На основу члана 37. Статута Спортско риболовног савеза РС и члана 5.
Правилника о рибочуварској служби (Сл.гл. 64/13), Управни одбор СРС РС на
сједници од 26.12.2015. године доноси
ПРАВИЛНИК
о службенoj униформи Спортско риболовног савеза РС
Члан 1.
Овим Правилником прописује се облик службене униформе у СРС РС, рокови
трајања, начин и вријеме ношења.
Члан 2.
Рибочувар којег корисник риболовног подручја ангажује за чување и надзор
риболовних вода има право на службену униформу и обвезан је носити
приликом обављања послова рибочувара.
Боја свих дијелова службене униформе је јединствена: плава.
Члан 3.
Униформе за рибочуваре састоји се од два комплета:
1. Зимски комплет сачињавају: јакна, прслук, хлаче, зимска кошуља, плетена
капа и гумене чизме
2. Љетни комплет сачињавају: хлаче, поло мајица, прслук, капа-качкет и плитке
ципеле
Зимски комплет носи се у правилу од 15. октобра до 30. априла, а љетна од 1.
маја до 14.
октобра, осим ако одговорна особа овлаштеника, у зависности од временских
прилика или корисник не нареди другачије.
Члан 4.
Опис дијелова униформе:
ЈАКНА са капуљачом - израђена је тако да покрива капу, направљена од
квалитетног кепер платна погодног за рад у природи у свим временским
условима и за импрегнацију спрејем против прокишњавања, те отпорног на
хабање (грање, ниско раслиње, чичак) сировинског састава 50% памук, 50%
полиестерско влакно.
Постављена са термо-изолацијском поставом одвојивом од јакне, има повишену
крагну, затварање патентним затварачем по средини и додатно затварање
чичком.
Џепови се налазе два на прсима са поклопцима који се затварају чичком, изнад
поклопца десног џепа израђен је прорез за рибочуварску значку, а мјесто на
лијевом џепу предвиђено је за амблем СРС РС са додатком РИБОЧУВАР. На
доњем дијелу јакне налазе се још два већа џепа са поклопцима који се затварају
чичком, те имају још по два претинца са стране и са унутрашње стране јакне.
Израђује се у величинама М, Л, XЛ, XXЛ, и XXXЛ.
ПРСЛУК - направљен је од квалитетног кепер платна погодног за рад у природи
у свим временским условима и за импрегнацију спрејем против прокишњавања,
те отпорног на хабање (грање, ниско раслиње, чичак) сировинског састава 50%
памук, 50% полиестерско влакно. Израђује се у два слоја кепера са патентним
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затварачем у средини, те се на прсима налазе два џепа са поклопцем, који се
затварају чичком.
Изнад поклопца десног џепа израђује се прорез за рибочуварску значку, а мјесто
на лијевом џепу предвиђено је за амблем СРС РС са додатком РИБОЧУВАР. На
доњем дијелу прслука налазе се још два већа џепа са поклопцем који се
затварају чичком.
Израђује се у величинама: М, Л, XЛ, XXЛ, и XXXЛ.
ХЛАЧЕ - направљене су од квалитетног кепер платна погодног за рад у
природи у свим временским условима и за импрегнацију спрејем против
прокишњавања, те отпорног на хабање (грање, ниско раслиње, чичак)
сировинског састава 50% памук, 50% полиестерско влакно.
Са предње бочне стране има два нашивена џепа, те два џепа са поклопцем
нашивена на ногавицама бочно, као и два џепа са стражње стране (на туру) са
поклопцем. Сви џепови са поклопцем затварају се чичком. Појас, као и шлиц
затварају се дугмадима.
Израђује се у величинама М, Л, XЛ, XXЛ,и XXXЛ.
КОШУЉА
а) ЉЕТНА - поло мајица, направљена од 100% памука угодног за кожу, кратких
рукава, има крагну и прорез од крагне до прса, који се затвара са три дугмета.
Израђује се у величинама М, Л, XЛ, XXЛ
б) ЗИМСКА - истога је облика и боје као љетна, од памучног платна, има
крагну и прорез од крагне до прса, који се затвара са три дугмета, дугих
рукава.
Израђује се у величинама М, Л, XЛ, XXЛ
КАПА ПЛЕТЕНА - Направљена је од квалитетног предива са одличним топлотним
и паро пропусним својствима, сировинског састава 30% вуна и 70% поли
акрилног влакна. Израђена од густог плетива, кројена и шивана двослојно, те је
на предњој страни предвиђено мјесто за амблем СРС РС са исписом –
РИБОЧУВАР.
Израђује се величинама: Л, XЛ, XXЛ.
КАПА КАЧКЕТ - направљена је од квалитетног платна, подесног за рад у
природи у свим временским условима и за импрегнацију спрејем против
прокишњавања, те отпорног на хабање (грање, ниско раслиње, чичак)
сировинског састава 50% памук, 50% полиестерско влакно.
Величина се подешава са задње стране траком на којој је чичак те је на челу
предвиђено мјесто за амблем СРС РС са исписом – РИБОЧУВАР.
ЧИЗМЕ - гумене , футроване или са улошком, ниске у адекватним величинама.
ЦИПЕЛЕ - плитке, црне боје израђене у адекватним величинама.
Члан 5.
Сваки дио униформе има свој употребни рок како слиједи:
Ред.б
рој

Назив

Кoличина

Вијек трајања
мјесеци
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Јакна
Прслук
Хлаче
Капа плетена
Поло мајица- љетна
Кошуља зимска
Капа качкет
Чизме
Ципеле

1
1
2
1
1
1
1
1
1

36
24
24
36
12
12
24
12
12

Поједини дијелови униформе могу се замијенити и прије истека рока прописаног
овим Правилником уколико су оштећени и уништени током службе. Замјену
униформе или њеног дијела одобрава корисник риболовног подручја. О издатој
униформи води се евиденција.
Члан 6.
Уколико је до уништења појединих дијелова униформе дошло изван обављања
службе или грубом непажњом за вријеме обављања службе, рибочувару ће се
издати нова на његов трошак.
Члан 7.
Униформа се мора уредно одржавати и чувати.
Радник који приликом обављања службе не буде имао уредну униформу чини
повреду радне дисциплине за коју му корисник риболовног подручја може
изрећи дисциплинску мјеру.
Члан 8.
Уколико рибочувар престаје обављати функцију за коју је именован, обавезан је
вратити дијелове униформе за коју је задужен.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Службену одјећу прописану овим Правилником појединци, или њихове
организације могу наручити и купити директно код овлаштеног произвођача,
одабраног на основу расписаног тендера СРС РС.
Члан 10.
Тумачење одредби овог Правилника даје Управни одбор СРС РС.
ПРЕДСЈЕДНИК УО
Остојић
Здравко
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