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На основу члана 24. став 4. Закона о раду („ Сл. Гласник РС“ бр. 24/05 и 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 – УС  113/17 и 95/2018. аутентично тумачење), чл. 32. Закона о 
запосленим у јавним службама  („Сл. Гласник РС» бр. 113/17 и 95/2018, 86/2019, 157/2020 
и 123/2021), чл. 38. тачка 2. Закона о култури („Сл. Гласник РС» бр. 72/09,13/16 и 30/16 – 
исправка,6/2020, 47/2021 и 78/2021), чл. 38. ст. 3. Статута Народног музеја Топлице у 
Прокупљу  бр. 414 од 15.10.2020.г. и Статута о изменама и допунама статута бр.496 од 
29.11.2021.г.директор Народног музеја Топлице у Прокупљу  доноси                                                             
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О  ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 

НАРОДНОГ МУЗЕЈА ТОПЛИЦЕ ПРОКУПЉЕ 
 

 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
  
                                                                    Члан 1. 

Овим Правилником у складу са Законом и Статутом Народног музеја Топлице у 
Прокупљу (у даљем тексту: Статут), утврђују се организациони делови, одређујe се 
унутрашња организација рада (у даљем тексту: унутрашње јединице), делокруг рада 
организационих јединица, начин руковођења унутрашњим јединицама и обавеза 
извршења послова, систематизација послова, врста и опис послова, врста и степен стручне 
спреме, потребна звања за одређена радна места, други посебни услови за рад на тим 
пословима, укупан број радних места и потребан број запослених за свако радно место у 
Народном музеју Топлице (у даљем тексту: Музеј) . 
  
                                                                   Члан 2. 

Послови утврђени овим Правилником основа су за заснивање радног односа и за 
распоређивање запослених. 
 
II. ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ  
 
                                                                  Члан 3. 

Музеј је установа културе у којој је рад организован по организационим 
јединицама, (одељења), које представљају основне делове процеса рада у остваривању 
делатности Музеја. 
                        
                                                                  Члан 4. 

У Музеју  се обављају послови који представљају посебно подручје рада у оквиру 
основних организационих јединица – одељења. 

За обављање послова из законом утврђеног делокруга рада Музеја и других 
послова утврђених законом, у Музеју су Статутом образоване следеће организационе 
јединице: 

Основне организационе јединице Музеја су: одељење за стручни рад са музејским 
збиркама, одељење за стручни рад са публиком и оделење за опште и техничке послове. 
Сходно развоју Музеја и музејских послова могу се образовати и друге основне 
организационе јединице.  

Одељења немају правни субјективитет, па се права, обавезе и одговорности 
запослених остварују у Музеју као целини. 
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                                                                Члан 5. 
          Ради ефикасније и ефективније организације пословања и пуне запослености и 
одговорности радника, унутар основних организационих јединица се могу организовати и 
унутрашње организационе јединице: сектори, одсеци, службе и сл, којима се могу дати и 
други посебни називи који ближе одговарају њиховим пословима. Делокруг рада 
организационих јединица, њихова додатна подела, начин извршења послова и задатака.  
                                                               
                                                                Члан 6. 
Одељење за стручни рад са музејским збиркама 

- Системско истраживање и евидентирање уметничко – историјских дела која 
уживају предходну заштиту ;  

- Предлагање и утврђивање културних добара у складу са Законом;  
- Прикупљање, сређивање,чување, стручни и научну обраду музејског материјала до 

којег Музеј долази теренским истраживањима и ископавањем, откупом, поклоном, 
завештањем, копирањем, одливањем и на др. начин ;  

- Вођење регистра и свих видова стручне и научне документације о уметничко-
историјским делима и системско сређивање, чување и заштита документационог 
материјала ;  

- Вођење Централног регистра и документације за уметничко-историјска дела по 
врстама;  

- Образовање и вођење компјутерско-информационог центра уметничко-историјских 
дела;  

- Пружање стручне помоћи и унапређење рада на заштити уметничко-историјских 
дела по врстама ;  

- Пружање стручне помоћи и унапређење рада на заштити уметничко-историјских 
дела, нарочито у погледу савремених метода стручног рада;  

- Остваривање увида у стање уметничко-историјских дела и предузимање мера у 
вези са њиховом заштитом и коришћењем;  

- Старање о стварању повољних услова за излагање, чување и преношење 
уметничко-историјских дела, вођење евиденције о врстама, броју, стању и кретању 
дела о којима се стара, вођење и чување документације о извршеним 
конзерваторско - рестаураторским радовима;  

- Старање о стручном усавршавању радника који раде на пословима заштите 
уметничко-историјских дела;  

- Старање о чувању уметничко-историјских дела од посебног значаја за историју 
Прокупља и околине ;  

- Системско истраживање у области: архелогије, етнологије, историје и историје 
уметности и музеологије;  

- Публиковање резултата стручног и научног рада издавањем редовних годишњих 
публикација, каталога збирки, каталога изложби, студија, монографија и сл.;  

- Израђује тематско-експозициони план за сталне и тематске изложбе и учествује у 
њиховој реализацији. Са радном екипом учествује у изради финансијског 
предрачуна за израду изложби, каталога и проспеката. Сарађује са другим 
кустосима при изради тематских изложби у Музеју, а по потреби сарађује са 
сродним установама и асоцијацијама. Сређује радни и други материјал урађених 
тематских изложби у облику албума или у другом пригодном облику погодном за 
коришћење;  

- Организовање предавања и др. облика образовне и информативно-пропагандне 
делатности, сарадња са сродним и образовним установама;  
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- Проучавање и давање стручних мишљења о појединим питањима из области 
археологије, етнологије, историје и историје уметности на захтев правних и 
физичких лица;  

- Обављање и других послова који су Законом стављени у надлежност Музеја или 
произилазе из потребе рада на заштити уметничко-историјских дела.  

 
                                                                  Члан 7. 

Одељења Музеја из члана 4. oвог Правилника обавезна су да међусобно сарађују у 
циљу благовременог извршавања послова и делатности Музеја у целини. 
 
                                                                   Члан 8. 
          Одељење за рад са публиком  обавља послове који се односе на:  

•  Планирање, организовање, унапређивање, координирање и спровођење образовне 
и педагошке делатности Музеја; 

• успостављање сарадње Музеја са васпитно – образовним установама, удружењима 
и организацијама, као и са појединцима; 

• организацију набавке материјала потребног за реализацију програма; 
• уговарање и организација  долазака група посетилаца; 
• праћење динамике посета и интересовање публике  путем анкета и упитника; 
• Одржавању објекта Музеја, инсталација и инвентара;  
• Техничком уређењу сталних поставки и постављању повремених изложби;  
• Послови око набавке и продаје сувенира, евиденције о основним средствима 

инвентару и имовини Музеја ;  
• Вршење свих других послова који по природи ствари спадају у њену надлежност и 

ставе се у надлежност Одељења налогом директора.  
 
                                                     Члан 9. 

    Одељење  за опште и техничке  послове обавља послове од заједничког интереса за 
Музеј, и то:  
-правне, кадровске, административне и послове набавкe; финансијско-економске 
послове; послове заштите и одржавања објеката, двориште, опрема, техничка 
инсталација, хигијена); послове безбедности и здравља на раду и противпожарне 
заштите; опште послове (транспортни, курирски и други); други послови који по својој 
природи спадају у   делокруг рада оделења за опште и техничке послове. 

Поред одељења и одсека, прописаних овим Правилником, одлуком директора могу 
се образовати уже унутрашње јединице, у зависности од потреба посла у Музеју. 
 
 
IV. РУКОВОЂЕЊЕ И ОБАВЕЗА ИЗВРШАВАЊА ПОСЛОВА 
 
                                                                Члан 10. 
             У Музеју послове организације и руковођења процесом рада обавља директор. 
Пословни секретар руководи свим пословима правне природе у Музеју и одговоран је 
директору за извршавање послова у оквиру своје надлежности. 
Директору у руковођењу појединим подручјима рада и у вршењу других послова помажу: 
пословни секретар Музеја (у даљем тексту: секретар),  и шеф  одељења, које именује 
директор. 
Избор лица из става 3. овог члана врши директор из реда запослених, или, у случају 
недостатка таквих кадрова у Музеју, ангажовањем нових. 
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          Руководиоци из става 1. и 2. овог члана, посао руководиоца обављају поред својих 
редовних послова и радних задатака.  
 
                                                                  Члан 11. 

Запослени за свој рад у Музеју одговарају непосредном руководиоцу и директору. 
Запослени одговара за законито, благовремено и квалитетно извршавање послова свог 
радног места, као и за спровођење и примену мера безбедности и здравља на раду и 
противпожарне заштите. 
                                          
                                                     Члан 12. 

Запослени су обавезни да, поред послова радног места на које су распоређени, 
обављају и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора. 
 
 
V  УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА                          
 
                                                                    Члан 13.                                                                                    
      Радни однос у Музеју може да заснује свако лице које испуњава опште и посебне 
услове утврђене Законом о раду, Законом о култури, Општим и Посебним  колективним 
уговором и овим Правилником.                                                                                                                                        
     Радни однос запослених заснива се уговором о раду који закључују 
директор и запослени. 

 
                                                                   Члан 14. 

Приликом заснивања радног односа запослени је дужан да поднесе прописану 
документацију као доказ о испуњавању услова предвиђених за обављање одређених 
послова и радних задатака.  
Документа која се обавезно достављају су: 
- извод из матичне књиге рођених; 
- лекарско уверење; 
- уверење о држављанству; 
- доказе да лице није осуђивано или под истрагом; 
- сведочанство, односно диплома о завршеној школи или факултету; 
- доказ о минулом раду, посебним условима и сл. 

 
                                                                 Члан 15. 
   Попуну радних места и распоређивање запослених по овом Правилнику врши 

директор Музеја.  
У случају потребе, због повећаног обима послова, на поједина радна места по овом 

Правилнику, може бити ангажован и распоређен већи број извршилаца, о чему одлуку 
доноси директор Музеја. 
 

V. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА 
 
                                                                    Члан 16. 

Систематизација обухвата назив радног места, врсту послова са описом и обимом 
послова, потребном стручном спремом и кадровску структуру, са предлогом броја 
извршилаца и потребних квалификација запослених. 
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За обављање послова потребна је одговарајућа стручна спрема и  радно искуство, 
као и положен стручни испит и одговарајуће стручно звање, уколико је предвиђено 
посебним законом. 
 
                                                                   Члан 17. 

Послови се систематизују према врсти, сложености и другим условима потребним 
за њихово обављање у оквиру организационих јединица и то: назив, врста и опис посла; 
услови за обављање посла и потребан број извршилаца.                                                            
 
                                                                   Члан 18. 

Под врстом послова подразумева се одређени скуп послова и задатака који су 
стални садржај рада једног или више извршилаца, а који произлазе из организационе 
јединице у којој се налазе одређени послови. 

Под врстом и степеном стручне спреме подразумева се школска спрема одређеног 
занимања, зависно од врсте и сложености послова. 

Радним искуством се сматра време које је запослени провео на раду, после стицања 
школске спреме која је услов за заснивање  радног односа, односно за обављање послова. 

Услови за обављање послова при чијем вршењу запослени има посебна овлашћења 
и одговорности, утврђују се овим правилником и другим општим актима. 

За обављање одређених послова, утврђује се одређена дужина радног искуства, 
односно, за мање сложене послове не мора се предвидети радно искуство. 
 
                                                                   Члан 19. 

Врста и називи радних места, описи послова, услови за њихово обављање и број 
потребних извршилаца систематизују се на следећи начин:  
 
1. ДИРЕКТОР 
 
ОПИС ПОСЛОВА: 

• води целокупно пословање Музеја, у оквиру утврђене програмско-пословне и 
финансијске политике и стара се о законитости рада Музеја; 

• организује и усклађује процес рада и предлаже мере за отклањање поремећаја у 
пословању; 

• предлаже организацију рада и доноси акт о организацији и систематизацији 
послова у Музеју  уз сагласност градоначелника града Прокупља и предлаже општа 
акта која доноси Управни одбор; 

• доноси општа акта на основу овлашћења из закона и овог Статута и доноси план  
јавних набавки; 

• предлаже основе пословне политике Музеја: Програм рада, План развоја Музеја, 
финансијски план и предузима мере за њихово спровођење; 

• извршава одлуке и закључке донете од стране Управног и Надзорног одбора; 
• именује и разрешава раднике са посебним одговорностима и одлучује о 

распоређивању радника на послове у Музеју; 
• подноси Управном одбору предлог извештаја о финансијском пословању и о 

резултатима пословања Музеја; 
• финансијски је наредбодавац и одговара за правилно и законито материјално- 

финансијско пословање Музеја; 
• учествује у припремању седнице Управног и Надзорног одбора; 
• доноси решења из радних односа у границама законских овлашћења, доноси 

одлуке, решења, наредбе за реализацију процеса рада и спроводи дисциплински 
поступак сходно законским овлашћењима; 
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• одлучује о коришћењу средстава пословног фонда у оквиру Програма рада и 
финансијског плана; 

• одлучује о коришћењу-уступању културних добара на привремено коришћење 
другим установама уколико иста не уступају на рок дужи од годину дана; 

• организује и одређује мере за обезбеђење имовине и средстава Музеја; 
• одобрава службена путовања у земљи и иностранству; 
• одлучује о употреби средстава репрезентације у границама утврђеним 

финансијским планом; 
• предузима мере за извршавање правноснажних одлука; 
• стара се и одговоран је за организовање и спровођење послова безбедности и 

здравља на раду; 
• одговоран је за контролу забране пушења у објектима Музеја; 
• обавезан је да организује рад на начин којим се спречава појава злостављања на 

раду и у вези са радом; 
• одлучује о осигурању имовине и запослених; 
• обавља и друге послове утврђене законом и општим актима Музеја; 
• Директор Музеја присуствује седницама Управног и Надзорног одбора као 

известилац, без права одлучивања. 
 
УСЛОВИ:  

-  кандидат за директора установе мора имати високо образовање; 
- да има најмање пет (5) година радног искуства у култури; 
- знање рада на рачунару;  
- знање страног језика; 
- да се против њега не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за 

кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за 
кривична дела која га чине недостојним за обављање функције директора; 

- држављанство Републике Србије; 
- општа здравствена способност; 
- да познаје пословање музејских установа; 
- да поседује организаторске способности. 

 
Број извршилаца: 1 (један) 
 

 
2. ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР   
 
ПОСЛОВИ: 

• припрема сва неопходна правна акта установе;  
• припрема и разрађује уговоре које закључује установа;  
• даје стручна мишљења и примедбе на нацрте закона и других прописа;  
• учествује у креирању и изради стандарда, правила и процедура везаних за 

основну делатност установе;  
• остварује сарадњу са стручним и научним установама и државним органима, 

као и надлежним службама оснивача и прати динамику реализације обавеза 
установе из домена правних, општих и кадровских послова;  

• контролише исправност правних аката неопходних за процес рада установе ; 
• спроводи поступак заснивања радног односа и уговорног ангажовања лица ван 

радног односа и поступак остваривања права, обавеза и одговорности из радног 
односа;  
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• даје стручна подршку у процесу формирања планова рада и у области 
канцеларијског пословања; 

• координира рад сектора општих послова са сектором основне делатности; 
• учествује у раду органа управљања и припрема састанке истог; 
• спроводи одлуке органа управљања; 
• врши евиденцију састанака, рокова и обавеза руководиоца; 
• правовремено прослеђује потребне информације руководиоцу, сарадницима и 

клијентима; 
• одговара на директне или телефонске упите и е-маил поште и води о томе 

евиденцију; 
• врши преписку са правним и физичким лицима у оквиру делатности Музеја; 
• контролише спровођење прописа о заштити на раду; 
• ради на пословима осигурања и регистрације Музеја; 
• даје правне савете радницима Музеја и органима управљања; 
• руководи и организује рад  опште и техничке службе; 
• води персоналну документацију радника; 
• израђује службене белешке из делокруга рада; 
• врши пријем и распоређивање дневне поште; 
• води књигу деловодног протокола; 
• даје стручну подршку у области канцеларијског пословања;  
• обавља и друге послове из свог домена по налогу директора и одговара за свој 

рад директору. 
 
УСЛОВИ: 
Стручна спрема 

Високо образовање:  
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 

специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године;  

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.  

Додатна знања 
- Знање страног језика 
- Знање рада на рачунару 

 
 

Број извршилаца: 1 (један) 
 

 
3. РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА 
 
ПОСЛОВИ: 
- организује, руководи,и прати извршење финансијских и рачуноводствених послова; 
- развија, дефинише и координира припрему финансијских планова и других општих и 
појединачних аката из области свог рада; 
- координира вођење пословних књига, израду и припрему финансијских извештаја; 
- сарађује са органима контроле, омогућава увид у пословање, пружа потребна 
обавештења и поступа по примедбама у складу са важећим прописима;  
- доноси одлуке o начину реализације финансијских и рачуноводствених послова;  
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- прати правне прописе и контролише спровођење законитости наменског и економичног 
трошења финансијских средстава; 
- контролише израду финансијских прегледа , анализа и извештаја; 
- пројектује приливе и одливе новчаних средстава; 
- координира у спровођењу начела једнообразности у вези са евидентирањем и 
извештавањем; 
- руководи припремом и израдом финансијских извештаја (периодичних и годишњих) и 
годишњег извештаја о пословању (завршног рачуна); 
- контролише формирање документације за пренос новчаних средстава; 
- организује чување рачуноводствених исправа, пословних књига и финасијски извештај. 
 
УСЛОВИ: 
Стручна спрема 
Високо образовање: 
-на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године;  
-на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године.  
 
Додатна знања  
- знање рада на рачунару; 
- најмање пет година радног искуства. 
 
Број извршилаца: 1 (један) 

 
4. КУСТОС 
 
ПОСЛОВИ: 

• организује, координира и одговоран је за обављање најсложенијих стручних 
послова у оквиру делатности од општег интереса која се односи на очување 
културног и историјског наслеђа – културних добара;  

• припрема предлоге за стратешки развој музејске делатности из делокруга рада;  
• сачињава експертизе, стручна мишљења и вештачења;  
• самостално развија и координира реализацију истраживачких пројеката;  
•  предлаже политику позајмица и учествује у реализацији позајмице;  
• бави се научноистраживачким радом у домену музеологије;  
•  учествује у развоју програма обуке и едукације запослених у музејима;  
• идентификује и валоризује предмете и утврђује културна добра и ради 

категоризацију;  
• предлаже концепт основне поставке изложби;  
• планира, координира, организује и спроводи образовну и информативну делатност 

музеја и едукативне акције и пројекте намењене јавности;  
• координира и организује послове на развоју дигиталног регистра, изради досијеа од 

великог значаја;  
• планира, израђује и спроводи третман превентивне заштите и контролише услове 

излагања;  
• доноси одлуке о методологији развоја послова из делокруга рада;  
• учествује у раду стручних комисија из делокруга свога рада;  
• предлаже категоризацију музејских предмета; 



9 
 

• обавља и друге послове по налогу директора и непосредног руководиоца. 
 
УСЛОВИ: 
Стручна спрема  

- високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 07. октобра 2017. године;  

- на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне, 
специјалистичке академске  или специјалистичке струковне студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године до 07. октобра 
2017. године.  

-  на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 

Изузетно: 
- на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо 

образовање почев од 10. септембра 2005. године и радно искуство на тим пословима 
стечено до дана ступања на снагу ове уредбе. 

Додатна знања 
 
  Кустос Виши кустос Музејски саветник 
Положен стручни испит 
Знање  страног језика,  
Знање рада на рачунару  
Најмање 1 година радног 
искуства  
 

Положен стручни испит и 
стечено више звање у 
складу са Правилником о 
стицању виших стручних 
звања у музејима РС;  
Знање  страног језика, 
Знање  рада на рачунару  
Најмање 8 година радног 
искуства 
 

Положен стручни испит и 
стечено више звање у 
складу са Правилником о 
стицању виших стручних 
звања у музејима РС;  
Знање страног језика,  
Знање рада на рачунару  
Најмање 8 година рада од 
стицања вишег стручног 
звања-виши кустос, 
односно 5 година за 
сараднике са академским 
звањем доктора наука, 
односно 6 година за 
сараднике са академским 
звањем магистра наука.  

 
Број извршилаца: 5 (пет) 
 

                                                                
5. ВОДИЧ                                     
 
ПОСЛОВИ: 

• планира, организује, унапређује, координира и спроводи образовну и педагошку 
делатност Музеја; 

• успоставља сарадњу Музеја са васпитно – образовним установама, удружењима и 
организацојама, као и са појединцима; 

• помаже кустосима у организацији едукативних изложби; 
• организује набавку материјала потребног за реализацију програма; 
• уговара и организује  долазак група посетилаца; 
• координира рад привремено ангажованих сарадника на програмима из области 
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           едукације ( образовања);  
• стара се о протоколарној листи јавних личности и установа које се позивају на 

манифестације у Музеју ;  
• води групе и појединце и пружа им потребна објашњења о поставкама и 

изложбама; 
• учествује у постављању и скидању изложби и поставки; 
• надгледа ред и чистоћу у изложбеним просторијама; 
• прима и води групе посетилаца и најављене појединачне посете кроз основну 

поставку и повремене изложбе;  
• пружа информације публици (групама и појединцима) о основној поставци, 

изложбеној активности и публикацијама;  
• учествује у едукативним акцијама и пројектима намењеним јавности (радионице, 

предавања, обиласке, играонице, мултимедијалне презентације и др);  
• обавља техничке послове у припреми и реализацији активности из делокруга рада;  
• прати евиденцију о бројности и структури публике;  
•  сарађује са водичима из сродних установа културе и образовања; 
• прати динамику посета и интересовање публике  путем анкета и упитника; 
• учествује у постављању и скидању изложби и поставки; 
•  одговара за чување и обезбеђење експоната у своје радно време и у случају неких 

промена  извештава непосредног руководиоца; 
• продаје музејске сувенире, репродукције, публикације и разгледнице; 
• води интерну евиденцију робе којом се задужује; 
• одговара за чување и обезбеђење робе коју продаје; 
• врши предају дневног пазара благајнику Музеја; 
• дежура у изложбеним просторијама; 
• разноси позивнице; 
• обавља и друге послове по налогу директора и непосредног руководиоца. 

 
УСЛОВИ: 
Водич 
Стручна спрема  
- средње образовање 
Додатна знања 
- Знање страног језика 
- Знање рада на рачунару 
- Најмање једна година радног искуства 
Виши водич 
Стручна спрема  

- Средње образовање, или 
- Високо образовање на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису 

који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године;  
- на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године;  
- на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. Године. 
Додатна знања 
У складу са Правилником о стицању виших стручних звања у музејима Републике Србије;  

- знање страног језика;  
- знање рада на рачунару;  
- најмање осам година радног искуства.  
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Самостални водич 
Стручна спрема  
Високо образовање:  

- на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 7. октобра 2017. године;  

- на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године;  

- на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године;  

изузетно:  
- средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на 

снагу ове уредбе.  
Додатна знања 

- знање страног језика;  
- знање рада на рачунару;  
- најмање три године радног искуства. 

Самостални виши водич 
Стручна спрема  
Високо образовање:  

-  на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године;  

- на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године;  

- на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године;  
изузетно:  

- средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на 
снагу ове уредбе.  

Додатна знања 
 

- У складу са Правилником о стицању виших стручних звања у музејима Р. Србије 
- знање страног језика;  
- знање рада на рачунару;  
- најмање десет година радног искуства 
 

 
Број извршилаца: 3 (три) 
 

 
6. ФОТОГРАФ                                                              
 
ПОСЛОВИ:                                                                                                                                            

• снима предмете из збирки музеја за потребе обавезне документације, за каталоге и 
друге публикације (стандардно и дигитално снимање);  

• снима изглед основне поставке, изглед повремених изложби, музејске 
манифестације и све активности у музеју, обавља снимања и на терену;  

• развија филмове и израђује фотографије (црно - белих, у колору и дијапозитива), 
врши обраду дигиталних фотографија;  

• сарађује на мултимедијалним пројектима;  
• води евиденцију о утрошку фото материјала и о добијеним налозима;  
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• одговора за културна добра која се примају на снимање, по реверсу, у фото 
лабораторији;  

• ради на припреми и техничкој реализацији изложби и поставки Музеја; 
• обавља техничке послове приликом преноса и транспорта предмета; 
• према инструкцијама кустоса реализује поставке изложби у Музеју; 
• дежура приликом организовања манифестација у Музеју и приликом групних 

посета; 
• носи пошту и позивнице; 
• брине да правилно употреби и користи сва техничка средства којима располаже 

Музеј; 
• дужан је да се домаћински понаша и опходи према имовини Музеја; 
• обавља и друге послове по налогу директора и непосредног руководиоца. 

 
УСЛОВИ: 
Фотограф 
Стручна спрема  

- Средње образовање 
Додатна знања 

-  знање рада на рачунару;  
- најмање једна година радног искуства.  

Виши фотограф 
Стручна спрема  

- Средње образовање 
Додатна знања 

- У складу са Правилником о стицању виших стручних звања у музејима Републике 
Србије;  

- знање рада на рачунару;  
- најмање осам година радног искуства.  

Самостални фотограф 
Стручна спрема  
 
Високо образовање:  

- на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 7. октобра 2017. године;  

- на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године;  

- на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године;  
 

изузетно:  
- средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на 

снагу ове уредбе.  
Додатна знања 

- Знање рада на рачунару 
- Најмање три године радног искуства 

 
Самостални виши фотограф 
Стручна спрема  

- на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 7. октобра 2017. године;  



13 
 

- на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године;  

- на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године;  

изузетно:  
- средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на 

снагу ове уредбе.  
 Додатна знања 

- у складу са Правилником о стицању виших стручних звања у музејима Републике 
Србије;  

- знање рада на рачунару;  
- најмање десет  година радног искуства.  

 
Број извршилаца: 1 (један) 
 

 
7. АРАНЖЕР - ДЕКОРАТЕР 
 
ПОСЛОВИ: 

• учествује у ликовном обликовању изложби;  
• учествује у дизајну и пословима компјутерске обраде разног фотографског и другог 

ликовног и штампаног материјала који прати изожбе;  
•  учествује у реализацији студијских или тематских изложби;  
•  учествује у реализацији изложби и других музеолошки пратећих програма;  
•  реализује визуелне садржаје на интернет презентацији музеја; 
• одговара за чување и обезбеђење експоната у своје радно време и у случају неких 

промена  обавештава непосредног руководиоца; 
• продаје музејске сувенире, репродукције, публикације и разгледнице; 
• води интерну евиденцију робе којом се задужује; 
• одговара за чување и обезбеђење робе коју продаје; 
• врши предају дневног пазара благајнику Музеја; 
• дежура у изложбеним просторијама; 
• разноси позивнице; 
• обавља и друге послове по налогу директора и непосредног руководиоца; 

 
УСЛОВИ: 
Стручна спрема: 

- Средње образовање 
Додатна знања: 

- Знање рада на рачунару 
- Једна година радног искуства 

Виши аранжер - декоратер 
Стручна спрема. 

- Средње образовање 
Додатно знање 

- у складу са Правилником о стицању виших стручних звања у музејима Републике 
Србије;  

- знање рада на рачунару;  
- најмање осам  година радног искуства 

Главни аранжер - декоратер 
Стручна спрема: 
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Високо образовање:  
- на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 7. октобра 2017. године;  
- на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године;  
- на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године;  
изузетно:  

- средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на 
снагу ове уредбе.  

- Додатна знања 
- Знање рада на рачунару 
- Најмање три године радног искуства 

Самостални главни аранжер – декоратер 
Стручна спрема. 
Високо образовање:  

- на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 7. октобра 2017. године;  

- на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године;  

- на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године;  

изузетно:  
-  средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на 

снагу ове уредбе.  
Додатна знања: 

- у складу са Правилником о стицању виших стручних звања у музејима Републике 
Србије;  

-  знање рада на рачунару;  
- најмање десет  година радног искуства.  

 
Број извршилаца: 1 (један) 
 

 
8. ОПЕРАТЕР У ПРОЦЕСУ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ 
 
ПОСЛОВИ. 

• обавља послове дигитализације, снимање расположивом аудио-визуленом опремом,  
скенирање грађе – културног наслеђа у области покретног и нематеријалног 
културног наслеђа музејске  делатности и археолошких истраживања;  

• обавља послове скенирања, дигитализовања микрофилмоване грађе на микрофилм 
скенерима у области  покретног  културног наслеђа музејске делатности и 
археолошких истраживања;  

• обавља припрему и обраду (именовање фајлова, смањивање за презентативну 
функцију) дигитализоване културне баштине за имплементацију у дигитални 
репозиторијум;  

• обавља и друге послове по налогу директора и непосредног руководиоца. 
 
УСЛОВИ. 
Стручна спрема: 

- Средње образовање 
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Додатни услови: 
- Знање рада на рачунару 
- Знање рада у програмима за графичку обраду 
- Знање страног језика 
- Најмање једна година радног искуства 

 
Број извршилаца: 1 (један) 
 

 
9. ЕКОНОМИСТА ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ 
 
ПОСЛОВИ 

• припрема податке и пружа подршку у изради финансијских планова; 
• израђује процедуре за финансијско управљање и контролу (ФУК); 
• прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и 

припрема извештаје о финансијским и рачуноводственим питањима из области 
делокруга рада; 

• прикупља и обрађује податке за израду извештаја, финансијских прегледа и 
анализа; 

• припрема податке за израду општих и појединачних аката; 
• припрема и врши обраду документације за плаћање по различитим основама; 
• врши плаћање по основу документације, прати преузимање обавеза за реализацију 

расхода; 
• врши рачуноводствене послове из области рада; 
• припрема и обрађује документацију за евидентирање насталих пословних промена; 
• прати вођење и води помоћне књиге и помоћне евиденције и усаглашава помоћне 

књиге са главном књигом; 
• усклађује стање имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним 

стањем; 
• прати усаглашавање потраживања и обавеза; 
• прати чување и архивирање финансијских извештаја, дневника, главне књиге; 
• проверава исправност финансијско рачуноводствених образаца;  
• врши билансирање прихода и расхода;  
• врши билансирање позиција биланса стања;  
• води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену 

усвојеног контног плана;  
• припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке и 

остале извештаје везане за финансијско – материјално пословање;  
• преузима изводе по подрачунима и врши проверу књиговодствене документације 

која је везана за одлив и прилив готовине;  
• контира и врши књижење;  
• врши обрачун амортизације, повећања и отуђења основних средстава;  
• прати и усаглашава прелазне рачуне и пренос средстава по уплатним рачунима са 

надлежним државним органима;  
• припрема документацију за обрачун и исплату плата, накнада и других личних 

примања, припадајућих пореза и доприноса;  
• припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима  
• рачуна; 
• контира изводе и друге књиговодствене исправе за трезор и друге рачуне и 

подрачуне;  
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• саставља налоге за књижења у главној књизи;  
• припрема и израђује делове периодичних обрачуна и завршног рачуна;  
• припрема податке за израду финансијског плана;  
• обавља и друге послове по налогу директора. 

 
УСЛОВИ 
Стручна спрема 
Високо образовање:  
-на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године;  
-на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Додатна знања 

- знање рада на рачунару;   
  

 
Број извршилаца: 1 (један) 
 

 
10. БЛАГАЈНИК 
 
ПОСЛОВИ 

• води благајну и евиденцију зарада;  
• разврстава и води архиву извода и документације о извршеним уплатама;  
• припрема документацију за новчане уплате и исплате;  
• исплађује новац, обрачунава боловања, обавља плаћања по закљученим уговорима;  
• припрема податке за израду статистичких и других извештаја о зарадама; 
• врши плаћање према добављачима; 
• врши исплате по ауторским хонорарима и уговорима о делу; 
• свакодневно, од музејских водича узима новац од продатих сувенира, води 

трговачку књигу и врши уплату дневног пазара у благајну Музеја; 
• издаје потврде запосленима о примљеним зарадама према њиховим захтевима; 
• обавља послове везане за рад Синдиката; 
• овлашћени администратор за рад у централном регистру фактура; 
• обавља интерну контролу трансакција рачуна прихода и расхода; 
• обавља ликвидацију књиговодствених исправа; 
• контролише исправност свих улазних, излазних и интерних докумената; 

            припрема податке за израду периодичних обрачуна и завршних рачуна; 
• обавља и друге послове по налогу директора и непосредног руководиоца. 

 
 
УСЛОВИ: 

- Средње образовање  
Додатна знања 

- Знање рада на рачунару 
 

Број извршилаца: 1 (један) 
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11. ТЕХНИЧАР У МУЗЕЈСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ 
 
ПОСЛОВИ: 

• врши манипулацију културним добрима, непосредно рукује културним добрима 
приликом утовара, истовара, паковања и преноса и другим предметима и 
материјалима;  

•  врши набавку потребног материјала и води евиденцију опреме и задужен је за 
опрему за манипулацију предметима, предлаже и спроводи набавку опреме;  

• учествује у изради или у набавци мобилијара за повремене изложбе, води 
евиденцију мобилијара и задужен је за овај материјал;  

• планира третман конзервације у сарадњи са конзерватором / рестауратором;  
• врши истраживања и објављује резултате истраживања у сарадњи са конзерватором 

/ рестауратором;  
• координира техничку помоћ приликом манипулације предметима;  
• координира техничку помоћ при изради образовног, информативног и 

пропагандног материјала;  
• учествује у реализацији основне музејске поставке, повремених и гостујућих 

изложби;  
• дистрибуира датотеке корисницима у одговарајућем формату;  
• учествује у реализацији послова на изради информативног материјала за изложбе, 

на изради образовног, информативног и пропагандног материјала и учествује у 
реализацији ликовне опреме публикација и других презентација музеја;  

• организује и координира одржавање мултимедијалних уређаја који употпуњују 
изложбе и друге програме (таблет рачунари, аудиоводичи, touch screen рачунари, 
пројектори и др.);  

•  стара се о правилном функционисању садржаја постављених на мултимедијалне 
уређаје; 

• дежура приликом организовања манифестација у Музеју и приликом групних 
посета ; 

• открива и спречава појаве које би могле да угрозе имовину и раднике Музеја; 
 

• брине да правилно употреби и користи сва техничка средства којима располаже 
Музеј; 

• дужан је да се домаћински понаша и опходи према имовини Музеја; 
• продаје музејске сувенире, репродукције, публикације и разгледнице; 
• носи пошту и позивнице; 
• по налогу директора обавља и контролу примене Закона о заштити становништва 

од изложености дуванском диму; 
• спроводи превентивне мере чувања експоната;                               
• одржава чистоћу у радионици за израду сувенира; 
• механички чисти предмете уз надзор  кустоса; 
• води евиденцију о опреми за израду сувенира и стара се о њој; 
• израђује гипсане и друге одливке са финалном обрадом; 
• израђује калупе и одливке музејских сувенира;                                                  
• води евиденцију о броју израђених сувенира и утрошку материјала;                                                  
• обавља и друге послове по налогу директора и непосредног руководиоца. 

 
УСЛОВИ: 
Стручна спрема. 

- Средње образовање 
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Додатна знања 
- Положен стручни испит 
- Најмање једна година радног искуства 

Виши техничар у музејској делатности 
Стручна спрема 

- Средња стручна спрема 
Додатна знања: 

- у складу са Правилником о стицању виших стручних звања у музејима Републике 
Србије;  

- знање рада на рачунару;  
- најмање осам година радног искуства.  

Самостални техничар у музејској делатности 
Стручна спрема 
Високо образовање:  

- на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 7. октобра 2017. године;  

- на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године;  

- на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године;  

изузетно:  
-  средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на 

снагу ове уредбе.  
Додатна знања: 

- Положен стручни испит 
- Најмање три године радног искуства 

Виши самостални техничар у музејској делатности 
Стручна спрема 
Високо образовање:  

- на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 7. октобра 2017. године;  

- на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године;  

- на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године;  

изузетно:  
- средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на 

снагу ове уредбе.  
Додатна знања: 

- у складу са Правилником о стицању виших стручних звања у музејима Републике 
Србије;  

- знање рада на рачунару;  
- најмање осам година рада од полагања стручног испита.  

 
Број извршилаца: 3 (три) 
 

                                       
12. ДОМАР /МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА 
 
ПОСЛОВИ. 

• стара се  о чувању и текућем одржавању зграде Музеја и Галерије; 
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• обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, 
противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава;  

• обавља механичарске / електричарске / водоинсталатерске / браварске / столарске / 
лимарске / молерске / аутомеханичарске и сл. послове као и друге радове 
одржавања и поправки;  

• припрема објекте, опрему и инсталације за рад;  
• обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим 

кваровима на системима и инсталацијама;  
• пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног 

рада или у случају поремећаја или квара;  
• обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану 

одржавања;  
• води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама; 
• води бригу о свим кључевима у Музеју, инвентару, као и о свим ванредним 

догађајима или штетама о чему одмах обавештава непосредног руководиоца и 
директора Музеја; 

• уредно одржава алат и опрему којом је задужен; 
• учествује у постављању и скидању изложби; 
• помаже кустосима при раду у депоима и ван њих; 
• разноси пошту и позивнице; 
• брине да правилно употреби и користи сва техничка средства којима располаже 

Музеј; 
• домаћински се понаша и опходи према имовини Музеја; 
• ради на одржавању и чишћењу кровова од снега и лишћа; 
• стара се о расвети у Музеју; 
• организује проверу исправности и одржава ватрогасне уређаје; 
• контактира са одговарајућим сервисима и активира и чува документацију; 
• за  сваки ватрогасни апарат понаособ ; 
• управља моторним возилом Музеја по налогу руководиоца;  
• води евиденцију о употреби моторног возила, пређеној километражи, потрошњи 

горива и мазива;  
• припрема путни налог за коришћење возила;  
• одржава службено  возило у уредном и исправном стању;  
• контролише исправност возила и уговара поправке возила у сервисним 

радионицама;  
• обавља и остале послове по налогу директора и непосредног руководиоца. 

УСЛОВИ: 
Стручна спрема 

- Средње образовање 
Додатна знања 

- Возачка дозвола одговарајуће категорије 
 

Број извршилаца: 1 (један) 
 

 
13. ЧИСТАЧИЦА 
 
ПОСЛОВИ 

• одржава хигијену у просторијама и санитарним чворовима;  
• одржава чистоћу дворишта и износи смеће;  
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• приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама и инвентару;  
• прати стање залиха потрошног материјала за потребе одржавања чистоће;  
• одржава ( чисти) прилазе у згради и око зграде, лети и зими; 
• одржава хигијену чајне кухиње и санитарних уређаја – свакодневно; 
• кува кафе за раднике и госте Музеја и припрема послужења; 
• одржава хигијену изложбених просторија; 
• обавља генерално чишћење тромесечно ( прање прозора, завеса, тепиха, врата и  

остало); 
• учествује у постављању изложби, помаже при утовару и истовару музејског 

материјала; 
• дежура у просторијама Музеја;   
• разноси пошту и позивнице; 
• учествује у постављању и скидању изложби; 
• помаже кустосима при раду у депоима и ван њих; 
• обавља и друге послове по налогу директора и непосредног руководиоца.  

 
УСЛОВИ: 
Стручна спрема 
Основно образовање             
 

Број извршилаца: 2 (два) 
 

 
                              
 
                                                       Члан 20. 

За послове безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, Музеј 
ангажује специјализована, лиценцирана правна лица. 
 
                                                                    Члан 21. 

Директор може да закључи уговор о стручном оспособљавању и усавршавању са 
незапосленим лицем, без заснивања радног односа, ради обављања приправничког стажа и 
полагања стручног испита, када је то законом или овим правилником предвиђено као 
посебан услов за самосталан рад у струци. 

Директор може да закључи уговор о стручном оспособљавању и усавршавању и са 
запосленим који жели да се у Музеју стручно усаврши и стекне посебна знања и 
способности за рад у својој струци, за време утврђено програмом усавршавања. 

Одлуку о броју лица из ст. 1. и 2. овог члана, са којима ће се закључити уговор о 
стручном оспособљавању и усавршавању, за сваку годину доноси директор, најкасније до 
краја марта текуће године. 
                                                                  Члан 22. 

Након ступања на снагу овог Правилника, директор ће у року од 30 дана донети 
анексе уговора о раду  којима се утврђују називи радних места чије послове запослени 
обављају у складу са називима утврђеним овим Правилником, Законом о запосленима у  
јавним службама, Законом о раду и Посебним колективним уговором за  установе културе 
чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС”, бр. 11-12479/2021 од 30.12.2021.) . 
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      Такође, у истом року, одговорно лице Музеја је у обавези да пријави податке о радним 
местима у регистар запослених, изабраних, именованих и постављених лица у јавном 
сектору.  

Директор Музеја је дужан да до почетка примене закона донесе решење о 
коефицијентима за запослене. 

                                                                              Члан 23. 
           Директор, у складу са законом,  даје тумачење одредаба овог Правилника. За све 
што није регулисано овим Правилником примењују се одговарајуће одредбе Закона о раду, 
Закона о култури и других важећих прописа и општих аката Народног музеја Топлице 
Прокупље. 

                                                                             Члан 24. 
            Измена и допуна овог Правилника врши се на исти начин и по истом поступку као 
и за његово доношење. 

                                                                               Члан 25. 
           Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о организацији и 
систематизацији радних места у Народном музеју Топлице број 516 од 27.11.2020.године. 
                                                                     Члан 26. 
          Овај Правилник, по добијању сагласности од градоначелника града  Прокупља, 
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Музеја. 
 
 
               ДИРЕКТОР 
                                                                                  НАРОДНОГ МУЗЕЈА ТОПЛИЦЕ 
                                                                                                 ЉИЉАНА КРАСИЋ 

 
 
 
Објављено на огласној табли 
дана: ____________ 

 


