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       У складу са чл. 15. до 17. а у вези са чл. 179. и 179а и чл. 165. до 169. Закона о раду („Службени 
гласник РС“,бр. 24/05, 61/05, 54/09,32/13 и 75/14, 13/2013- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично 
тумачење),  чл. 61.- 63. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач РС, 
аутономна покрајина  и јединица локалне самоуправе, а на основу чл. 48. Статута Народног музеја 
Топлице  Прокупље, бр. 36 од 26. 01. 2017.г. Управни одбор Народног музеја Топлице  Прокупље дана 
_____________. год. донео је :       
 
 
 
                                                        
                                                                     ПРАВИЛНИК 
                  О   ПОВРЕДИ РАДНЕ ОБАВЕЗЕ, НЕПОШТОВАЊУ РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ  
                                                  И ПОНАШАЊА  ЗАПОСЛЕНОГ  
                                 У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ ТОПЛИЦЕ   ПРОКУПЉЕ       
 
 
1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ                                                             
                                                                               
                                                                   Члан 1.   
        Овим правилником ( у даљем тексту: правилник) дефинишу се повреда радне обавезе, односно 
непоштовање радне дисциплине и повреда правила понашања запосленог у Народном музеју Топлице.  
( у даљем тексту: Музеј), мере које послодавац може предузети као и материјална одговорност 
запослених у случају проузроковања штете Музеју у складу са важећим Законом о раду ( у даљем 
тексту: Закон) и Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач РС, аутономна 
покрајина  и јединица локалне самоуправе ( у даљем тексту: Посебан колективни уговор). 
 
                                                                    Члан 2.  
     Послодавац је дужан да приликом закључивања уговора о раду са запосленим истог упозна са                                                                     
правилником о  повреди радне обавезе, непоштовању радне дисциплине и понашања  запосленог у 
Народном музеју Топлице Ппрокупље       
 
                                                                    Члан 3.                         
     Запослени је дужан да поштује  радне обавезе, дисциплину и правила понашања утврђене овим 
правилником. 
 
                                                                    Члан 4.                    
     Запосленом који не поштује горе наведени правилник, директор може отказати уговор о раду  у 
складу са правилником и законом.                      
 
                                                                    Члан 5. 
     На све што није уређено овим правилником, а тиче се радне обавезе, радне дисциплине и правила 
понашања запослених примењују се одговарајуће одредбе закона о раду и других важећих прописа. 
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2. ПОВРЕДА РАДНЕ ОБАВЕЗЕ, НЕПОШТОВАЊЕ РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ И ПОВРЕДА                           
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА 
 
                                                                     Члан 6.       
       Овим Правилником утврђују се повреде радне обавезе, непоштовање радне дисциплине и правила 
понашања од стране запосленог, којима би запослени онемогућио или отежао остваривање радних и 
пословних задатака директора и других запослених, права запослених по основу рада или угрозио 
имовину Музеја или лична добра запослених за време рада. 
       Запослени чини повреду радне обавезе односно не поштује радну дисциплину и правила понашања 
својом кривицом и у стању урачунљивости, а повреда радне обавезе односно непоштовање радне 
дисциплине или правила понашања нечињењем наступа кад запослени не изврши радну обавезу коју је 
био дужан да изврши или поштује. 
 
2.1. Повреда радне обавезе 
                                                                     Члан 7. 
Повредом радне обавезе сматра се: 
1) - ако запослени не ради у складу са законом, уговором о раду и општим актима Музеја 
2) - aкo не остварује резултате рада или нема потребна знања и способности за обављање послова на 

којима ради;  
3) - aкo je правноснажно осуђен за кривично дело на раду или у вези са радом; 
4) – ако несавесно, неблаговремено, неодговорно или немарно извршава  радне обавезе, што 

укључује све повреде којима запослени не изврши своју обавезу коју је био дужан да изврши или 
поштује, 

5) – ако се не врати на рад код послодавца у року од 15 дана од дана истека рока мировања радног 
односа из члана 79. Закона , односно неплаћеног одсуства  из чл. 100 закона   

6) -    несавесно чување службених списа или података, материјала и средстава за рад; 
7) -Уколико не обавља рад на месту где се посао обавља у одређено договорено радно време 
8) - Уколико се  удаљава са свог посла са места где се посао обавља у оквиру одређеног договореног 

радног времена, ван договореног периода одмора у току дневног рада, без сагласности 
непосредног руководиоца  

9) - ако не поштује забрану пушења у просторијама Музеја и Галерије „Божа Илић“ (пушачима је   
дозвољено пушење у дворишту Музеја). Лице задужено за контролу пушења дужно је да   
запосленом и другим лицима која не поштују забрану пушења усмено наложи да престану са    
пушењем и да против запосленог који је прекршио забрану покрене односно предложи покретање 
поступка за утврђивање повреде радне дисциплине. Документацију везано за то неопходно је 
чувати 12 месеци.  

10) - врши злостављање на раду или у вези са радом дефинисано у одредбама Закона од злостављања 
на раду ( свако активно и пасивно понашање које се понавља, а представљ повреду достпојанства, 
угледа, личног и професионалног интегритета) 

11) - злоупотреба права на заштиту од злостављања неоснованим покретањем или иницирањем 
покретања поступка за заштиту од злостављања 

12) - злоупотреба узбуњивања достављањем информација за које зна да нису истините  
13) -  злоупотреба положаја или прекорачење овлашћења 
14) -  нецелисходно и неодговорно коришћење средстава за рад 
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15) ако се неодговорно  понаша и односи према музејским поставкама и предметима поставки,   
16)  -  неадекватно складира и чува збирке Музеја, као и  средства за  рад, 
17)  -  ако самовољно, односно без дозволе непосредног руководиоца или директора и без реверса  

позајми музејске предмете; 
18)  - некоришћење или ненаменско коришћење обезбеђених средстава или опреме за личну заштиту 

на раду 
19) - непоштовање интерних аката 
20) - пропуштање радњи чиме се омета, онемогућава или отежава успешност рада послодавца и 

његових органа и тела 
21) - изношење нетачних информација о раду Музеја као и нетачних података који су од утицаја на 

доношење одлука у Музеју као и одлука надлежних органа. 
22) - непреношење стручног знања и стеченог искуства на приправнике и друга лица упућена на обуку 
23) - свака намерно лажна или злонамерна пријава представља недозвољено понашање које подлеже 

одговорности укључујући и могућност отказа уговора о раду. 
24) - извршење кривичног дела учињеног на раду и у вези са радом, независно од тога да ли је против 

запосленог покренут кривични поступак за кривично дело 
25) - проневера или покушај проневере имовине Музеја 
26) - самовољно узимање и изношење имовине Музеја ван објекта у којима се обавља рад 
27) - фалсификовање финансијске документације или друге документације и њихова употреба као 

истините као и уништење, прикривање или  оштећење исправа, докумената, музејских предмета, 
културних добара, списа, књига, фотографија и сл. 

28) - прикривање учињене материјалне штете и намерно проузроковање штете 
29) - давања нетачних података који су били одлучујући за заснивање радног односа 

2.2. Непоштовање радне дисциплине и /или правила понашања 
 
                                                                        Члан 8.  
        Непоштовањем радне дисциплине и/или правила понашања сматра се свако понашање којим 
запослени својом кривицом  и у стању урачунљивости не поштује радну дисциплину и/или правила 
понашања, а нарочито: 
1)- неоправдано одбијање обављања послова и извршавања налога послодавца или непосредног 
руководиоца што укључује: 
2) - одбијање извршења  или неблаговремено извршење послова предвиђених за радно место на које је 
запослени распоређен који су дефинисани Правилником о организацији и систематизацији радних места 
Народног музеја Топлице. 
3) -  одбијање извршења или неизвршавање или неблаговремено извршење послова предвиђених за 
радно место на које је запослени привремено или тренутно распоређен или послова по налогу директора 
или непосредног руководиоца. 
4)- непоштовање хијерархијског реда и структуре управљања и руковођења у процесу рада 
5)- неоправдано кашњење на рад, односно одлажење са рада пре истека утврђеног радног времена више 
од сат времена три дана узастопце 
6) - ако запослени 3 радна дана узастопно или 5 радних дана са прекидима у току календарске 
         године неоправдано изостане са посла, стално закашњава или не поштује радно време и паузе у   
         у току радног времена.    
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7)- злоупотреба права на одсуство због привремене спречености за рад у складу са прописима о 
здравственом осигурању а нарочито злоупотреба права  коришћења боловања тиме што запослени 
намерно проузрокује неспособност за рад као и ако за време боловања не поступа по саветима лекара 
или се бави делатношћукоја успорава његово оздрављење и способност за рад. 
8)- ако се не врати на рад код послодавца у року од 15 дана од дана истека рока мировања радног односа  
9)- неблаговремено обавести непосредног руководиоца о о разлозима спречености за рад 
10) не достави секретару Музеја потврду лекара  која садржи време спречености за рад, у законом 
прописаном року од три дана од дана наступања привремене спречености за рад 
11) одбије да ради дуже од пуног радног времена – прековремени рад у случају више силе, изненадног 
повећања обима посла и у ,другим случајевима када је неопходно да се испоштује одређени рок 
12) оде на годишњи одмор или одсуствује са рада без одобрења директора 
13) ако без  дозволе или обавештења непосредног руководиоца напусте радно место, осим у време паузе 
или у случају више силе 
14) недолажење на обавезно дежурство и манифестације у организацији Музеја 
15) организовање политичких организација у Музеју 

            16)  уколико у току разговора са посетиоцима нису љубазни, смирени, уколико  им не пруже и у 
           потпуности  не саопште све захтеване информације, уколико се не придржавају  правила 
           бон- тона, показују узбуђење, љутњу, нестрпљење, уколико не избегавају вербалне дуеле. 

   17) уколико на радном месту нису прикладно одевени, а они који су у директном контакту са 
   посетиоцима Музеја, у складу са нормама, кодексом  пословног облачења ( за мушкарце:   
    не могу се носити кратке панталоне, боди мајице, папуче, прљава одећа и сл; за жене: дозвољене хаљине  
   и сукње до колена и дуже,  не облачити мајице и блузе са уским брателама, дубоким деколтеом, 
   голим леђима, одећа мора бити довољне дужине да покрије стомак, панталоне не смеју бити 
   непристојно уске, кратке нити  провидне, не обувати папуче са отвореним прстима, нануле и сл) 

           18) уколико не обавесте благовремено непосредног руководиоца о разлозима спречености доласка на 
рад,   
19) ако немају коректан однос према колегама, сарадницима, посетиоцима и трећим лицима у оквиру 
радних обавеза, 
20) ако ометају друге запослене у раду, предузимају насилничке, непристојне, неморалне, сексуално 
узнемиравајуће и друге неприхватљиве радње, употребљавају непристојне, погрдне, претеће или 
понижавајуће речи и изразе, 
21) долазе на посао у алкохолисаном стању или под дејством наркотичних средстава или опијата, ако 
спавају у току радног времена, 
22) уношење оружја и оруђа којима се могу нанети озледе, угрозити животи или здравље осталих 
запослених и посетиоца, односно нанети штетана имовини Музеја 
23) ако не примењују мере безбедности и здравља на раду, 
24) уколико не обавесте послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности за здравље и о настанку 
материјалне штете, 

                                                  
                                                                  Члан 9. 

         У циљу ефикаснијег обављања послова запослени треба да избегавају приватне посете у току 
радног времена.    
       Запослени који прима приватну посету одговара за кретање посетиоца и треба да га прати за време 
боравка у Музеју.  
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     Најстроже је забрањено увођење незапослених лица у Музеј после истека радног времена. 

                                                               
                                                                   Члан 10.  

       Приликом одржавања свих манифестација у Музеју у организацији Музеја или других правних  и 
физичких субјеката дозвољено је послуживање гостију искључиво у холу Музеја. 
У галерију Музеја није дозвољено уношење пића и хране. 
      Запосленима није дозвољено доручковање у холу Музеја. 
 

                                                                   Члан 11. 
       У случају да се у Музеју или Галерији „Божа Илић“ налази посетилац или гост који се насилнички, 
непристојно или  неприкладно понаша, дежурни или било који запослени у Музеју  дужни су да замоле 
посетиоца да напусти Музеј или Галерију, у противном,  да позову раднике МУП-а. 
       Непристојно и недовољно одевеним посетиоцима не треба дозволити улазак у Музеј. 

 
2.3. Пријава за повреду радне обавезе, непоштовања радне дисциплине или правила 
понашања 

           
                                                                  Члан 12. 

    Поступак утврђивања повреде радне обавезе, непоштовања радне дисциплине или правила понашања 
покреће се на основу пријаве непосредног руководиоца или запосленог који је упознат са предметном 
повредом радне обавезе, односно непоштовањем радне дисциплине или понашањем запосленог. 
    Пријава из става 1. овог члана обавезно садржи: 

- име и презиме запосленог који је извршио повреду  радне обавезе и правила понашања, 
- врсту повреде радне обавезе и правила понашања  
- околности под којима је настала повреда радне обавезе и правила понашања, детаљан 

опис 
- доказе ( изјаве, записнике, пријаве ...), 
- податке о штети, уколико је настала 
- друге чињенице битне за одлучивање.     
- Потпис подносиоца пријаве 

           Пријава се подноси директору или лицу које он посебно овласти.     
 

                                                                             
3. ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА  ПОВРЕДЕ  РАДНЕ  ОБАВЕЗЕ, ОДНОСНО      
НЕПОШТОВАЊА РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ И ПРАВИЛА ПОНАШАЊА                                                                  
 
 
                                                                 Члан 13. 
       Контролу поштовања дисциплине и прописаних правила понашања врши директор или лице које 
он одреди.                     
       Запослени је дужан да случајеве повреде дисциплине и правила понашања из члана 10. овог 
правилника пријави директору или лицу које је он одредио. 
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 За сваки конкретан случај евентуалне повреде радне обавезе, односно непоштовања радне 
дисциплине  или правила понашања, директор именује Комисију за утврђивање постојања или 
непостојања повреде радне обавезе или правила понашања. Комисија се састоји од 3 члана и задатак 
јој је да утврди чињенично стање, прикупи евентуалне доказе и сачини извештај који доставља 
директору заједно са предлогом за даље поступање односно, евентуалним предлогом мера. 
   Дисциплинска комисија у року од 7 дана од дана именовања одржава седницу на којој разматра 
питање одговорности запосленог. 
       У поступку из ст. 1. овог члана запослени мора бити саслушан или му се мора омогућити да 
достави писану изјаву, осим ако се без оправданог разлога не одазове на уредно достављен позив или 
избегава да га прими. 
       Запослени има право да у дисциплинском поступку узме браниоца. 
На захтев, односно уз пристанак запосленог, у дисциплинском поступку може га заступати 
представник синдиката. Расправа пред органом надлежним за вођење поступка је усмена и јавна, уз 
вођење записника. 
       Ради утврђивања чињеница у поступку из става1.овог члана по потреби се могу салушати и 
сведоци или узети њихове писане изјаве као и изводити друге доказе 
       Поступак утврђивања повреде радне обавезе, односно непоштовања радне дисциплине и правила 
понашања је независтан и самосталан и води се и наставља без обзира на друге поступке који се воде 
против запосленог.  
         Уколико чланови дисциплинске комисије не поступају на начин и у роковима те услед тога 
наступи застарелост исти су дисциплински одговорни.  
       Након примљеног извештаја Комисије директор доноси коначну одлуку у поступку утврђивања 
повреде радне обавезе, односно непоштовања радне дисциплине и правила понашања, узимајући у 
обзир нарочито: 
А) тежину повреде 
Б) њене последице 
В) степен одговорности запосленог 
Г) ранији рад и понашање запосленог 
Д) и друге  околности које би могле да утичу на врсту и висину мере 
       Ако је повредом радне обавезе настала материјална штета, директор Музеја доноси одлуку о 
покретању поступка за накнаду штете. 
      Дисциплонски поступак је хитан. 
 
 Мере које послодавац може предузети 
 
                                                                    Члан 14. 
      Директор, по спроведеном дисциплинском поступку, доноси решење којим: 
А) запосленог оглашава кривим и изриче меру 
Б) ослобађа одговорности или 
Г) обуставља поступак, са образложењем  
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                                                                      Члан 15. 
     Поступак се обуставља: 

- Ако предлагач одустане од захтева 
- Ако заступи застарелост вођења поступка 
- Ако запосленом престане радни однос у Музеју 

 
                                                Члан 16. 

    Запослени се ослобађа од одговорности: 
- Ако повреда за коју се запослени терети не представља повреду радне обавезе, 

дисциплине и правила понашања 
- Ако постоје околности које искључују дисциплинску одговорност( нужна одбрана, нпр.) 
- Ако се не докаже да је запосленои учинио повреду која му се ставља на терет 

 
                                                 Члан 17. 

     Ако директор Музеја сматра да постоје олакшавајуће околности или да повреда радне обавезе , 
односно непоштовање радне дисциплине или правила понашања није такве природе да запосленом 
треба да престане радни однос, уместо отказа уговора о раду, може да изрекне једну од следећих мера: 

- привремено удаљење са рада без накнаде зараде  
- новчану казну у висини до 20% основне зараде 
- опомену са најавом отказа, уколико запослени у наредном року од 6 месеци учини исту 

повреду радне  обавезе, радне дисциплине и правила понашања 
 
  Привремено удаљење са рада 
                                                                    Члан 18. 
       У зависности од тежине повреде радне обавезе или непоштовања радне дисциплине запослени 
може бити удаљен са рада у трајању од једног до петнаест радних дана. 
 
Новчана казна 
                                                                     Члан 19.  
      Послодавац може да изрекне и меру – новчана казна у висини до 20% основне зараде запосленог 
за месец у коме је новчана казна изречена која се извршава обуставом зараде, на основу решења 
послодавца о изреченој мери. 
     У зависности од тежине повреде радне обавезе или непоштовања радне дисциплине запосленом 
може бити извршена обустава од зараде од 5% до 20% у трајању од једног до три месеца. 
 
 Опомена са најавом отказа 
                                                                      Члан 20. 
      Послодавац може запосленом изрећи меру опомене са најавом отказа у којој се наводи да ће 
послодавац запосленом отказати уговор о раду без поновног упозорења из чл.180. Закона о раду ако у 
наредном периоду од шест месеци учини исту повреду радне обавезе или непоштовања радне 
дисциплине. 
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                                                                     Члан 21. 
     Против решења о изреченој мери запослени може поднети директору Музеја приговор у року од 15 
дана од дана уручења решења. 
Директор доноси коначно решење у року од 15 дана од дана подношења приговора. 
 
  Отказ уговора о раду 
                                                                     Члан 22. 
       Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду у случајевима предвиђених Законом. 
Послодавац је дужан да пре отказа уговора о раду, у случају када запослени учини повреду радне 
обавезе или не поштује радну дисциплину, запосленог писаним путем упозори на постојање разлога 
за отказ уговора о раду и да му остави рок од осам дана од дана достављања упозорења да се изјасни 
на наводе из упозорења. 
       У упозорењу послодавац је дужан да наведе основ за давање отказа, чињенице и доказе који 
указују да су се стекли услови за отказ и рок за давање одговора на упозорење. 
 
 Материјална одговорност запослених 
   
                                                                   Члан 23. 
     Запослени је одговоран за штету коју је на раду или у вези са радом намерно или крајњом 
непажњом проузроковао послодавцу, у складу са Законом. 
    Ако штету проузрокује више запослених сваки запослени је одговоран за део штете коју је 
проузроковао. 
    Ако се за запосленог из става 2. овог члана не може утврдити део штете коју је проузроковао, 
сматра се да су сви запослени подједнако одговорни и штету надоканђују у једнаким деловима. 
    Ако је више запослених проузроковало штету кривичним делом са умишљајем, за штету одговарају 
солидарно 
     Постојање штете, њену висину, околности под којима је настала, ко је штету проузроковао и како 
се надокнађује утврђује директор Музеја. 
    Ако се накнада штете не оствари у складу са одредбама ст. 5. овог члана о накнади штете одлучује 
надлежни суд. 
    Запослени који је на раду или у вези са радом намерно или крајњом непажњом проузроковао штету 
трећем лицу, а коју је надокнадио Музеј дужан је да Музеју накнади износ исплаћене штете. 
 
 Поступак утврђивања материјалне одговорности запослених 
    
                                                                      Члан 24. 
     На основу поднете пријаве о проузрокованој штети или на основу личног сазнања директор 
покреће поступак за утврђивање штете и одговорност запосленог за прузроковану штету. 
     Постојање штете, висину, околности под којима је настала, ко је штету проузроковао и како је 
надокнађује утврђује комисија  за утврђивање постојања или непостојања материјалне одговорности 
запосленог коју образује директор. 
    Комисија се састоји од најмање 3 члана и њен је задатак да утврди чињенично стање, прикупи 
евеннтуалне доказе и сачини извештај који доставља директору заједно са предлогом за даље  
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поступање, односно евентуалним предлогом мера. 
     Висина штете се утврђује на основу књиговодствене вредности оштећене ствари, а ако то није 
могуће Комисија процењује штету уз помоћ стручњака. 
      Ако се накнада штете не оствари у складу са овим чланом овог Правилника о накнади штете 
одлучује надлежни суд. 
                                                                    Члан 25. 
     Ако запослени претрпи повреду или штету на раду или у вези са радом, Музеј је дужан да му 
надокнади штету.  
                                                                      Члан 26. 
    Застарелост покретања дисциплинског поступка наступа по истеку три месеца од дања сазнања за 
дисциплинску повреду учиниоца, а најкасније од 6 месеци оде дана када је повреда учињена. 
   Застарелост извршења дисциплинске мере наступа по протеку 60 дана од дана правоснажности 
решења  којим је мера изречена.  
 
 
4. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
                                                                         Члан 27. 
     Измене и допуне овог Правилника биће вршене по поступку предвиђеном за његово доношење. 
 
                                                                         Члан 28.  
    Овај Правилник доноси Управни одбор Народног музеја Топлице Прокупље.  
    Даном његовог ступања на снагу престаје да важи досадашњи Правилник о радној дисциплини и 
понашању запослених Народног музеја Топлице у Прокупљу бр. 324 од 03. 09. 2010. 
   Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли. 
 
 
 
 
У Прокупљу,                                                                                       Председник Управног одбора 
________________                                                                   Народног музеја Топлице Прокупље 
                                                                                                                           Срђан Јовић 
                                                                                                           ________________________ 
 
                                                                                
 
Истакнуто на огласној табли: 
_________________________ 
 
  


