На основу члана 37. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду и
члана 192. Закона о раду („Сл.гласник РС“ број 24/2005, 61/2005 i 54/2009), Декан
Природно-математичког факултета у Новом Саду доноси
Члан 1.

ПРАВИЛА ОБЛАЧЕЊА
НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ

(1)
Овим Правилима облачења на Природно-математичком факултету у Новом
Саду (у даљм тексту: Правила) прописују се правила облачења запослених на
Природно-математичком факултету у Новом Саду (у даљем тексту: Факултет).
Члан 2.

(1)
Запослени на Факултету дужан је да се одева прикладно и уредно,
примерено пословима и радним задацима запосленог а на начин којим се чува
углед Факултета и лично достојанство запосленог као припадника академске и
универзитетске заједнице.
Члан 3.

(1)
Под неприкладном одећом сматрају се нарочито: непримерено кратке
сукње, блузе и хаљине са великим деколтеом или танким бретелама, изразито
кратке и провидне блузе и хаљине, шорцеви, обућа за плажу и тренерице.
(3) Шминка запослене на Факултету теба да буде дискретна и усклађена са
општим изгледом.
Члан 4.

(1)
О прикладном облачењу на Департману стара се Директор департмана и
овлашћен је да на предлог непосредног руководиоца неприкладно одевена лица
удаљи са Департмана односно Факултета.
(2)
О прикладном облачењу у Деканату стара се Декан Факултета или лице
кога овласти и овлашћен је да на предлог непосредног руководиоца неприкладно
одевена лица удаљи из Деканата односно Факултета.
(3)
Запосленог који је неприкладно одевен непосредни руководилац упозориће
на обавезу поштовања ових Правила у погледу одевања на радном месту и на
могућност покретања дисциплинског поступка у случају поновљене повреде
Правила.
Члан 5.

(1)
Одредбе Правила се примењују на студенте Факултета и на трећа лица која
се налазе на Факултету.
Члан 6.

(1)
Ова Правила ступају на снагу даном објављивања на огласним таблама
Департмана и огласној табли Факултета, а примењују се од школске 2011/12.
године односно од 1. октобра 2011. године.
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