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ПРАВИЛНИК О УПОТРЕБИ ЗАСТАВЕ  

Градског центра за социјални рад Јагодина 

Чл. 1.

Овим правилником уређује се употреба заставе Градског центра за 
социјални рад Јагодина. 

Чл. 2.

Државна застава је хоризонтална тробојка са пољима истих 
висина, одозго на доле: црвена, плава, бела.  

Чл. 3.

Државна застава се стално вије на главном улазу у зграду Градског
центра за социјални рад Јагодина

Чл. 4. 

За време дана жалости Градски центар за социјални рад Јагодина
истиче  државну  заставу  Републике  Србије,  на  пола  копља  односно
јарбола. 

Чл. 5. 

За време изузетно неповољних атмосферских прилика застава се 
не мора истицати.  

Чл. 6. 

Застава не сме бити изложена тако да додирује тло, не сме се 
користити као подлога на конференцијским столовима или на 
говорницама, осим у форми стоне заставе. 

Застава која је дотрајала или неподобна за употребу не сме се 
истицати. 



Чл. 7. 

Задужен и одговоран за истицање заставе у Градском центру за 
социјални рад Јагодина је радник обезбеђења. 

Радник обезбеђења је дужан да се стара о застави. Дужан је да се 
брине о њеном правилном истицању. У време проглашења дана 
жалости има обавезу да је спусти на пола копља, након завршетка дана
жалости врати. У обавези је да пријави руководиоцу оштећења или 
дотрајалост, у обавези је да благовремено требује нову заставу. 

Чл. 9.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен 
на огласнојтабли и на званичном сајту Градског центра за социјални 
рад Јагодина.

                                                       ДИРЕКТОР
  Бисерка Јаковљевић
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