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На основу чл. 1. става 2. и чл. 3. став 2. и 6. Закона º раду („Службени гласник РС“ бр. 
24/05 и 61/05, 54/09, 32/13 и  75/2014.) Управни одбор  Народног музеј Топлице у 
Прокупљу дана 31. 01. 2022. доноси 
 
                                ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
                                              ПРАВИЛНИКА О РАДУ  
                           НАРОДНОГ МУЗЕЈА ТОПЛИЦЕ ПРОКУПЉЕ 
                                                   
                                                         Члан 1. 
      У Правилнику о раду Народног музеја Топлице Прокупље бр. 201 од 20. 04. 2015. г.  
члан 39. мења се и гласи     
                  Члан 39.                 
      Запослени има право на годишњи одмор у складу са Законом и овим Правилником. 
      За сваку календарску годину запослени има право на годишњи одмор у трајању од 
најмање   20 радних дана с тим да се овај законски минимум увећава по основу 
следећих критеријума:     
1) Допринос на раду –  до 6 радних  дана 
2) Услови рада  - за рад на радним местима са повећаним ризиком - 4  радна дана    
3)  По основу стручне спреме: 

- За високо образовање на студијама другог степена и на основним студијама у 
трајању од најмање четири године – 5 радних  дана 

-    за високо образовање на студијима првог степена и студијима у трајању од три 
године, образовање и специјалистичко образовање након средњег образовања – 4 
радна дана 
Средње образовање – 3 радна дана 
Нижи степен од средњег образовања- 2 радна дана    

4) Радно искуство –  
На сваких навршених 5 година рада у радном односу – 1 радни дан 

       Самохраним родитељима са дететом до 15 година живота годишњи одмор се 
увећава за 4 радна дана 
       Родитељу који има више од 3 детета до 15 год. живота, годишњи одмор увећава 
се за 4 радна дана. 
       Код утврђене инвалидности – 4 радна дана 
       Запослени који има дете са сметњама у развоју – 4 радна дана 
Дужину годишњег одмора одређује директор применом наведених критеријума и не 
може бити дужи од 35 радних  дана. 
 
                                                         Члан 2. 
  У Правилнику о раду Народног музеја Топлице Прокупље бр. 201 од 20. 04. 2015. г.  
члан 48. допуњује се и гласи: 
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      Члан 48.     
    Запослени је дужан да поднесе захтев за неплаћено одсуство у коме наводи основ, 
односно разлог за коришћење права на неплаћено одсуство, датум почетка коришћења 
права, дужину трајања права, образложење разлога и доказе, најмање пет радних дана 
пре дана предвиђеног за почетак коришћења неплаћеног одсуства, у случају:  

- Полагања испита којим се стиче непосредно виши степен образовања у области у 
које спадају послови које запослени обавља, учешће у студијским или 
експертским групама и др. облицима стручног усавршавања, када је запослени по 
истим основу искористио своје право на плаћено одсуство. 

- Стручног усавршавања за које запослени нема право на плаћено одсуство 
- Лечење или неговање члана уже породице 
- Учешћа у културним и спортским активностима у својству извођача, уз приложен 

позив 
- Обављање приватних послова – до три радна дана 
- За случај смрти блиског  сродника по крвном или  тазбинском сродству – до пет 

радних дана 
- Одласка на школовање у иностранство – до годину дана 

            За време неплаћеног одсуства запосленом мирују сва права и обавезе из радног 
односа. 
            Запосленом се  решењем одобрава коришћење неплаћеног одсуства. Ако 
допушта процес рада, запослени може користити неплаћено одсуство и дуже од 30 
данау једној години.  
            Ако се запослени не врати на рад у року, запосленом се може отказати Уговор º 
раду. 
                                                          Члан 3.    
       У Правилнику о раду Народног музеја Топлице Прокупље бр. 201 од 20. 04. 2015. 
г.  и Правилнику о изменама Правилника о раду Народног музеја Топлице Прокупље  
бр. 551 од 23. 12. 2019. члан 73. допуњује се и гласи:  
             Члан 73. 

Директор је дужан да запосленом исплати, у складу са Правилником: 
- Отпремнину због престанка радног односа ради одласка у пензију у висини три 

зараде коју би запослени остварио за месец који претходи месецу у коме се 
исплаћује отпремнина, с тим што не може бити нижа од 3 просечне зараде у 
Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа 
надлежног за стастистику, уколико је то повољније за запосленог. 

- Накнаду трошкова погребних услуга према приложеним рачунима, а највише до 
неопорезованог износа, у складу са прописом којим се уређује порез на доходак 
грађана, у случају смрти  члана уже породице, а члановима уже породице у случају 
смрти запосленог. 

Члановима уже породице у смислу ст. 1. тач. 2. овог члана сматрају се брачни друг, 
деца и родитељи запосленог.  
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                                                         Члан 4. 
      У Правилнику о раду Народног музеја Топлице Прокупље бр. 201 од 20. 04. 2015. г.  
и Правилнику о изменама Правилника о раду Народног музеја Топлице Прокупље  
бр. 551 од 23. 12. 2019. члан 74. допуњује се и гласи:  
          
     Члан 74. 
        Запослени има право на исплату јубиларне награде и то: 
за  10 година рада проведених у радном односу – једна зарада 
за  20 година рада проведених у радном односу – две зараде 
за  30 година рада проведених у радном односу – три зараде 
за  35 година рада проведених у радном односу – три и по зараде;  
за  40 година рада проведених у радном односу – три и по зараде;  
Зарадом се сматра просечна месечна зарада запосленог, односно запослених у Музеју, 
односно просечна зарада у Р Србији према последњем објављеном податку републичког 
органа надлежног за статистику, у претходних 12 месеци који претходе месецу у ком се 
исплаћује јубиларна награда, у зависности шта је за запосленог повољније. 

Јубиларна награда се запосленима може исплатити и поводом јубилеја Установе. 
        Запослени има право на  исплату солидарне помоћи, а на основу уредне 
документације, за случај дуже и теже болести или повреде на раду, куповину лекова, 
лечења у земљи и иностранству, здравствене рехабилитације, инвалидности запосленог, 
штете од елементарних непогода, накнаду погребних услуга у случају смрти родитеља 
запосленог, помоћ за рођење детета  запосленог, односно усвојења, као и другим 
случајевима,  до  висине два неопорезована износа предвиђена Законом о порезу на 
доходак грађана. 
       Запосленима припада и право на солидарну помоћ за побољшање материјалног и 
социјалног положаја  у складу са мерилима прописаним општим актом и расположивим 
финансијским средствима. Солидарна помоћ исплађује се свим запосленима до висине 
једне просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Р Србији према последњем 
објављеном податку органа надлежног за послове статистике у складу са расположивим 
финансијским средствима. Право на исплату  солидарне помоћи за побољшање 
материјалног и социјалног положаја имају сви запослени који су у радном односу на 
дан исплате. Исплата је једнократна и исплаћује се  до краја године за текућу годину. 
Право на солидарну помоћ овог члана остварују сви запослени за месец који претходи 
месецу исплате солидарне помоћи у години у којој се исплаћује солидарна помоћ. а по 
следећим критеријумима: 

- Запосленима чији је износ нето зараде до 50.000,00 динара у пуном износу 
утврђене солидарне помоћи 

- Запосленима чији је износ нето зараде преко 50.001,00 динара умањено за 10% од 
пуног износа утврђене солидарне помоћи. 
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Средства за исплату солидарне помоћи обезбеђују се буџетом Народног музеја Топлице 
Прокупље, одлуку о висини истих доноси директор Музеја у складу са расположивим 
буџетским  средствима. 
 
 
 
Запосленима припада право на исплату годишње награде за божићне празнике у 
једнаком износу у висини  коју утврди Влада РС и репрезентативни синдикати за текућу 
годину,  с тим да је износ најмање 10% просечне месечне зараде по запосленом у РС 
према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, 
која претходи исплати.  
     Деци запослених до 15 година старости припада право на пригодан поклон за Нову 
годину, у складу са одлуком послодавца, до износа  неопорезованог дела најкасније до 
31. децембра текуће године, уз претходно прибављено мишљење синдиката. 
Директор може уколико финансијске могућности Музеја дозвољавају да обезбеди 
поклоне за запослене жене за 8. март. 
                                                                                                                             
                                                            Члан 5. 
    Овај Правилник о раду ступа на снагу даном потписивања од стране Председника 
Управног одбора, уз сагласност  репрезентативног синдиката радника у култури. 
 
 
  У Прокупљу,                                                                   Председник Управног одбора 
______________                                                                    Народног музеја Топлице   
                                                                                                      Срђан Јовић 
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                  
 
                                                                              
 
       
 
 


