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На основу члана  74. Закона о култури (Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - 
испр., 6/2020 и 47/2021),  и  члана 48 став 1.тачка 4.Статута  Народног музеја Топлице  
Прокупље бр. 414 од 15.10.2020.године ,  Управни одбор Народног музеја Топлице на 
седници одржаној 28.07.2021.године , на предлог в.д. директора доноси: 
 
 
 

ПРОГРАМ РАДА  НАРОДНОГ МУЗЕЈА ТОПЛИЦЕ  ПРОКУПЉЕ 
ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О НАРОДНОМ МУЗЕЈУ ТОПЛИЦЕ 
 
 
Назив Народни музеј Топлице 
Седиште Прокупље, Ратка Павловића бр.31 
Оснивач Град Прокупље 
Датум оснивања 11.10.1946.године 
Бр.регист.улошка 052-89 од 16.10.2020.године 
Матични број 07598165 
ПИБ 100413806    
Основна делатност 9102-Делатност музеја, галерија и збирки 
ВД Директор Љиљана Красић-дипл.екон. 
Укупан бр.запослених 21 (двадесетједан) 
Телефон 027/322-151; 027/321-694 
Електронска пошта установе muzejtoplice@gmail.com 
Веб сајт установе www.muzejtoplice.org.rs 
 
 
 

ИСТОРИЈАТ МУЗЕЈА 
 
Народни музеј Топлице-Прокупље основан је 11.10.1946.године . Музејска зграда је 
проглашена  за споменик културе. Према одлуци Министарства културе о 
територијалној надлежности, покрива територију града  Прокупља и три општине: 
Куршумлије, Блаца и Житорађе.  Музеј је смештен у згради старе поште, саграђеној 
1912.године, према пројекту архитекте Бранка Таназевића, која је проглашена за 
споменик културе. Године 1979. дограђен је део зграде где су организоване канцеларије 
за кустосе и галеријски простор. У задње две године музеј је имао преко 20.000 
посетилаца. Тај број посетилаца музеј је имао  80 тих 20 века тј. пре 30 година. У 
Музеју се израђују сувенири, копије музејских предмета који, поред тога што 
представљају својеврстан сувенир, доносе и приход а помажу  боље упошљавање 
запослених  радника у  Музеју. Посебни програми су направљени за ученике основних 
и средњих школа, у складу са школским програмима, што је повећало посету Музеју. 
Музеј потписао је Протокол о сарадњи са САНУ –огранак у Нишу, Народним музејем 
Ниш и Народним музејем Лесковац. 
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ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ МУЗЕЈА  

 
 Делатност музеја прописана је Законом о културним добрима и Законом о култури, 
која подразумева чување културне баштине и прикупљање података о историјском 
наслеђу. Поред тога музеј организује и : изложбе, предавања, научне скупове  и др.            
Основну изложбену делатност Музеја чине сталне музејске поставке.  
              
-       Археолошка налазишта града Прокупља 
-       Топлички устанак 1917. године 
-        Прокупље у 20. веку и 
-        Етнолошка поставка 
Повремена изложбена делатност састоји се од изложби: 
-      - научно-истраживачких, 
-      - просветно-педагошких, 
-      - информативно-пропагандних, 
-      - међународних, домаћих, ревијално-репрезентативних и др. 
 
Музеј објављује резултате свог рада, у оквиру своје делатности, путем научних, 
стручних и популарних издања. 
Научна и стручна издања Музеја су: 
-стручне и научне публикације: каталози збирки и колекција, каталози изложби, 
монографије и приручници. 
 
             ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА МУЗЕЈА 
 
Средства за обављање делатности Музеја и остваривање програма и пројеката, 
обезбеђују се у складу са законом, и то: 
 
1) из буџета града Прокупља 
2) из прихода остварених обављањем делатности 
3) од накнада за услуге 
4) продајом производа – публикација, сувенира, копија, репродукција, дописница  
5) вршењем услуга правним и физичким лицима 
6) из закупа пословних просторија и опреме 
7) донаторством, спозорством, поклонима, легатима 
8) уступањем ауторских и сродних права, 
9) и других извора финансирања (пројектно финансирање) и 
10) на други начин, у складу са законом. 
 

      
УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА У МУЗЕЈУ 

           
Ради обједињавања истих или сличних послова који су међусобно повезани и успешног 
извршавања послова из надлежности Музеја, у оквиру Музеја се образују основне 
организационе јединице -одељења, којима се сходно природи посла могу дати и други 
називи. Основне организационе јединице музеја су: 
- одељење за стручни рад са музејским збиркама,  
-одељење за стручни рад са публиком, и  
-одељење за опште и техничке послове. 
 Сходно развоју музеја и музејских послова могу се образовати и друге основне 
организационе јединице. 
Унутрашња организација и систематизација послова у Музеју ближе се уређује 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова на који даје 
сагласност градоначелник града  Прокупља. Овим Правилником ближе се утврђује 
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организација рада, делокруг рада, начин извршавања послова и задатака, начин 
руковођења, планирање и утврђивање обавеза, одговорности и овлашћења запослених у 
извршавању послова. 
 
 
 

МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ МУЗЕЈА   
 

Мисија Народног музеја Топлице је очување, заштита, презентација и  интерпретација 
културног наслеђа Топлице из области археологије, етнологије, историје, историје 
уметности,  као и  образовање свих слојева друштва за одрживост културне баштине. 
 
Наша Визија  да будемо врхунски пример организације, презентације и одрживог 
коришчења културне баштине, кроз  посебне програме како би укључили и 
инспирисали што више људи да упознају културно наслеђе као наслеђе целог 
човечанства, у циљу развијања свести о његовом значају и неопходности очувања за 
будућа поколења. 

 
Циљ Народног музеја Топлице  је да достигне висок  квалитет експозиције европских 
институција и музеја. 

 
 

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ ПРЕМА ОДЕЉЕЊИМА 
 

• Одељење за стручни рад са музејским збиркама 
 

Музеј има регионални статус и комплексног је типа. Музеј располаже следећим 
збиркама: 
1. Историјска збирка 
2. Археолошка збирка  
3. Збирка историје уметности  
4. Етнолошка збирка  
5. Нумизматичка збирка 
6. Збирка науке и технике 
По последњој ревизији од 31.12.2020.године музеј располаже са укупно 4.485 музејских 
предмета. 
У 2022.години планирамо да обогаћујемо музејске збирке кроз откуп музејских 
предмета везано за историју и етнологију, кроз ликовну колонију и школе сликања 
обогаћујемо фонд слика у збирци историје уметности, а кроз ахреолошка ископавања и 
истраживања доспемо до нових драгоцених и ретких предмета које ће обогарити 
археолошку збирку. 
 

1. Историјска збирка  се дели на три збирке и то: 
  

-Збирка Гвоздени пук 1912-1918.г. има 117 предмета, 
-Збирка Топлички устанак 1917.г. има 101 предмет,и 
- Збирка 2.светски рат у Топлици има укупно 563 предмета 
 
У одељењу за рад са историјском збирком ради један виши кустос историчар и један 
историчар. 
Приоритет рада  у  наредној  години  биће  реинвентаризација  збирки, стручна  обрада  
предмета,  дигитализација  грађе  у  оквиру  програма ИМУС, реорганизација депоа и 
издвајање предмета за конзервацију. Поред тога, обављаће се и следећи послови сходно 
специфичности сваке збирке.  
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Рад на припреми и штампању публикације-монографије „Гвоздени пук у 
ослободилачким ратовима Србије 1912-1918. Године“, као и монографија „ Цркве и 
манастири града Прокупља“ 
Рад на припреми и ичествовање у изради Топличке енциклопедије,  7.броја Топличког 
зборника града Прокупља и Водича кроз музеј. 
Узеће учешће и учествовати у организацији за обележавање значајних историјских 
догађаја, годишњица и јубилеја, организовати научне скупове и предавања. 
Рад на попису и евидентирању ратних меморијала на територији града Прокупља. 
Процена стања, предлагање мера санације односно рестаурације и конзервације, 
одржавање односно изарда програма за одржавање споменика на територији града 
Прокупља. 
Рад на пројектима из области културног наслеђа и савременог стваралаштва. 
Рад на истраживањима, и организовању историјских изложби. 
 

2. Археолошка збирка 
 
Археолошка збирка располаже са укупно  2.531 предмета, по последњој ревизији. 

У одељењу за рад са археолошком збирком ради један виши кустос археолог.  
У овој години се кренуло са археолошким истраживањима и ископавањима на два 
локалитета Хисар и Матарова, тако да имамо пронађене предмете/фрагменте који ће се 
обрадити и увести у студијску збирку. 
Поред  редовних  послова  на  стручној  обради  покретног  археолошког материјала  из  
својих  збирки,  изради  дигиталних  картона  у  програму ИМУС, обављању стручних 
вођења на сталној поставци,  археолог ће радити на следећим археолошким  
локалитетима и то:  
-Хисар-споменичка целина под заштитом државе од великог значаја-наставак 
археолошких ископавања и истраживања; 
-Плочник-археолошко неолитско налазиште наставак археолошких ископавања и 
иастраживања и рад на пројекту за уређивање ахео парка. 
Рад на пројектима из области културног археолошког наслеђа. 
Државање стручних предавања ђацима основних и средњих школа.  
 Учествовање на археолошким истраживањима која се буду организовала на територији 
града Прокупља, у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе Ниш. 
Сарадња са другим музејима и организовање археолошких изложби. 
 

3. Збирка историје уметности 
 
Збирка историје уметности располаже са  укупно 673 предмета/слика, од којих је 616 
културно добро , а  272 слика   у студијској збирци, и 20 слика за даљу продају по 
последњој ревизији. Ове године на ликовној колонији урађено је 26 слика које је 
обогатило ову збирку. 
 У одељењу за рад са збирком историје уметности ради један виши кустос историчар 
уметности. 
За следећу годину је предвиђено организовање изложби од стране кустоса, као и 
припрему за штампање каталога, позивница, плаката и превоз уметничких дела. 
Организовање школе сликања за децу школског узраста. Сарадња са школама, 
установама културе, музејима, и другим организацијама. 
Организовање и учешће у ликовној колонији Божа Илић. 
Рад на пројектима из области културног наслеђа и савременог стваралаштва. 
 

4. Етнолошка збирка 
 
Етнолошка збирка располаже са укупно 634 предмета по последњој ревизији.  
Оодељење за рад са етнолошком збирком нема запосленог кустоса од како је отишао у 
пензију, радно место се није попунило због забране запошљавања у јавном сектору. 
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Пошто је забрана запошљавања укинута музеј планира да у наредној години прими у 
радни однос кустоса етнолога који ће радити на поменутој збирци, узети учешће у 
новим плановима и идејама за развој музеја, обогаћивање збирке и презентовање , рад 
на сталној поставци и изложбама. 
 
 
 

5. Нумизматичка збирка  
 

Нумизматичка збирка располаже са укупно 181 предметом по последњој ревизији. 
Одељење нема свог кустоса, тако да се збирком дужи виши  кустос историчар. 
План је да се до краја кодине сви предмети-новчићи инвентаришу и убаце у ИМУС, а 
да се у наредној години израде витрине и одради поставка. 
 

6. Збирка науке и технике  
 

Збирка науке и технике располаже са укупно 14 предмета, по последњој ревизији. 
Одељење нема свог кустоса, он је у 2020.години раскинуо радни однос тако да  се 
збирком дужи виши  кустос историчар. 
План је да се у наредној години ради на обогаћивању предмета збирке на којој ће 
учествовати сви кустоси. 
 
 

• Одељење за стручни рад са публиком 
 

У оквиру Музеја организују се  музејске играонице и радионице. 
   У одељењу раде један виши музејски водич и три музејска водича.   
Музејске играонице и радионице у Музеју замишљене су као едукативни програм 
намењен деци предшколског и школског узраста. У теоријском делу деца усвајају 
основне информације о музејима уопште, музејској делатности Музеја и различитим 
темама из области археологије, историје, етнологије, примењене и ликовне уметности. 
У креативном делу ђаци су се изражавали кроз ликовно и примењено стваралаштво 
(цртање, сликање, ткање, прављење новогодишњих честитки и украса...), али су 
приказивали и своје знање кроз разне презентације, рецитале, скечеве, јавне  и огледне 
часове и др.     
У наредној години наставиће се озбиљним педагошким и едукативним радом у сарадњи 
са учитељима и наставницима историје. Наставиће се са  радионицама ткања  на малим 
стоним разбојима са ученицима основних школа. 
Као и сваке године настављамо своје учешче у  Манифестацијама Дани Европске 
баштине и Музеји за 10.  
План је и наставак пројекта  „Словарица Прокупља“, која је покренута 2020.године коју 
је финансирало министарство културе и информисања.   
Наставићемо са организовањем обележавања новогодишњих и Божићних празника, 
Дечије недеље, кроз радионице. 
   
  Музејски водичи ће наредне године као и сваке претходне бити  усмерени на 
упознавање посетилаца  са актуелним изложбама и сталним поставкама у музеју  као и 
на вођење екскурзија и турустичких група у обилазак нашег града, комплекса Хисар и 
Археолошког локалитета Плочник.  
 

• Одељење за опште и техничке послове 
 

Музеј има и своје одељење које се бави општим и техничким пословима где упошљава 
тринаест радника, предвиђених Правилником о организацији и систематизацији 
послова. 
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Музеј ће у наредној години бити отворен за посетиоце радним даном од 9-20 сати, а 
суботом и празником од 10-15 сати. Цена улазница се прописује посебном одлуком. 
Спомен соба „Гвоздени пук у ослободилачким ратовима 1912-1918.“ ће у наредној 
години бити отворена за посетиоце радним даном од 10-17 сати, а суботом и празником 
од 10-15 сати. Цена улазница се прописује посебном одлуком. 
Галерија „Бож Илић“ ће у наредној години бити отворена за посетиоце радним даном 
од 9-20 сати, а суботом и празником од 10-15 сати. Улаз је слободан. 
Архео парк у Плочнику ће бити отворен само приликом организованих посета све док 
се не оконча археолошко истраживање и не заврши са његовом обновом и додатним 
проширењем. Цена улазница се прописује посебном одлуком. 
У наредној години планирамо проширење музејске радионице за израду сувенира, и 
повћање сопствених прихода. 
 
Програмске активности у програму рада за 2022. годину опредељене су основним 
сегментима унапређења квалитета и нивоа примарне делатности  Музеја, планирањем  
и реализацијом сталних изложбених поставки, студијским и тематским изложбама, 
научним истраживањима у стручним бројним областима рада, систематском  заштитом  
збирки  Музеја,  дигитализацијом  збирки, издаваштвом и савременом музеолошком 
презентацијом фонда Музеја.  
 Пратећи  смернице  Министарства  културе  и  информисања, Музеј ће ускладити своја 
интерна акта са новодонешеним Законом о музејима, пратити конкурсе министарства и 
аплицирати са пројектима. 
У сарадњи са школама, установама културе, цивилним сектором унапредићемо рад 
музеја и радити на развоју културног туризма у сарадњи са Туристичком организацијом 
града Прокупља. 
 
 

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У ЗГРАДЕ И ОПРЕМУ 
 
У наредној години планирамо да уз помоћ ресорног министарства и града завршимо 
санацију и адаптацију поткровља музеја у површини од 355 м2, за коју имамо 
комплетну пројектно техничку документацију и дозволуза извођење радова од стране 
одељења за грађевинарство и урбанизам града Прокупља. У овој години ми смо 
аплицирали код Министарства културе и информисања кроз конкурс „Градови у 
фокусу 2021“, али је опредељен износ за наш град био више него упола мањи тако да су 
средства усмерена на пројекте мање финансијске вредности. 
 Након сређивања поткровља који би добио намену канцеларијског простора, наставили 
би са уређењем депоа набавком неопходних ормана, како за музеј тако и за Галерију 
где тђ.планирамо проширење депоа и набавку покретних ормана за уметничке слике. 
План је и замена подних облога на целој површини унутар музеја. 
Уређење дворишта и партер-прилаза за особе са инвалидитетом. 
Набавку и уградњу система за детекцију и дојаву пожара у згради музеја. 
Уградња видео надзора или решетака на излогу Галерије „Божа Илић“. 
Набавка опреме за дигитализацију. 
Наставак израде виртуелних водича за догађаје , периоде и личности из историје 
Топлице који нису заступљени у поставкама Музеја уз помоћ Математичког института 
САНУ и Електронског факултета у Нишу. 
Отварање Музеја на отвореном на брду Хисар. 
Отварање одељења у Куршумлији, а касније и у другим општинама. 
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            МЕДИЈИ 

 
Све догађаје  у  музеју  и у наредној години пратиће  медији како локална 

телевизија тако и друге телевизије у земљи и региону. 
 Узећемо учешће у гостовањима на телевизијама, и упознати јавност са радом и 

активностима у музеју. 
Сви догађаји биће објављени на званичном веб сајту музеја и друштвеним 

мрежама (facebook, twitter, instangram). 
 

 
 
 

 
ЗАКЉУЧАК 
 

Програмом рада у 2022. години Народни музеј Топлице Прокупље амбициозно 
наставља завршетак започетих активности и реализацију планираних, уз постојећи и 
пријем новог стручног  кадра, на основу финансијских  средства  опредељених  
буџетом града, а  са  најквалитетнијим могућим радом на заштити, презентацији и 
повећању музејског фонда. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                           

 
        Председник  

                                                     Управног одбора  
Народног музеја Топлице 

                Срђан Јовић 
________________ 


