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На основу члана 48. Статута Народног музеја Топлице бр. 36 од 26. 01. 2017.  Управни одбор 
Народног музеја Топлице  на седници дана 15.10.2020.год. утврдио је пречишћен текст Статута 
Народног музеја Топлице Прокупље.                                                       
Пречишћени текст садржи основни текст Статута Народног музеја Топлице бр. 36 од 26. 01. 
2017. године  као и измене и допуне Статута Народног музеја Топлице бр. 311  од 27. 08. 2020. 
Године.                                                          
 
                                                    С Т А Т У Т  
                               
                                  НАРОДНОГ МУЗЕЈА ТОПЛИЦЕ ПРОКУПЉЕ 
                                                        ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 
 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 
                                                                Члан 1. 
       Овим Статутом се утврђује правни положај, делатност, унутрашња организација, 
управљање и пословање као и друга питања од значаја за рад Народног музеја Топлице  
Прокупље ( у даљем тексту Музеј). 
                                                                Члан 2. 
        Народни музеј  Топлице  Прокупље је јавна служба која обавља послове из делатности 
културе којом се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавања потреба грађана 
као и остваривање другог законом утврђеног интереса у области културе. 
       Музеј је установа која обавља послове заштите покретних културних добара (уметничко-
историјских дела из области археологије, етнологије, историје и историје уметности) који су од 
интереса за: град Прокупље, општине Куршумлија,  Блаце и Житорађе 
 
    II  НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПРАВНИ СТАТУС                                                                            
               
                                                                  Члан 3. 

Назив установе је Народни музеј Топлице  Прокупље. 
Седиште Музеја је у Прокупљу, у улици Ратка Павловића бр. 31 

Народни музеј Топлице  Решењем СО Прокупље бр. 464-76/95-03 од 28. 12.  1995. има 
право коришћења и располагања на пословној просторији која се налази у Прокупљу у ул. Југ 
Богдановој бр. 51 кат. пар. бр. 3767 КО Прокупље, у којој је смештена галерија „Божа Илић“.  
           Одлуку o промени назива и седишта Музеја доноси Управни одбор Музеја уз сагласност 
оснивача. 
          Матични број Музеја 07598165  
                                                                 Члан 4. 
       Статусне промене (подела, спајање или припајање) могу се вршити на начин и по  поступку 
утврђеним Законом и овим Статутом уз сагласност оснивача.                                                            
 
                                                                     Члан 5.   
           Музеј је основан 11. 10 1946. год. од стране ОНО Просветног оделења Окружног 
Народног одбора у Прокупљу, а регистрован код Окружног привредног суда у Нишу, 8 
марта 1966.  
           Решењем Скупштине општине Прокупље бр. 06-146/90-03 од 20. 11. 1990. г. Музеј 
постаје самостална установа за обављање послова заштите уметничко –историјских дела. 
          Решењем o утврђивању надлежности Музеја према врстама уметничко  историјских дела 
и према територији („Сл. гласник РС“ бр. 28/95) Музеј је надлежан за територију града 
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Прокупља, општине Блаце, Житорађа и Куршумлије, што значи да на тим територијама може 
организовати  и оснивати музејска оделења и  поставке  
    
                                                               Члан 6. 
          Право оснивача Музеја врши  град Прокупље. 
Дан Народног музеја Топлице је 11. октобар. 
          Народни музеј Топлице уписан је у судски регистар код Привредног суда у Нишу  под 
бројем регистарског улошка 1-2090-00                                                      
                                                                  Члан 7. 
      Музеј је правно лице  са правима,  обавезама и одговорностима која проистичу из Устава и 
Закона.                                                                                                                                                                          
                                                                  Члан 8. 
       Музеј има печат,  штамбиљ, лого и заставу. 
       Печат музеја је округлог облика, пречника 30 мм, са ћириличним натписом у кругу, и 
садржи текст: НАРОДНИ МУЗЕЈ ТОПЛИЦЕ по ивицама круга. 
У центру круга графички приказ фасаде зграде Народног музеја Топлице, а испод исте 1946. 
        Штамбиљ Музеја је правоугаоног облика, димензија  60 x 30 мм, са текстом: 
        У првом реду графички приказ фасаде зграде Народног музеја Топлице, а испод исте 1946 
        У другом реду НАРОДНИ  МУЗЕЈ ТОПЛИЦЕ – ПРОКУПЉЕ 
        У трећем реду  ознака за Број __________, 
        У четвртом реду  Датум ______________. 
        Ради ефикаснијег обављања послова, Музеј има печат истоветног  облика који се 
употребљава у рачуноводству, библиотеци и за друге потребе.  У центру круга графички приказ 
фасаде зграде Народног музеја Топлице, испод исте 1946 а испод броја 1946 стоји римско 1. 
         Лого Музеја је елипсастог облика и састоји се од натписа на српском језику, по ивици 
елипсе: 
                   „Народни музеј Топлице Прокупље“ 
У центру елипсе цртеж зграде Народног музеја Топлице испод кога је 1946 
Лого се користи у протоколарне сврхе.  
Застава је плаве боје са логом Музеја у средини и користи се у протоколарне сврхе.   
 
                                                                Члан 9. 
           Директор уређује начин,  руковање, чување и евидентирање печата. Радник који рукује 
печатом и штамбиљом је лично одговоран за њихову употребу и чување. 
 
 

2. ПРАВНИ ПРОМЕТ,  ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ     
                                                      

                                                                Члан 10. 
          У правном промету са трећим лицима Музеј заступа директор.  

Музеј  има свој редовни рачун, рачун сопствених прихода, рачуне за посебне намене, 
који се воде код Управе за трезор. 
         Средствима музеја која се воде на жиро-рачуну располаже директор или други радник 
кога за то овласти  
 
                                                                Члан 11. 
         Музеј заступа и представља директор Музеја са неограниченим овлашћењима. 
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           Директор Музеја, у оквиру својих овлашћења, може генералним или специјалним 
пуномоћјем пренети овлашћења за заступање и представљање Музеја, на радника Музеја или 
на друго физичко или правно лице. 
        Пуномоћје се издаје у писаној форми. 
        Музеј у одсутности директора заступа и представља запослени кога одреди директор. 
 
                                                                 Члан 12. 

Директор је овлашћен да у име Музеја, у оквиру регистроване делатности, а у границама 
законских овлашћења, закључује уговоре и врши друге правне радње, као и да заступа Музеј 
пред судовима и другим органима. 

Уз сагласност директора Музеја, радници Музеја могу пред одређеним организацијама, 
органима и другим лицима представљати Музеј. Представник Музеја је овлашћен да иступа у 
његово име, али није овлашћен да за Музеј предузима и правне радње, осим ако има пуномоћје 
у смислу ст. 1. овог члана. 
  
                                                                  Члан 13. 

Директор Музеја не може без прибављене сагласности Управног одбора закључити 
уговор о дугорочној пословној сарадњи, куповини и продаји основних средстава веће 
вредности, као и уговор о узимању кредита. 

У случају већих инвестиционих улагања у складу са прописима којима се уређује област 
јавних набавки, директор је дужан да обавести и информише Управни одбор. 

Одлуке и друге акте Управног одбора и Надзорног одбора Музеја потписују 
председници тих органа, у складу са Пословником о раду ових органа. 

Директор одлучује о позајмици експоната из музејских збирки. 
 
4.    ДЕЛАТНОСТ МУЗЕЈА 

                                                                 Члан 14. 
Делатност Музеја је одређена Законом о културним добрима и усмерена ка пословима 

заштите и презентације културних добара и пословима везаним за едукацију, ширење 
културног и образовног нивоа публике и пружања пратећих услуга. 

Делатност музеја је делатност Музеја, галерија и збирки, то је делатност од општег 
интереса  и представља основну делатност Музеја. 

Шифра делатности је 91.02 
Музеј обавља делатност заштите културних добара, природних и др. знаменитости. 
Шифра делатности је 91.03 у наведене послове спада:                
Музеј прикупља, чува, обрађује, систематизује, истражује, презентује и документује 

уметничко-историјска дела, односно културна доба у складу са надлежношћу утврђеној на 
основу закона. 

1) Истражује и евидентира добра која уживају претходну заштиту у складу са 
надлежношћу; 

2) Утврђује културна добра и предлаже добра од великог и изузетног значаја, у складу са 
законом; 

3) Води регистре и документацију о културним добрима; 
4) Пружа стручну помоћ у чувању и одржавању културних добара, њиховим власницима и 

корисницима; 
5) Спроводи мере техничке и физичке заштите културних добара из збирки и дела у 

изложбеним просторијама Музеја; 
6) Систематизује културна добра у збирке путем инвентарних књига, каталога и регистра 

збирки; 
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7) Обавља превентивну заштиту, конзервацију и рестаурацију културних добара из својих 
збирки 

8) Употпуњује збирке откупом и поклонима од правних и физичких лица, легатима из  
оставштина и разменом с другим музејима; 

9) Презентује јавности културна добра из збирки путем сталне поставке, повремених и 
гостујућих изложби; 

10) Организује повремене изложбе у земљи и иностранству (тематске, студијске, 
информативне); 

11) Организује стручна и научна предавања, конференције, округле столове, презентације, 
видео и филмске пројекције, перформансе, и друге манифестације и програме и земљи и 
иностранству.   

12) Прикупља, чува и обрађује документацију која подразумева и књижну грађу (каталози, 
књиге, периодика, хемеротека) и некњижну грађу (фото, видео и аудио грађа, 
електронске публикације и др.); 

13) Прикупља, чува и обрађује архивску грађу од значаја за истраживање културних добара 
и историјат Музеја; 

14) Организује рад библиотеке Музеја и размену књига и часописа у земљи и иностранству; 
15) Обавља издавачку делатност, издавањем стручних и научних штампаних и електронских 

публикација (каталога, књига, брошура, часописа и др.), као и видео, аудио и 
мултимедијалних издања; 

16) Објављује Топлички зборник, часопис за друштвено-хуманистичке науке  заједно са 
Историјским архивом ,,Топлице“  

17) Организује образовни рад путем јавних вођења, предавања, радионица, публикација и 
других информативно-образовних активности, истражује и развија едукативне моделе 
рада са публиком преко програма намењених различитим циљним групама: 
предшколској, школској и студентској популацији, особама са посебним потребама, 
стручној публици и општој публици; 

18) Сарађује са домаћим и иностраним установама исте или сличне делатности путем 
размене програма, едукације стручњака, сарадње у области конзервације и рестаурације, 
размене публикација и информација и сл.; 

19) Промовише и афирмише наше културно наслеђе путем визуелних пројеката у земљи и 
иностранству; 

20) Организује пропагандну делатност у сарадњи са штампаним и електронским медијима, 
конференцијама за штампу и другим промотивним активностима; 

21)  Даје стручна мишљења о културним добрима и добрима под претходном заштитом; 
22) Стара се о коришћењу културних добара на начин утврђен законом; 
23) Уступа права коришћења културних добара из збирки и музејске грађе, са или без 

накнаде; 
24) Израђује и продаје музејске сувенире, разгледнице, копије музејских предмета, и 

организује рад музејске продавнице; 
25) Организује рад Клуба пријатеља Музеја на бази учлањења 
26) Организује и друге послове у области заштите културних добара.             
27) Послови везани за ширење културног и образовног нивоа публике и пружања пратећих 

услуга су: 
91.01 - Делатност библиотека и архива 
90.01 – уметничко и књижевно стваралаштво и сценска уметност 
90.03 – уметничко стваралаштво                 
72.20 – Истраживање и експериментални развој у хуманистичким наукама  
47.51 – Трговина на мало  текстилом 
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47.61 – Трговина на мало књигама, новинама, и писаћим материјалом 
47.41 – Остала трговина на мало у специјализованим продавницама 
32.11 – Ковање новца и медаља  
32.12 – Производња накита и сличних предмета на другом месту непоменута 
26.40 – Производња игара и играчака 
32.13 – производња имитација накита 
32.99 – Издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација 
58.14 -  Издавање часописа и сл. периодичних издања 
58.19 – Остала издавачка делатност 
18.14 – књиговезачки и завршни радови    
47.99 – остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца 
56.10 - Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта  
56.30 - Услуге припремања и послуживања пића  
74.20 - Фотографске услуге  
79.12 - Делатност тур-оператора   
82.30 - Организовање састанака и сајмова  
85.60 - Помоћне образовне делатности 
91.03 -Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских 

локација, зграда и сличних туристичких споменика  
93.21 - Делатност забавних и тематских паркова  

         28) У обављању својих послова установа културе је обавезна да користи јединствена 
софтверска решења и да омогући доступност и размену података. Дигитализација културног 
наслеђа је саставни део рада запослених у установи културе. Ближи услови, процеси, стандарди 
и задаци у области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва и примене 
јединствених информационих система, уређују се актом Владе.” 
       Одлуку о промени делатности Музеја на предлог Управног одбора Музеја доноси оснивач. 
      
                                                         Члан 15. 

Музеј може, без уписа у судски регистар Привредног суда, обављати и друге делатности, 
али у мањем обиму, које служе делатностима уписаним у регистар Привредног суда, и то: 

- Изнајмљивање музејског простора: галерије  Музеја и Галерије „Божа Илић“ за 
предавања, изложбе, приредбе, манифестације другим правним и физичким лицима, у 
складу са музеолошким стандардима, програмом и концепцијом рада Музеја; 

- Изнајмљивање опреме и другог инвентара; 
- Уступање права на објављивање и репродуковање музејског материјала и др. 

       
                                                               Члан 16. 

Музеј може извршити промену регистрованих делатности, осим основне, у складу са 
својим пословним интересима и програмима развоја. 

О промени регистрованих делатности одлучује Управни одбор Музеја уз сагласност 
Скупштине града Прокупља.             
                                                               Члан 17. 

У циљу остваривања научно истраживачких и стручних задатака и богаћења збирки, 
Музеј може организовати теренска истраживања, рекогносцирања  и археолошка ископавања, 
самостално или у сарадњи са сродним организацијама. 

Музеј остварује сарадњу са научним и образовним установама, установама и 
организацијама културе, установама заштите културних добара, удружењима, привредним 
предузећима, свим правним и физичким лицима која се баве културом, науком и уметношћу.  

 



6 
 

                                                                 Члан 18. 
           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. 

 
Организатор-руководилац изложбе саставља и предлаже директору предлог пројекта и 

финансијског плана изложбе и одговара за њену реализацију.  
Организатора-руководиоца изложбе одређује директор Музеја.  

 
                                                                   Члан 19. 

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. 
      
  .       МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ МУЗЕЈА И ОСНИВАЧА 
 
                                                                     Члан 20. 
          Међусобна права и обавезе Музеја и оснивача уређена су актом о оснивању Музеја.   
 
      ИМОВИНА МУЗЕЈА 
                                                                     Члан 21. 
         Музеј обавља своју делатност имовином оснивача која му је дата на располагање  и 
газдовање,  и својом имовином. 
        Музеј је дужан да управља, располаже и користи имовину у складу са Законом. 
        Музеј за своје обавезе одговара својом имовином. 
        Музеј не одговара за своје обавезе имовином оснивача која му је поверена на управљање и 
коришћење. 
                                                            
       ПОСЛОВАЊЕ И СРЕДСТВА МУЗЕЈА 
 
                                                                     Члан 22. 
       Пословање Музеја остварује се на основу годишњег плана и програма рада Музеја. Музеј 
доноси план и програм рада за једну годину. 
     План и програм рада садржи податке утврђене Законом.  
       За извршавање плана и програма рада Музеја, одговоран је директор 
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                                                                Члан 23. 
      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 и др. 
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. 

 
        О коришћењу средстава Музеја одлучује директор у оквиру годишњег одобреног буџета. 
       Средства Музеја користе се према њиховој намени у складу са важећим прописима. 
Музеј је дужан да води пословне књиге и да их периодично закључује састављајући на основу 
њих  годишњи обрачун. 
                                                          
                                                                Члан 24. 
        Програм рада Музеја, као и предрачун трошкова потребних за остваривање програма рада, 
доставља се граду Прокупље преко надлежног органа градске управе, крајем године за наредну 
годину ради обезбеђивања средстава за рад Музеја. 
 
                                                                Члан 25.  
         Музеј подноси граду, преко надлежног органа градске управе, извештај º остваривању 
програма рада једанпут годишње а извештаје о коришћењу средстава за остваривање програма 
рада сваких шест месеци. 
 

1. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 
                                                                Члан 26. 
          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 º унутрашњој организацији и систематизацији послова на који даје сагласност 
градоначелник града  Прокупља. Овим Правилником ближе се утврђује организација рада, 
делокруг рада, начин извршавања послова и задатака, начин руковођења, планирање и 
утврђивање обавеза, одговорности и овлашћења запослених у извршавању послова. 
 
                                                              Члан 27. 
          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 



8 
 

јединица, њихова додатна подела, начин извршења послова и задатака, начин руковођења и 
број извршилаца утврђује се Правилником о организацији и систематизацији послова који 
доноси директор Музеја.  
 
 
       V ОРГАНИ МУЗЕЈА, САСТАВ, НАЧИН ИМЕНОВАЊА И НАДЛЕЖНОСТИ 
 
                                                               Члан 28. 
Органи Музеја су: 

1. Директор, као орган руковођења, 
2. Управни одбор, као орган управљања, 
3. Надзорни одбор, као орган надзора. 

 
 
1. ДИРЕКТОР МУЗЕЈА 
                                                                Члан 29. 

Музејем руководи директор Музеја. 
Директор Музеја организује и руководи процесом рада и води пословање Музеја, 

самостално доноси одлуке, представља и заступа Музеј према трећим лицима и одговоран је за 
законитост рада Музеја. 

Директора Музеја именује и разрешава скупштина града Прокупља 
  
                                                               Члан. 30. 

Директор Музеја именује се на основу претходно спроведеног јавног конкурса, у складу 
са законом. 

Директор Музеја именује се на период од четири (4) године. 
По истеку времена на које је именовано, исто лице може бити поново именовано за 

директора Музеја. 
Јавни конкурс за избор директора Музеја расписује и спроводи Управни одбор Музеја, 

шездесет (60) дана пре истека мандата директора. 
  
                                                                Члан 31. 

Јавни конкурс за избор директора Музеја се објављује на сајту Националне службе за 
запошљавање и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији 
Републике. 

Рок за подношење пријава кандидата на конкурс је петнаест (15) дана од дана 
оглашавања јавног конкурса. 

. 
                                                                 Члан 32. 

Управни одбор обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у 
року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља Скупштини града образложени 
предлог листе кандидата, која садржи мишљење Управног одбора о стручним и 
организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору. 

Управни одбор је дужан да поступа са пријавама на јавни конкурс у складу са Законом 
којим се уређује управни поступак. 

  Уколико Управни одбор не распише јавни конкурс у року који је утврђен у ставу 3. 
овог члана, обавезан је да о разлозима због којих јавни конкурс није расписан обавести 
оснивача. 
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                                                                 Члан 33. 
Скупштина града именује директора Музеја са Листе кандидата. 
Јавни конкурс није успео ако Управни одбор утврди да нема кандидата који испуњава 

услове да уђе у изборни поступак, о чему је дужан да обавести Скупштину града, односно 
уколико Скупштина града не именује директора Музеја са Листе кандидата. 
    
                                                                  Члан 34. 
  За избор кандидата за директора Музеја утврђују се следећи услови: 

1) кандидати за директоре установа морају имати високо образовање.   
2) да има најмање пет (5) година радног искуства у култури, 
3) 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, 

4) држављанство Републике Србије, 
5) општа здравствена способност. 

 
                                                                  Члан 35. 

Приликом избора кандидата за директора Музеја, Управни одбор ће ценити и следеће 
услове: 

1) да познаје пословање музејских установа 
2) да поседује организаторске способности 

                                                   
                                                                 Члан 36. 

Конкурсна документација за избор кандидата за директора Музеја треба да садржи: 
1) предлог програма рада и развоја Музеја за период од четири (4) године 
2) оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми 
3) оверену копију радне књижице или доказ о радном искуству у струци 
4) биографију која мора да садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада 

установа културе са кратким прегледом остварених резултата у раду 
5) уверење надлежног органа (не старије од шест месеци) да се против њега не води 

истрага и да против њега није подигнута оптужница, као и да није осуђиван за кривична 
дела која се гоне по службеној дужности 

6) уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци) и 
7) доказ о општој здравственој способности-лекарско уверење (оригинал). 

                                   
                                                                Члан 37. 

Скупштина града може именовати вршиоца дужности директора, без спроведеног јавног 
конкурса, у случају када директору престане дужност пре истека мандата, односно када јавни 
конкурс за директора није успео. 

Вршилац дужности директора мора да испуњава услове за избор кандидата за 
директора. 

Вршилац дужности има права, обавезе и овлашћења директора Музеја. 
Вршилац дужности директора Музеја може обављати ту функцију најдуже једну (1) 

годину од дана именовања. 
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора из става 1. овог 
члана.” 
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                                        Члан 38. 

Директор Музеја: 
1) води целокупно пословање Музеја, у оквиру утврђене програмско-пословне и 

финансијске политике и стара се о законитости рада Музеја, 
2) организује и усклађује процес рада и предлаже мере за отклањање поремећаја у 

пословању, 
3) предлаже организацију рада и доноси акт о организацији и систематизацији послова у 

Музеју  уз сагласност градоначелника Прокупља и предлаже општа акта која доноси 
Управни одбор, 

4) доноси општа акта на основу овлашћења из закона и овог Статута 
5) предлаже основе пословне политике Музеја: Програм рада, План развоја Музеја, 

финансијски и план јавних набавки и предузима мере за њихово спровођење, 
6) извршава одлуке и закључке донете од стране Управног и Надзорног одбора, 
7) именује и разрешава раднике са посебним одговорностима и одлучује о распоређивању 

радника на послове у Музеју, 
8) подноси Управном одбору предлог извештаја о финансијском пословању и о 

резултатима пословања Музеја, 
9) финансијски је наредбодавац и одговара за правилно и законито материјално- 

финансијско пословање Музеја, 
10) учествује у припремању седнице Управног и Надзорног одбора, 
11) доноси решења из радних односа у границама законских овлашћења, доноси одлуке, 

решења, наредбе за реализацију процеса рада и спроводи дисциплински поступак сходно 
законским овлашћењима, 

12) одлучује о коришћењу средстава пословног фонда у оквиру Програма рада и 
финансијског плана, 

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

14) организује и одређује мере за обезбеђење имовине и средстава Музеја, 
15) одобрава службена путовања 
16) одлучује о употреби средстава репрезентације у границама утврђеним финансијским 

планом, 
17) предузима мере за извршавање правноснажних одлука, 
18) стара се и одговоран је за организовање и спровођење послова безбедности и здравља на 

раду, 
19) одговоран је за контролу забране пушења у објектима Музеја, 
20)  обавезан је да организује рад на начин којим се спречава појава злостављања на раду и у 

вези са радом, 
21) одлучује о осигурању имовине и запослених, 
22)  обавља и друге послове утврђене законом и општим актима Музеја. 
23)  Директор Музеја присуствује седницама Управног и Надзорног одбора као известилац, 

без права одлучивања. 
 
                                                                 Члан 39. 

Директор Музеја је самосталан у вршењу послова из овог делокруга, а за резултате 
руковођења, пословања и законитост рада Музеја одговоран је скупштини града Прокупља, 
која га именује. Директор одговара материјално за штету нанету Музеју доношењем и 
извршавањем одлука за које је овлашћен. 
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За извршавање и спровођење одлука Управног одбора, директор Музеја одговара 
Управном одбору. 

Директор Музеја ради у складу са Програмом рада Музеја и одлукама донетим за 
његово извршавање. 

У процесу рада директор Музеја има право да издаје налоге појединим радницима или 
групама радника за извршавање послова и задатака. 
 
                                                                   Члан 40. 

У свом раду директор издаје и доноси упутства, наредбе, одлуке и решења. 
Упутства и наредбе могу се издавати и усменим, а одлуке и решења само писменим 

путем. 
Директор може, у складу са законом, део својих овлашћења из овог члана пренети и на 

друге запослене у Музеју. 
                                                                 Члан 41. 

Дужност директора Музеја престаје истеком мандата и разрешењем. 
Директор Музеја може бити разрешен и пре истека времена на које је именован, у 

складу са законом. 
                                                               
                                                                  Члан 42. 

Између директора Музеја коме престаје мандат или је разрешен и новог 
директора,односно вршиоца дужности директора, врши се примопредаја дужности. 

О извршеној примопредаји сачињава се записник који се доставља Управном одбору 
Музеја. 
                                                                   Члан 43. 

Директор Музеја коме престаје мандат дужан је да упозна новог директора, односно 
вршиоца дужности са финансијским стањем, пословањем и радним задацима који су у току и 
које треба извршити у одређеном року. 
 
2. УПРАВНИ ОДБОР 
                                                                    Члан 44. 

Управни одбор је орган управљања у Музеју. 
Управни одбор Музеја има  7 (седам)  чланова. 
Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава скупштина града 

Прокупља као оснивач, из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности у 
складу са законом. 

Председника Управног одбора именује скупштина града из реда чланова Управног 
одбора. 
                        

                      Члан 45. 
Састав Управног одбора утврђује оснивач решењем о именовању, у складу са законом. 
Чланове Управног одбора из реда запослених у Музеју, предлаже репрезентативни 

синдикат Музеја, а уколико у Музеју не постоји репрезентативни синдикат, предлаже га већина 
запослених. 

Најмање један члан Управног одбора именује се из реда запослених који су носиоци 
основне, односно програмске делатности. 
 
                                                                   Члан 46. 

Чланови Управног одбора именују се на период од четири  (4) године и могу бити 
именовани највише два (2) пута. 
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У Управном одбору, полна структура је четири према три. 
Скупштина града може, до именовања чланова Управног одбора, да именује вршиоце 

дужности председника и чланова Управног одбора, у складу са законом. 
Скупштина града може именовати вршиоца дужности председника и чланова Управног 

одбора и у случају када председнику, односно члану Управног одбора престане дужност пре 
истека мандата. 

Вршилац дужности председника, односно члана Управног одбора може обављати ту 
функцију најдуже једну годину. 
 
                                                                   Члан 47. 

Дужност члана Управног одбора Музеја престаје истеком мандата и разрешењем. 
Скупштина града  разрешиће члана Управног одбора пре истека мандата на лични захтев 

или  ако обавља дужност супротно одредбама закона, ако је против њега покренут кривични 
поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности члана Управног одбора, 
односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини 
недостојним за обављање дужности члана Управног одбора Музеја, и из других разлога 
утврђених законом. 
  
                                                                 Члан 48. 
Управни одбор обавља следеће послове: 

1) доноси Статут и друга општа акта предвиђена законом и овим Статутом; 
2) утврђује пословну и развоју политику; 
3) одлучује о пословању Музеја и даје смернице директору за вођење пословне политике; 
4) доноси годишњи програм рада Музеја, на предлог директора; 
5) доноси годишњи финансијски и план набавки Музеја, на предлог директора. 
6) усваја годишњи извештај о раду и пословању Музеја; 
7) усваја годишњи обрачун; 
8) даје предлог о статусним променама Музеја, у складу са законом и овим Статутом; 
9) расписује и спроводи јавни конкурс за именовање директора и предлаже оснивачу 

кандидата за директора, у складу са законом; 
10) закључује уговор о раду са директором, на одређено време, до истека рока на који је 

изабран, односно до његовог разрешења, у складу са законом; 
11) закључује анекс уговора о раду, када је за директора именовано лице које је већ 

запослено у Музеју на неодређено време, у складу са законом; 
12) доноси одлуке о финансијском задуживању за потребе Музеја; 
13) доноси одлуке о утврђивању цена услуга правним и физичким лицима у оквиру 

делатности Музеја, 
14) усваја годишњи извештај о извршеном попису имовине и средстава и доноси одлуку о 

отпису средстава; 
15) одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са предузећима, установама и 

другим правним лицима; 
16) одлучује о службеном путу у иностранство директора Музеја; 
17) потписује решење о годишњем одмору директора Музеја; 
18) одлучује као другостепени орган о приговорима поднетих против одлука донетих од 

првостепених органа. 
19)  одлучује о изградњи и адаптацији објеката као и о изворима средстава за ове радове  
20) доноси Пословник о свом раду. 
21) једном годишње подноси оснивачу извештај о свом раду 
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22)  одлучује о другим питањима предвиђеним законом, овим Статутом и другим општим 
актима Музеја. 

Сагласност на акте из става 1. тачке 1), 4) и 5) овог члана даје скупштина града. 
 

                                                                   Члан 49. 
Управни одбор ради и одлучује на седницама. 
Управни одбор пуноважно одлучује ако је на седници присутно више од половине 

укупног броја чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 
Члан Управног одбора који се не слаже са одлуком, може издвојити своје мишљење. 
Одлуке којима се доноси Статут, његове измене и допуне, одлуке о статусним 

променама и одлуке о предлогу кандидата за директора Музеја, Управни одбор доноси већином 
гласова укупног броја чланова.  
                                                         

      Члан 50. 
Седнице Управног одбора сазива и руководи њиховим радом председник Управног 

одбора, а изузетно у случају његове спречености  најстарији члан Управног одбора. 
Гласање у Управном одбору је јавно, ако Управни одбор не одлучи да се о одређеном 

питању гласа тајно. 
Изузетно, у хитним случајевима, на предлог председника Управног одбора, Управни 

одбор може донети одлуку већином гласова укупног броја чланова и путем писаних изјава 
сваког члана или коришћењем других техничких средстава комуникације. 

О изјашњењу члана Управног одбора путем коришћења других техничких средстава 
комуникације  сачињава се писмена белешка, коју члан Управног одбора потврђује својим 
потписом на првој седници којој буде присуствовао. 
 
                                                               Члан 51. 

Председник и чланови Управног одбора за свој рад одговорни су оснивачу. 
Председник и чланови Управног одбора солидарно одговарају за материјалну штету 

нанету Музеју доношењем и извршавањем одлука за које су овлашћени, у складу са законом. 
Члан Управног одбора који при гласању издвоји мишљење у записник не сноси 

одговорност. 
                                                               Члан 52. 

Управни одбор као своја помоћна тела може да образује сталне и повремене комисије, 
ради обављања послова и задатака из делокруга рада Управног одбора. 
 
                                                               Члан 53. 

Пословником о раду Управног одбора, ближе се уређује начин рада и одлучивања 
Управног одбора као и његових органа и тела. 
 
3. НАДЗОРНИ ОДБОР 
                                                        
                                                               Члан 54. 

Надзорни одбор врши надзор над пословањем Музеја. 
Надзорни одбор Музеја има три (3) члана. 
Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава скупштина града, у 

складу законом. 
Председника Надзорног одбора именује скупштина града из реда чланова Надзорног 

одбора. 
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Члан 55. 
Састав чланова Надзорног одбора утврђује оснивач решењем о именовању, у складу са 

законом. 
Један члан Надзорног одбора, именује се из реда запослених у Музеју, на предлог 

репрезентативног синдиката Музеја, а уколико у Музеју не постоји репрезентативни синдикат, 
на предлог већине запослених. 
 
      

Члан 56. 
Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири (4) године и могу бити 

именовани највише два (2) пута. 
У Надзорном одбору полна структура је два према један. 
Скупштина града може, до именовања чланова Надзорног одбора, да именује вршиоце 

дужности председника и чланова Надзорног одбора. 
Скупштина града може именовати вршиоца дужности председника и чланова Надзорног 

одбора и у случају када председнику, односно члану Надзорног одбора престане дужност пре 
истека мандата. 

Вршилац дужности председника, доносно члана Надзорног одбора може обављати ту 
функцију најдуже једну годину. 
 

Члан 57. 
Дужност члана Надзорног одбора Музеја престаје истеком мандата и разрешењем. 
Скупштина града разрешиће члана Надзорног одбора пре истека мандата на лични 

захтев, или  ако обавља дужност супротно одредбама закона, ако је против њега покренут 
кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности члана Надзорног 
одбора, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини 
недостојним за обављање дужности члана Надзорног одбора Музеја, и из других разлога 
утврђених законом. 
 

Члан 58. 
Надзорни одбор пуноважно одлучује ако је на седници присутно више од половине 

укупног броја чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 
Члан Надзорног одбора који се на слаже са одлуком може издвојити своје мишљење. 

 
                                                                          Члан 59. 

Седнице Надзорног одбора сазива и руководи њиховим радом председник 
Надзорног одбора, а изузетно у случају његове спречености  најстарији члан Надзорног 

одбора. 
Гласање у Надзорном одбору је јавно, ако Надзорни одбор не одлучи да се о одређеном 

питању гласа тајно. 
Изузетно, у хитним случајевима, на предлог председника Надзорног одбора, 

Надзорни одбор може донети одлуку већином гласова укупног броја чланова и путем писаних 
изјава сваког члана или коришћењем других техничких средстава комуникације. 

О изјашњењу члана Надзорног одбора путем коришћења других техничких средстава 
комуникације сачињава се писмена белешка, коју члан Надзорног одбора потврђује својим 
потписом на првој седници којој буде присуствовао. 
 

Члан 60. 
Надзорни одбор, у складу са законом врши надзор над пословањем Музеја, а нарочито: 
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1) прегледа годишње извештаје, и утврђује да ли су састављени у складу са законским 
прописима, 

2) утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Музеја воде уредно, и у складу са 
прописима, а може их дати и на вештачење, 

3) прегледа извештаје који се подносе Управном одбору о пословању, и пословној 
политици Музеја о годишњим финансијским исказима, и извештајима о пословању 
Музеја која се подносе скупштини града и даје мишљење на исте пре усвајања Управног 
одбора, 

4) о резултатима извршеног надзора, у писменом облику обавештава Управни одбор 
Музеја и скупштину града, указујући на евентуалне пропусте Управног одбора, 
директора и других лица, 

5) најмање једном годишње, подноси извештај о свом раду скупштини града, 
6) доноси Пословник о свом раду, 
7) врши и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим општим актима 

Музеја. 
 

Члан 61. 
Надзорни одбор има право да у вршењу послова из свог делокруга прегледа пословне 

књиге и документацију Музеја. 
Надзорни одбор је дужан да три (3) дана унапред у писменој форми, затражи од 

директора Музеја,  да му омогући увид у одређене пословне књиге и документацију. 
Наведена документација и пословне књиге прегледају се у просторијама Музеја, уз присуство 
запосленог кога директор одреди. 
                                           
                                                                      Члан 62. 

Пословником о раду Надзорног одбора, ближе се уређује начин рада и одлучивања 
Надзорног одбора.  
 
                                                                     Члан 63. 
           Ради успешнијег остваривања Законом утврђених функција у обављању стручне 
делатности, у Музеју се може образовати Стручни савет као саветодавно тело. Стручни савет 
сачињавају директор, секретар, шеф рачуноводства и кустоси.Стручни савет разматра питања из 
стручне делатности Музеја и директору даје мишљења и предлоге везане за програмски и 
стручни рад Музеја. У раду Стручног савета, у зависности од питања која се разматрају, по 
одлуци директора могу учествовати и други радници Музеја, као и стручњаци ван Музеја. 
Седнице Стручног савета сазива директор и њима руководи.  
. 
 
11.    МУЗЕЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 
 
                                                                     Члан 64. 
         Сав музејски материјал се стручно евидентира, обрађује и чува у складу са Законом о 
културним добрима.  Музејски материјал подељен је на следеће збирке: 

- Археолошка 
- Археолошко налазиште Плочник 
- Комплекс Хисар (средњовековно утврђење,  црква Св. Прокопија и Латинска црква) 
- Гвоздени пук у ослободилачким ратовима 1912-1918. године 
- Топлички устанак 1917. године 

                    -     Други светски рат у Топлици 
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      -    Топлица у савременом добу 
- Нумизматичка 
- Уметничка 
- Етнолошка и 
- Збирка науке и технике 

          
 Ревизија свих музејских збирки врши се најмање једанпут у десет година. 
 
                                                                     Члан 65.  
        О музејском материјалу и музејској документацији се старају запослени са одговарајућом 
стручном спремом  и положеним испитом за једно од музејских звања. 
          У току рада запослени могу да се усавршавају и стичу стручна и научна звања. 
 
                                                                     Члан 66. 
           Покретна културна добра се не могу излагати ако нису обрађена, категорисана и уписана у 
регистар културних добара. 
                                                                      Члан 67. 
           Културна добра се могу уступати ради излагања другим Музејима и установама у 
области културе, ако се предходно утврде услови излагања и то: 

Обезбеђење од пожара, влаге и неовлашћеног отуђења у просторијама где се излажу. 
Културно добро из става 1. мора се вратити у року од 6 месеци од дана уступања.                                                             

 
                                                                   Члан 68. 
           Музеј је дужан да потражује културну вредност предмета уколико исти буду 
изгубљени, оштећени или на други начин буду отуђени од корисника услуга. 

О уступању на привремено коришћење културних добара закључује се Уговор, којим 
се утврђују услови коришћења у смислу Закона º културним добрима. 
 
                                                                    Члан 69. 
            Културна добра која представљају уникате не могу се дати другој установи на трајно 
коришћење. 
          Културно добро може привремено да се извезе ако за то постоје оправдани разлози 
утврђени Законом и ако предмет прати потребна документација за његову идентификацију. 

Дозволу за привремени извоз даје републички орган управе надлежан за послове 
културе, по предходном мишљењу установе заштите. 
 
                                                                    Члан 70.           
            Запослени Музеја који прибави музејски материјал има право првенства обраде  и 
публиковања најдуже годину дана. 

После тог времена, запослени је дужан да све стручне податке преда Музеју. 
 
                                                                     Члан 71.  
        Запослени Музеја могу учествовати у истраживачким радовима које организују сродне 
установе, уколико се то не коси са извршењем плана Музеја. 
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12.  ЗАПОСЛЕНИ У МУЗЕЈУ 
 
                                                                      Члан 72. 
         Програм рада Музеја и остале послове из делатности Музеја извршавају  запослени у 
Музеју. 

Они имају право да буду упознати са пословањем Музеја и околностима које су потребне 
за извршавање програма рада Музеја. Обавештавање запослених остварује се непосредно од 
стране директора Музеја и објављивањем на огласној табли Музеја                                                          
                                                               
                                                                      Члан 73. 
       Права, обавезе и одговорности запослених у Музеју остварују се у складу са Законом и 
општим актима Музеја. 
 
                                                                      Члан 74. 
       Радно време Народног музеја Топлице и Галерије „Божа Илић“ радним данима је  од  
07,30 – 20,00  сати. Суботом  – од 10,00 до 15,00 сати. 
 
ЈАВНОСТ РАДА 
                                                                      Члан 75. 

Рад Музеја је доступан јавности. 
Јавност рада Музеја остварује се у складу са законом. 

Културна добра и документација о њима доступна су јавности, научним и стручним 
радницима у границама утврђеним законом. 

Јавност рада остварује се и јавношћу рада Управног одбора, подношењем извештаја о 
раду и финансијског извештаја, у складу са законом. 
 
                                                                      Члан 76. 

Музеј остварује јавност рада путем средстава јавног информисања, одржавањем 
конференција за новинаре, давањем изјава овлашћених лица, објављивањем информација на 
званичној интернет страници Музеја, издавањем и дистрибуирањем стручних, научних и 
популарних публикација о културним добрима (периодика, каталози изложби, каталози збирки, 
научне монографије и друге публикације), одржавањем сталних и повремених изложби у 
Музеју, ван Музеја у земљи и иностранству, организовањем стручних и популарних предавања 
и других облика културно-образовне делатности, објављивањем програма и плана рада Музеја, 
и на други погодан начин. 
                                                                    Члан 77. 

Право да информише јавност има председник Управног одбора и директор Музеја. 
Директор Музеја може овластити лице у радном односу у Музеју да о поједином питању 

из делатности рада Музеја може давати информације. Овлашћењем директора одређује се 
оквир за поступање и важење овлашћења. 
 
                                                                   Члан 78. 

Културна добра и архивска грађа, односно материјал доступни су трећим лицима под 
условима и на начин прописаним законом, другим прописом и унутрашним општим актом. 
                       
                                                                   Члан 79. 

За ефикасније информисање запослених у Музеју, унапређење интерне комуникације 
између организационих јединица и обезбеђивање расположивости информација, општих и 
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појединачних аката и друге релевантне документације користи се званична Интернет страна 
Музеја и огласна табла Музеја. 
 
 VIII ПЛАНИРАЊЕ РАДА И СРЕДСТВА МУЗЕЈА 
 
Планирање рада 
                                                                   Члан 80. 

Музеј доноси годишњи програм рада који садржи исказана средства потребна за 
финансирање програмских активности, као и средства потребна за финансирање текућих 
расхода и планирање прихода. 
                                                                    Члан 81. 

Предлог годишњег програма рада за наредну годину доставља се скупштини града у 
року утврђеном законом. Поред годишњег програма рада, Музеј може сачињавати планове рада 
за дужи временски период – средњорочни планови. 
 
                                                                  Члан 82. 

Годишњи извештаји о раду, програм рада и извештај о финансијском пословању Музеја 
за претходну годину достављају се скупштини града у року утврђеном законом.  
 
IX ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
                                                                 Члан 83. 

Заштита културних добара врши се на основу закона и дугих прописа који уређују ову 
област, и у складу са упутствима надлежних органа. 
 
                                                                 Члан 84. 

У Музеју се врши заштита културних добара из збирки Музеја у случају непосредне 
ратне опасности, и других елементарних непогода, доношењем плана заштите културних 
добара. 
                                                                  Члан 85. 

План заштите културних добара  доноси Управни одбор. 
Директор Музеја је организатор послова у реализацији плана и непосредно је одговоран 

за његово спровођење. 
 
X СЛУЖБЕНА  ТАЈНА 
                                                                   Члан 86. 

Службену тајну представљају документа, исправе и подаци из делатности и пословања 
Музеја, чије би саопштење неовлашћеном лицу због њихове природе и значаја било противно 
интересима и пословном угледу Музеја. 

Одлуку о проглашењу одређених докумената, исправа и података за службену тајну 
доноси директор Музеја. 

Службену тајну дужни су да чувају сви запослени у Музеју који на било који начин 
сазнају за докуменат, исправу или податак који се сматра службеном тајном. Дужност чувања 
службене тајне траје и по престанку радног односа радника у Музеју. 

Саопштавање података проглашених службеном тајном неовлашћеним лицима, као и 
нетачних, произвољних података, информација, оцена или коментара из рада Музеја од стране 
неовлашћеног лица представља тежи дисциплински прекршај. 

Неће се сматрати повредом дужности чувања службене тајне саопштавање ових 
података на седницама органа Музеја ако је такво саопштавање неопходно ради вршења 
послова или обавештавања органа. 
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XI СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 
                                                                     Члан 87. 

У Музеју запослени могу организовати синдикалну организацију. 
 
                                                                    Члан 88    . 

Синдикална организација има право и дужност да учествује у регулисању права и 
дужности запослених у Музеју у складу са законом, овим Статутом, колективним уговором и 
другим општим актима. 
    
                                                                     Члан 89. 
        Организација синдиката у Музеју је овлашћена да у складу са задацима синдиката подноси 
органима Музеја предлоге мишљења и примедбе у погледу остваривања права запослених и 
заштити тих права.                                                            
                                                                     Члан 90. 
       Органи Музеја су дужни да о поднесеним предлозима, мишљењима и примедбама од 
организације синдиката, заузму став и о томе обавесте организацију синдиката у роковима 
утврђеним у општем акту којима се одређује подручје заштите права запослених и остваривање 
тих права. 
                                                                                                    

                                Члан 91. 
        На седнице органа Музеја, када се решавају питања остваривања права запослених по 
њиховим захтевима позива се овлашћени  представник синдиката који на тој седници има право 
да износи мишљење и предлаже одлуке, али без права одлучивања. 
 
ОДБРАНА И БЕЗБЕДНОСТ 
                                                                     Члан 92. 
       У Музеју се доносе и спроводе планови за безбедност Музеја у складу са законом. 

Сви запослени у Музеју су дужни да врше своје обавезе у пословима одбране и 
безбедности Музеја у складу са законом, прописима у овој области и упуствима директора. 
 
XII БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
                                                                   Члан 93. 

Запослени у Музеју и његови органи дужни су да организују обављање делатности на 
начин којим се осигуравају безбедност и здравље на раду, као и да спроводе потребне мере 
заштите на раду и заштите радне средине, у складу са законом. 

Музеј је дужан да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и 
унапређивање животне средине, да спречава узроке и отклања штетне последице које 
угрожавају природне и радом створене вредности животне средине. 
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     ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ МУЗЕЈА 
 
                                                                    Члан 94. 

Општи акти Музеја су:  
- Статут 
- Правилници 
- Пословници 
- И одлуке којима се на општи начин уређују одређена  питања 
Статут је основни општи акт Музеја. Сви остали општи акти морају бити у сагласности са  

Статутом. 
Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Музеју морају бити у складу 

са општим актом Музеја.                                                                                        
 
                                                         Члан 95. 

Иницијативу за доношење, измену и допуну ових аката могу покренути: 
1. директор 
2. Управни одбор 
3. Надзорни одбор 
4. оснивач 
5. синдикат 
Иницијатива из става 1.овог члана подноси се органу који је сходно одредбама овог 

Статута овлашћен за доношење општег акта. 
Орган из става 2. овог члана  º својој одлуци обавештава подносиоца иницијативе у року 

од 15 дана  од дана пријема.      
                            
                                             Члан 96. 

Општи акти Музеја ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, осим ако, 
из нарочитих разлога, није предвиђено да раније ступа на снагу. 

Општи акти Музеја објављују се на огласној табли Музеја. 
Статут и друга општа аката Музеја чувају се у архиви Музеја. 
Народни музеј Топлице у свом раду  примењује одредбе Закона о раду, Закона о 

култури, Закона о културним добрима, Општег и Посебног колективног уговора за установе  
културе.  
 
XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
                                                                   Члан 97. 

Постојећа општа акта донета пре ступања на снагу овог Статута остају на снази и 
примењиваће се уколико нису у супротности са Статутом и законом. 

Усаглашавање општих аката са Статутом извршиће се најкасније у року од годину дана 
од дана ступања на снагу овог Статута. 
 
                                                                    Члан 98. 

Даном ступања на снагу Статута Народног музеја Топлице, престаје да важи Статут 
Народног музеја Топлице, деловодни број: 48 од 19. 02. 2009. године, Статут о изменама и 
допунама Статута  бр. 155 од 28. 04. 2009.  Статут о изменама и допунама Статута  бр. 103/1 од 
25. 03. 2011.  Статут о изменама и допунама Статута  бр. 523 од 14. 12. 2012.   Статут о 
изменама и допунама Статута  бр. 257/1 од 23. 05. 2013.  и  Статут о изменама и допунама 
Статута  бр. 407 од 23. 10. 2013.  Статут бр. 36 од 26. 01. 2017. године 
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                                                                    Члан 99. 

Статут Народног музеја Топлице, по добијању сагласности од скупштине општине, 
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Музеја. Статут је објављен на 
огласној табли Музеја __________________ 
 
  
                                    
                                                                                         Председник Управног одбора  
                                                                                         Народног музеја Топлице 
                                                                                              Срђан Јовић                         
                                                                              ___________________________________ 
            
 
 
 

 
 
 
                                                        


