садржину знака (у
даљем тексту: лого) који користи као сопствено обележје на униформи коју носе службеници
обезбеђења.
Лого из претходног става је округлог облика – круг пречника 5 cm у црвеној боји.
На средини круга лога налази се слика зграде органа општине Бабушница - улаз у
зграду, која је беле боје.
Испод круга у правоугаонику црвене боје величине 5cm x 2cm, у првом реду,
исписан је назив белим словима „ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА“, а у другом реду
реч „SECURITY“.
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Члан 3.
Слика лога из претходног члана је одштампана уз овај Правилник и чини његов
саставни део.

III УНИФОРМА И ОЗНАКЕ НА УНИФОРМИ

Члан 4.
Службеници обезбеђења у Општинској управи општине Бабушница ће користити
само редовну врсту униформе.

Члан 5.
Делови редовне униформе службеника обезбеђења јесу:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

мајица са крагном, са кратким рукавима;
кошуља са кратким или дугим рукавима;
сако;
џемпер;
јакна (са улошком)
панталоне;
каиш;
плитке ципеле;
кравата
Члан 6.
Униформа службеника обезбеђења може бити зимска и летња.

Зимска униформа је класичног кроја и састоји се од: два комада зимских
панталона, две кошуље са дугим рукавима, једног сакоа, једног џемпера, једне зимске јакне са
улошком.
Летња униформа за мушкарце је класичног кроја и састоји се од: два комада
летњих панталона, две летње кошуље са кратким рукавима, две мајице са крагном и копчањем
са кратким рукавима, једног сакоа, и једног пара плитких ципела.
Саставни део летње и зимске униформе су каиш за панталоне, један пар плитких
ципела као и кравата.
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Члан 7.
Летња униформа службеника обезбеђења носи се од 15. априла до 14. октобра
текуће године, док се зимска униформа службеника обезбеђења носи од 15. октобра текуће
године до 14. априла наредне године.
Начелник Општинске управе општине Бабушница може одредити другачије од
прописаног у претходном ставу.
Члан 8.
Униформа службеника обезбеђења израђује се у тегет боји, са могућим разликама у
нијансама делова униформе.
Делови униформе службеника - сиве боје, које су коришћене у претходном
периоду, као и остали делови тих униформи из претходног периода ће служити радницима
обезбеђења као резервни комплет.
Члан 9.
Службеници обезбеђења на деловима униформе носе следећа обележја и то:
- лого Општинске управе општине Бабушница за службу обезбеђења на левом
џепу, односно предњој страни сакоа, јакне, кошуље и мајице на ИД картици, са легитимацијом,
чврсто причвршћене;
- на спољњем односно, јасно видљивом делу униформе, или металној или
пластичној плочици стоји натпис „ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА“, а додатно и реч
„SECURITY“.
Члан 10.
Трајање појединих делова редовне униформе службеника обезбеђења:
1) мајица са крагном, са кратким рукавима – две године,
2) кошуља са кратким или дугим рукавима – две године,
3) сако – четири године,
4) џемпер – четири године,
5) јакна – пет године,
6) панталоне – три године,
7) каиш – четири година
8) плитке ципеле – три године,
Члан 11.
Трајање појединих делова униформе из овог Правилника рачуна се од дана када је
службеник обезбеђења примио униформу.
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IV НАЧИН УПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНЕ ОДЕЋЕ
Члан 12.
Службеници обезбеђења, који непосредно врше послове приватног обезбеђења,
дужни су да носе униформу.
Униформа се може носити само за време вршења посла.
Члан 13.
Униформа из овог Правилника се даје на коришћење службенику обезбеђења, без
накнаде.
Члан 14.
Током трајања радног односа, а због потреба посла и организације рада начелник
може променити изглед униформе који је првобитно био одређен службеницима обезбеђења и
самим тим их задужити са другом униформом.
У случају из претходног става, службеник обезбеђења је дужан да у року од 5 дана
од добијања налога, врати задужену униформу, коју је претходно дао на чишћење, службенику
Општинске управе општине Бабушница које је за то задужено.
Члан 15.
Приликом ношења униформе јакна мора да буде закопчана, кошуља, односно
мајица увучена у панталоне и закопчана, дугме на оковратнику кошуље – закопчано, а рукави
на кошуљи такође закопчани.
Уз униформу службеници обезбеђења носе црне чарапе .
Члан 16.
Службеник обезбеђења униформу која му је дата на коришћење дужан је да
одржава чистом и уредном.
Члан 17.
Службеник обезбеђења униформу не може отуђити, нити на њој вршити измене у
кроју, боји и ознакама.
Члан 18.
Ако службеник обезбеђења одсуствује са рада дуже од шест месеци, по било ком
основу, трајање униформе продужава се за време за које је службеник обезбеђења одсуствовао
са рада.

СТРАНА 5 – БРОЈ 21

БАБУШНИЦА,

28.12.2018.ГОДИНЕ

Члан 19.
По истеку времена трајања униформе из овог Правилника она прелази у својину
службеника обезбеђења коме је дата на коришћење.
Члан 20.
Службеник обезбеђења враћа униформу ако му је престао радни однос пре истека
трајања те униформе.
Изузетно, од става 1. овог члана, службенику обезбеђења може се одобрити да
задржи униформу уз плаћање накнаде.
Висина накнаде из става 2. овог члана утврђује се према набавној цени униформе и
времену њене употребе.
Одредбе става 1. и 2. овог члана не примењују се у случају смрти службеника
обезбеђења, односно остваривања права на пензију.
Члан 21.
Службеник обезбеђења у случају када униформа, у складу са одредбама овог
Правилника, пређе у његову својину, са исте скида и предаје надлежном службенику у
Општинској управи општине Бабушница лого Општинске управе општине Бабушница, и друге
евентуалне ознаке и додатке који су постављени на деловима униформе.
Члан 22.
Ако службеник обезбеђења униформу, односно њен поједини део отуђи, уништи
или знатно оштети својом кривицом, дужан је да надокнади материјалну штету Општинској
управи општине Бабушница коју према времену употребе униформе одређује начелник
Општинске управе општине Бабушница.
Ако униформа службеника обезбеђења или њен поједини део уништен или знатно
оштећен без своје кривице, начелник Општинске управе општине Бабушница доноси одлуку о
томе да службенику обезбеђења буде дата нова униформа, односно њен поједини део.
Члан 23.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
''Скупштинском прегледу општине Бабушница''.
У Бабушници
Број: 110-21/2018-4
26.12.2018. године
НАЧЕЛНИЦА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ
БАБУШНИЦА
Славица Милић,с.р.
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