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На основу члана 21. тачка 1) Закона о јавним службама ("Службени гласник РС", 

бр. 42/91, 71/94 и 79/002/, чл. 81 и 82. Закона о култури  („Службени гласник РС", број 

72/009) и чл. 33 и 58 Статута Музеја позоришне уметности Србије/ дел. бр. 341 од 19. 

новембра 2002. Године, Управни одбор, на седници одржаној дана 18. 06. 2013. године, 

донео је  

 

 

 

С Т А Т У Т 

 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА - МУЗЕЈ ПОЗОРИШНЕ 

УМЕТНОСТИ СРБИЈЕ 

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим статутом ближе се уређује: правни статус, назив и седиште Музеја 

позоришне уметности Србије (у даљем тексту: Музеј), одговорност Музеја у правном 

промету; заступање и представљање Музеја, делатност, унутрашња организација, органи, 

састав, начин именовања и надлежности, услови за именовање и разрешење директора, 

планирање рада и средстава и друга питања од значаја за рад Музеја, у складу са законом. 

 

Члан 2. 

Музеј је установа културе од националног значаја која обавља послове заштите 

уметничко - историјских дела од значаја за позоришну уметност у Србији, у складу са 

законом, овим статутом и другим општим актима Музеја. 

Члан 3. 

Музеј је основан Уредбом Владе Народне Републике Србије В.С. број: 511 од 28. 

новембра 1950. године („Службени гласник НР Србије“, број 33/50), као установа на 

буџету оснивача, са задатком да доприноси развоју позоришне уметности у Србији. 

Актом владе Републике Србије о5 бр. 022 – 3566/2013 од 30 априла 2013 Музеј је 

стекао статус установе културе од националног значаја. Акт владе објављен је у 

Службеном гласнику бр. 41/13 из 2013 године. 

Музеј је уписан у судски регистар Трговинског суда у Београду, под бројем 

регистарског улошка 5-191-00 од  31. јануара 2003. године. 

На основу одлуке Народног одбора Града Београда - Н.О.О. Стари град број: 4859/1 

од 8. октобра 1955. године, зграда Музеја је државна својина Републике Србије, а Музеј је 

уписан као корисник. 

У власничком листу зграда Музеја се налази на кат. парцели 644, КО Београд 1. 

Зграда Музеја је уписана у Централни регистар споменика културе под бројем: 

1108 од 2. децембра 1946. године.  
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Члан 4. 

Оснивачка права у погледу именовања директора, чланова управног одбора и 

чланова надзорног одбора  врши Влада Републике Србије ( у даљем тексту: оснивач). 

 

Члан 5. 

 Одредбе овог Статута обавезне су за све запослене и органе Музеја. 

 

Запослени остварују своја права и обавезе у Музеју у складу са законом, 

колективним уговором, овим статутом и другим актима Музеја. 

 

 

II. ПРАВНИ СТАТУС, НАЗИВ И СЕДИШТЕ 

 

Члан 6. 

Музеј има својство правног лица које обавља делатност у области културе од 

општег интереса. 

Музеј је јавна служба, организована као установа, која обавља делатност односно 

послове којима се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољење потребе 

грађана, као и остваривање другог законом утврђеног интереса у области културе. 

Музеј је организован и послује као установа културе чији је оснивач Република 

Србија. 

Јавност рада обезбеђује се у складу са законом и одредбама овог статута. 

 

Члан 7. 

Музеј послује под пуним називом : Установа културе од националног значаја - 

Музеј позоришне уметности Србије. 

Скраћени назив Музеја је: „МПУС“. 

 

Члан 8. 

Седиште Музеја је: Београд, Господар  Јевремова бр. 19. 

О промени седишта и назива одлучује Управни одбор Музеја (у даљем тексту: 

Управни одбор), уз сагласност оснивача. 

Члан 9. 

Музеј има свој печат, штамбиљ и заштитни знак- логотип. 

 

Члан 10. 

Печат Музеја има облик круга пречника 32 мм, са исписаним текстом у 

концентричним круговима на српском језику ћириличним писмом, и то у спољном кругу 

печата исписује се – Музеј позоришне уметности Србије, а у средини печата исписује се 

седиште – Београд. 

Печатом се потврђује аутентичност јавне исправе и другог акта којим Музеј 

одлучује или службено општи са другим правним лицима и грађанима. 

 

Члан 11. 

У електронској комуникацији са правним и физичким лицима Музеј ће поступати у 

складу са Законом о електронском документу и другим актима донетим на основу закона. 
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Члан 12. 

Музеј има мали печат округлог облика,  пречника 20мм (у даљем тексту: мали 

печат). 

Садржина малог печата је иста и исписана је на исти начин као и садржина печата 

из  члана 10. овог статута. 

Мали печат користи се у случајевима у којима је његова употреба подеснија  

(оверавање књижица, легитимација и сл.). 

 

Члан 13. 

Штамбиљ Музеја је правоугаоног облика димензије 60х30мм и садржи текст 

исписан на српском језику ћириличним писмом: Музеј позоришне уметности Србије – 

Београд, Господар Јевремова број 19. и рубрике за упис датума пријема поднеска, број под 

којим ће се поднесак завести и број прилога уз поднесак. 

 

Члан 14. 

Печат и штамбиљ Музеја употребљавају се у правном промету, преписци и другим 

случајевима у којима се Музеј појављује као правни субјект. 

Број печата и штамбиља, начин њихове употребе, чувања, руковања, израда и 

уништавање, одлуком утврђује директор Музеја (у даљем тексту: директор), односно 

друго овлашћено лице, у складу са законом. 

 

Члан 15. 

Списак свих печата и штамбиља са отиснутим и назначеним почетком и 

престанком њихове употребе чува се у Одељењу општих послова Музеја. 

 

Члан 16. 

Музеј има свој знак - логотип који је правоугаоног облика у коме је на белој 

подлози уцртан спољни изглед зграде Музеја. 

 

 

III.  ОДГОВОРНОСТ У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ 

 

Члан 17. 

Музеј је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом, 

Статутом и другим одговарајућим прописима и општим актима. 

Музеј је носилац свих права, обавеза и одговорности у правном промету у односу 

на средства са којима располаже, у складу са законом. 

 

Члан 18. 

У правном промету са трећим лицима Музеј иступа у своје име и за свој рачун. 

За своје обавезе Музеј одговара својом имовином. 

Одговорност за обавезе из става 2. овог члана се не односи на културна добра, као и 

на другу имовину која је својина Републике Србије. 
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IV.  ЗАСТУПАЊЕ  МУЗЕЈА 

 

Члан 19. 

Музеј заступа и представља директор. 

Директор може у оквиру својих овлашћења дати пуномоћје другом лицу за 

заступање.  

Пуномоћје се може дати ради вршења послова у корист  Музеја (генерално 

пуномоћје), или само за извршење одређеног посла (специјално пуномоћје), у складу са 

законом и Статутом. 

Пуномоћје мора бити у писаној форми, са навођењем врсте послова због којих се 

даје, са обимом посла и роком важења пуномоћја. 

Пуномоћје се може опозвати у свако време. 

 

Члан 20. 

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. 

 

Члан 21. 

Директор не може без прибављене сагласности Управног одбора закључити уговор 

о дугорочној пословној сарадњи, куповини  и продаји основних средстава веће вредности. 

Директор је дужан да обавести Управни одбор о свим већим инвестиционим 

улагањима, која су спроведена у складу са прописима који уређују област јавних набавки. 

 

 

V. ДЕЛАТНОСТ МУЗЕЈА 

 

Члан 22. 

Музеј обавља делатност, која је разврстана, према јединственој класификацији 

делатности,  у групу  : Делатност музеја, галерија и збирки. 

Шифра основне, претежне делатности је: 91.02 Делатност музеја, галерија и 

збирки. 

Основна, претежна  делатност Музеја  обухвата: 

1) прикупљање, сређивање, чување, одржавање и коришћење покретних 

уметничко- историјских дела, и то: писмена и штампана позоришна дела, списи 

који се односе на рад и развој позоришта, реликвије, сценске слике и костими, 

макете и предмете који се односе на живот и рад истакнутих чланова 

позоришта; 

2) предлагање и утврђивање културних добара; 

3) вођење регистра и документације о културним добрима; 

4) превентивну заштиту, конзервацију и рестаурацију  уметничко - историјских 

дела од значаја за позоришну уметност Србије: 
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5) истраживање и евидентирање добара која уживају претходну заштиту; 

6) пружање стручне помоћи на чувању и одржавању заштићених уметничко - 

историјских дела из области позоришне уметности која се налазе ван музеја; 

7) издавање публикација о културним добрима и о резултатима рада на њиховој 

заштити; 

8) излагање културних добара, организовање предавања и других пригодних 

облика културно - образовне делатности. 

9) 91.01 (библиотека - специјална) у области позоришне уметности: прикупља, 

обрађује, чува и даје на коришћење библиотечки материјал. 

 

Члан 23. 

Музеј може обављати и друге делатности у мањем обиму, а ради бољег и 

потпунијег обављања основне, претежне делатности из претходног члана овог статута,  и 

то: 

47.19 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама; 

47.61 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама; 

47.62 Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у 

специјализованим продавницама; 

47.63 Трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим 

продавницама; 

58.11 Издавање књига; 

58.14 Издавање часописа и периодичних издања; 

58.19 Остала издавачка делатност; 

59.20 Снимање звучних записа и снимање књига на тракама; 

59.14 Делатност приказивања кинематографских дела; 

90.03 Уметничко стваралаштво. 

Музеј може, без уписа у судски регистар обављати и друге делатности, али у 

мањем обиму, које служе уписаним делатностима и то: 

1) изнајмљивање музејског простора, за предавања, конгресе, изложбе и 

промоције другим лицима, у складу са законом, музеолошким стандардима, 

програмом и концепцијом рада Музеја; 

2) изнајмљивање опреме и другог инвентара; 

3) уступање права за објављивање и репродуковање музејског материјала, и др. 

 

Члан 24. 

Музеј може извршити промену делатности из члана 23. став 1. овог статута, у 

складу са својим пословним интересима и програмима развоја, на основу одлуке Управног 

одбора. 

 

                Члан 25. 

 Музеј обавља спољно – трговинске послове у оквиру своје регистроване 

делатности Музеја у складу са Законом о спољнотрговинском и девизном пословању. 

 Музеј у спољно – трговинском пословању заступа директор. 
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VI.  УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

 

Члан 26. 

Полазећи од делатности коју Музеј обавља, у циљу извршавања послова и задатака 

и ефикасности у примени знања и средстава, Музеј своју делатност обавља у оквиру 

јединствене целинe. 

 

Члан 27. 

Унутрашња организација и систематизација послова у Музеју уређује се применом 

начела: ефикасности у извршавању послова непосредне одговорности запосленог, 

рационалне организације рада пуне запослености и остваривање међусобне сарадње 

запослених. 

 

     Члан 28. 

 Музеј у својој организационој структури има депое у којима се чувају уметничка 

дела и историјски предмети из области позоришне уметности /музеалије/, документација и 

архива Музеја. 

 Депои Музеја из става 1. Овог члана смештени су у закупљеном простору код 

фирме "Пословни простор Стари град, Београд", ул. Краља Петра бр.60.  

 

Члан 29. 

Унутрашња организација и систематизација послова Музеја, уређује се општим 

актом, који доноси директор, уз сагласност оснивача. 

 

 

VII.  ОРГАНИ МУЗЕЈА 

 

Члан 30. 

Органи Музеја су:  директор,  Управни одбор   и  Надзорни одбор. 

 

                                                                     Директор 

 

Члан 31. 

Директор руководи радом Музеја. 

Директор заступа Музеј у правном промету према трећим лицима.  

Директор представља Музеј у земљи и иностранству. 

 

Члан 32. 

Директора именује и разрешава оснивач, у складу са законом. 
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Оснивач може, до именовања директора, именовати вршиоца дужности директора, 

у складу са законом. 

Вршилац дужности може обављати ту функцију најдуже једну годину од дана 

именовања. 

Вршилац дужности има права, обавезе и одговорности директора. 

 

 

 

Члан 33. 

Директор: 

1) организује и руководи процесом рада Музеја; 

2) доноси акт о организацији и систематизацији послова уз сагласност оснивача и 

друга општа акта у складу са законом и овим статутом; 

3) извршава одлуке Управног одбора; 

4) заступа Музеј у правном промету према трећим лицима; 

5) стара се о законитости рада Музеја; 

6) одговоран је за спровођење програма рада Музеја; 

7) одговоран је за материјално - финансијско пословање; 

8) предлаже програм рада и план развоја, као и мере за њихово спровођење; 

9)  предлаже основе пословне политике; 

10)  предлаже програм коришћења средстава и финансијски план; 

11)  доноси план набавки и план јавних набавки на основу усвојеног финансијског 

плана; 

12)  располаже средствима у  складу са законом; 

13)  подноси извештај о раду и резултатима пословања Управном одбору и 

Надзорном одбору Музеја (у даљем тексту: Надзорни одбор); 

14)  предузима мере за извршавање правноснажних одлука државних органа; 

15)  стара се и одговоран је за организовање и спровођење послова одбране, и 

безбедности и здравља на раду; 

16)  утврђује ценовник услуга трећим лицима; 

17)  заступа Музеј у спољнотрговинском пословању; 

18)  одобрава службена путовања запослених у земљи и иностранству; 

19)  одлучује о правима, обавезама и одговорностима из радног односа у складу са 

законом; 

20)  одлучује о начину радног ангажовања лица за обављање одређених послова у 

складу са законом; 

21)  доноси решења о утврђивању покретних културних добара; 

22)  учествује у раду Управног одбора као известилац и предлагач, без права 

одлучивања; 

23)  обавља и друге послове утврђене законом, овим статутом и другим општим 

актима. 

Члан 34. 

Директор је самосталан у свом раду, и за свој рад одговоран је оснивачу који га 

именује. 

За извршавање и спровођење одлука Управног одбора директор одговара Управном 

одбору. 
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Члан 35. 

Директор материјално одговара за штету коју намерно или грубом непажњом 

проузрокује Музеју. 

Члан 36. 

У оквиру своје надлежности директор доноси одлуке, решења, упутства и врши 

расподелу послова, издаје налоге и смернице за извршење послова. 

 

Члан 37. 

Директор је овлашћен да, у име Музеја, у оквиру регистроване делатности, и у 

границама законских овлашћења закључује уговоре и врши друге правне радње. 

 

Члан 38. 

Директору у спровођењу послова из делокруга његовог рада и послова утврђених у 

општем акту систематизације послова, по потреби, помажу: стручни савет и повремене 

комисије. 

Директор формира стручни савет као саветодавно тело уколико се укаже потреба за 

разматрање питања из делатности Музеја. Поред директора, зависно од предмета који се 

разматра у стручном савету, узеће учешће кустоси, библиотекар, конзерватор и дизајнер. 

 

Начин рада стручног савета и повремених комисија ближе се регулише општим 

актом, који доноси директор. 

 

Члан 39. 

Директор мора да испуњава следеће услове: 

1) да има стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно - научног поља друштвено - хуманистичких наука и уметности, на 

студијама другог степена (завршене дипломске академске студије – мастер, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 

односно завршене основне студије у трајању од најмање четири године;  

2) да има најмање ___4____година радног искуства  у одговарајућем степену 

високог образовања, у музејској делатности; 

3) знање једног светског језика; 

4) да има држављанство Републике Србије; 

5) да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за 

кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за 

кривична дела која га чине недостојним обављања дужности директора; 

6) да поседује општу здравствену способност. 

 

Члан 40. 

Директора именује оснивач на основу претходно спроведеног јавног конкурса, у 

складу са законом, на период од четири године, са могућношћу поновног именовања. 

 

Члан 41. 

Јавни конкурс за избор кандидата за директора расписује и спроводи Управни 

одбор, 60 дана пре истека мандата директора. 



9 

 

 

 

 

 

 

Управни одбор је дужан је да у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса, 

изврши избор кандидата, и предлог достави  ресорном министарству. 

Одлуку о изабраном и предложеном кандидату Управни одбор доноси већином 

гласова свих чланова. 

Управни одбор може предложити само једног кандидата за директора. 

Влада, као оснивач Музеја, именује директора на основу предлога Музеја, који је 

претходно усвојен од стране ресорног министарства. 

Члан 42. 

Ако Управни одбор не изабере ни једног од пријављених кандидата, или ресорно 

министарство, или Влада као оснивач, не прихвате предложеног кандидата за директора, 

по закону јавни конкурс није успео. 

У случају из става 1. овог члана оснивач Влада на основу закона именује вршиоца 

дужности директора који обавља ту функцију до именовања директора по новом јавном 

конкурсу, а најдуже једну годину. 

Члан 43. 

Рок за подношење пријава кандидата на конкурс је 15 дана од дана објављивања 

конкурса. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс Управни одбор не разматра. 

Благовремена пријава је свака пријава која је поднета у назначеном року. 

Потпуна пријава је свака пријава која садржи тражене доказе из конкурсне 

документације, у складу са одредбама овог статута. 

 

Члан 44. 

Конкурсна документација треба да садржи: 

1)  предлог програма рада и развоја Музеја за период од  четири године; 

2)  оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; 

3)  оверену копију радне књижице или доказ о радном искуству; 

4)  уверење или потврду  о знању страног језика; 

5)  уверење о држављанству; 

6) уверење Основног и Вишег суда да лице није под истрагом и да није 

правноснажно осуђивано ( издата након објављивања конкурса); 

7) биографију са кратким прегледом остварених резултата у раду; 

8) извод из матичне књиге рођених; 

9) доказ о здравственој способности (оригинал). 

 

Члан 45. 

Дужност директора престаје истеком мандата и разрешењем. 

Мандат директору престаје пре истека времена на који је изабран на његов лични 

захтев или у случају да престане да испуњава услове предвиђене избором у члану 44 овог 

Статута.  

Оснивач ће разрешити директора пре истека мандата у случајевима утврђеним 

законом. 

Члан 46. 

Директор коме престаје мандат дужан је да, 60 дана пре истека мандата, поднесе 

извештај Управном одбору о финансијском стању, као и о преузетим обавезама и 

активностима које треба извршити у одређеном року. 
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Између директора коме престаје дужност и новоименованог директора или 

вршиоца дужности директора, врши се примопредаја дужности. 

Примопредаја дужности из претходног става овог члана врши се у присуству 

комисије, коју именује Управни одбор, са задатком да у одређеном року сачини записник 

о примопредаји. 

 

 

Управни одбор 

 

Члан 47. 

Музејом  управља Управни одбор. 

Управни одбор има пет чланова. 

Чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач. 

Председника Управног одбора именује оснивач из реда чланова Управног одбора. 

Четири члана именују се из реда истакнутих стручњака и познавалаца музејске 

делатности,  или из реда афирмисаних културних, научних и јавних радника. 

У складу са законом у Управном одбору мора да буде заступљено 30% жена. 

Члан Управног одбора из реда запослених, који је носилац основне, односно 

програмске делатности, именује се на предлог репрезентативног синдиката, а уколико у 

Музеју не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених. 

Члан 48. 

Чланови Управног одбора именују се на период од четири године и могу бити 

именовани највише два пута. 

Члановима Управног одбора може припадати накнада за рад, под условима и према 

мерилима утврђеним актом оснивача. 

 

Члан 49. 

У случају када председнику, односно члану Управног одбора престане дужност пре 

истека мандата оснивач може, до именовања председника и чланова Управног одбора, да 

именује вршиоце дужности председника и чланова Управног одбора. 

Вршилац дужности председника, односно члана Управног одбора може обављати 

ту функцију најдуже једну годину. 

 

Члан 50. 

Управни одбор : 

1) доноси Статут; 

2) доноси и друге опште акте предвиђене законом и овим статутом; 

3) утврђује пословну и развојну политику; 

4) одлучује о пословању Музеја; 

5) доноси програме рада Музеја, на предлог директора; 

6) доноси годишњи финансијски план, на предлог директора; 

7) усваја годишњи обрачун; 

8) усваја годишњи извештај о раду и пословању; 

9) даје предлог о статусним променама, у складу са законом; 

10)  даје предлог оснивачу о кандидату за директора; 
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11)  закључује уговор о раду са директором на одређено време, до истека рока на  

који је изабран, односно до његовог разрешења, у складу са законом; 

12)  закључује анекс уговора о раду са директором када је за директора именовано 

лице које је већ запослено у Музеју на неодређено време, у складу са законом; 

13)  доноси инвестиционе одлуке; 

14)  расписује јавни конкурс и спроводи поступак за именовање директора; 

15)  одлучује о службеном путу у иностранство директора; 

16)  именује комисије за обављање послова из свог делокруга рада; 

17)  доноси пословник о свом раду, којим се ближе уређује начин рада и 

одлучивања; 

18)  одлучује о другим питањима утврђеним законом и другим прописима. 

Сагласност на акте из става 1. тач.  1), 5) и 6) овог члана даје оснивач. 

 

Члан 51. 

Рад Управног одбора одвија се у седницама. 

Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова. 

Одлуке из члана 50. став 1. тач. 9), 10) и 13) овог Статута Управни одбор доноси 

већином гласова свих чланова. 

Члан 52. 

 У изузетно хитним случајевима Управни одбор може да донесе одлуку и без 

сазивања и одржавања седнице, консултујући чланове писмено, телефоном, факсом или на 

други сличан начин. 

 У случају из става 1. овог члана, председник Управног одбора обавештава чланове 

о неопходној потреби да се донесе одлука без сазивања и одржавања седнице и упознају 

их са одлуком која треба да се донесе. 

 Уколико се, сви чланови Управног одбора не противе, да се донесе одлука по 

поступку утврђеном у ставу 1. овог члана, сматра се да је одлука донета када се, за њу 

изјаснила већина укупног броја чланова Управног одбора. 

 Председник Управног одбора је дужан да на првој наредној седници о донетој 

одлуци поднесе извештај и пре утврђивања дневног реда записнички констатује и 

накнадно утврди да је одлука унета у дневни ред текуће седнице. 

  

Члан 53. 

Председник и чланови Управног одбора одговарају за свој рад оснивачу. 

Председник и чланови Управног одбора солидарно одговарају за материјалну 

штету коју намерно или грубом непажњом проузрокују  Музеју. 

Члан Управног одбора не сноси одговорност ако је при гласању  издвојио своје 

мишљење на записник. 

 

Надзорни одбор  

 

Члан 54. 

Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Музеја. 

 

Члан 55. 

Надзорни одбор има три члана. 
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Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач. 

Председника именује оснивач из реда чланова Надзорног одбора. 

Члан Надзорног одбора из реда запослених именује се на предлог репрезентативног 

синдиката, а уколико у Музеју не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине 

запослених. 

У Надзорни одбор, у складу са законом морају да буду заступљене 30% жене. 

 

 

Члан 56. 

Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године и могу бити 

именовани највише два пута. 

За члана Надзорног одбора не може бити именовано лице које је члан Управног 

одбора. 

Председнику и члановима Надзорног одбора може припадати накнада за рад, под 

условима и према мерилима утврђеним актом оснивача. 

 

Члан 57. 

Оснивач може до именовања председника и чланова Надзорног одбора именовати 

вршиоце дужности председника и чланова Надзорног одбора. 

Оснивач може именовати вршиоце дужности председника и чланова Надзорног 

одбора и у случају када председнику, односно члану Надзорног одбора престане дужност 

пре истека мандата. 

Вршилац дужности председника односно члана Надзорног одбора може обављати 

ту функцију најдуже једну годину. 

 

 

Члан 58. 

Надзорни одбор: 

1) врши надзор над пословањем, односно над законитошћу рада Музеја; 

2) прегледа годишње извештаје и утврђује да ли су састављени у складу са 

законом; 

3) утврђује да ли се пословне књиге и друга документа воде уредно и у складу 

са законом, а може их дати на вештачење; 

4) доноси пословник о свом раду, којим се ближе уређује начин рада и 

одлучивања; 

5) обавља и друге послове у складу са законом и овим статутом. 

 

Члан 59. 

Надзорни одбор ради у седницама и доноси закључке, мишљења и упутства, а 

најмање једном годишње подноси извештај о свом раду министарству надлежном за 

културу. 

Одлуке Надзорног одбора доносе се већином гласова присутних чланова. 

Члан Надзорног одбора који се не слаже са одлуком, може издвојити своје 

мишљење на записник. 

Члан 60. 

Чланови Надзорног одбора одговарају за свој рад оснивачу. 
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Чланови Надзорног одбора одговарају солидарно за штету коју намерно или 

грубом непажњом проузрокују Музеју. 

Одговорност из претходног става не сноси члан Надзорног одбора који је своје 

мишљење издвојио на записник. 

 

 

VIII. ПЛАНИРАЊЕ РАДА И СРЕДСТАВА 

 

Члан 61. 

Унапређење рада и развоја Музеја заснива се на годишњим и средњорочним  

плановима рада и развоја. 

 

Члан 62. 

Предлог годишњег програма рада Музеја доноси Управни одбор,  на основу 

предлога директора. 

Предлог годишњег програма рада за наредну годину доставља се министарству 

надлежном за послове културе на сагласност,  у законом утврђеном року. 

Предлог годишњег програма рада садржи посебно исказана средства потребна за 

финансирање програмских активности, као и средства за финансирање текућих расхода и 

издатака. 

 

Члан 63. 

Висину средстава за финансирање програма, текућих расхода и издатака Музеја из 

буџета Републике Србије утврђује министар, на основу стратешког плана и предложеног 

годишњег програма рада Музеја. 

 

Члан 64. 

Извршење програма рада сагледава се на крају године када директор подноси 

Управном одбору извештај о раду и пословању Музеја. 

 

Члан 65. 

Средства за рад Музеја и за остваривање годишњих програма и планова рада 

утврђују се годишњим финансијским планом који, на предлог директора доноси Управни 

одбор. 

Члан 66. 

Извршење плана коришћења средстава сагледава се кроз годишњи обрачун, који 

директор подноси на усвајање Управном одбору, уз претходно дато мишљење Надзорног 

одбора. 

Члан 67. 

Средства за рад Музеја и остваривање програма обезбеђује се у складу са законом 

и то: 

1) из буџета Републике Србије; 

2) непосредно од корисника; 

3) продајом публикација, сувенира, копија, одливака, репродукција, дописница и 

др.; 

4) вршењем услуга правним и физичким лицима; 
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5) донаторством, спонзорством, поклоном, легатом; 

6) уступањем ауторских и сродних права; 

7) из других извора, у складу са законом. 

 

Уколико Музеј оствари добит, на предлог директора на основу 

Финансијског извештаја – Завршног рачуна, Управни одбор однеће одлуку о 

расподели добити уз претходно добијену сагласност оснивача. 

 Остварену добит, Музеј распоређује у складу са законом  

- запосленима у Музеју на име зараде у складу са колективним уговором, и 

- за друге намене у складу са одлуком Управног одбора. 

 

Члан 68. 

О коришћењу средстава Музеја одлучује директор у оквиру  годишњег плана, у 

складу са законом. 

 

 

IX.  ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

 

Члан 69. 

За попуну музејских збирки Музеј прибавља уметничко - историјска дела откупом, 

разменом, поклоном и на други начин, у складу са законом. 

Утврђивање културних добара  врши се у поступку утврђеном законом. 

Уметничко - историјска дела се евидентирају у одговарајућим регистрима у складу 

са законом. 

Уметничко - историјска дела доступна су јавности, научним и стручним лицима, у 

границама утврђеним законом. 

 

Члан 70. 

Директор именује Комисију која је дужна да спроведе ревизију музејских збирки. 

Ревизија музејских збирки врши се најмање једанпут у десет година. 

 

X. ЈАВНОСТ РАДА 

 

Члан 71. 

Рад Музеја је доступан јавности. 

Јавност рада обезбеђује се путем: 

1) одржавања сталних и повремених изложби у Музеју, ван Музеја у земљи и 

иностранству; 

2) издавања и дистрибуције стручних, научних и популарних публикација о 

културним добрима (периодика, каталози изложби, каталози збирки, научне 

монографије и др. публикације); 

3) организовања стручних и популарних предавања и других облика културно - 

образовне делатности; 

4) објављивања информација о раду на званичној интернет страни Музеја; 

5) објављивања програма и плана рада Музеја. 
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Члан 72. 

На захтев заинтересованих, о питањима која нису обухваћена  чланом 71. овог 

статута, а тичу се рада Музеја, обавештења даје директор. 

Ова обавештења могу давати и други запослени, по овлашћењу директора. 

 

 

XI.  ПОСЛОВНА ТАЈНА 

 

Члан 73. 

Пословну тајну представљају документа, исправе и подаци утврђени одлуком 

директора, у складу са законом, чије би саопштавање неовлашћеном лицу, због њихове 

природе и значаја штетило интересима и пословном угледу установе. 

 

Члан 74. 

Пословну тајну дужни су да чувају сви запослени у Музеју, уколико на било који 

начин сазнају за исправу или податак који се сматра пословном тајном. 

Дужност  чувања пословне тајне траје и по престанку радног односа запосленог. 

Одавање пословне тајне представља повреду радне обавезе. 

 

 

XII. СИНДИКАЛНО ОРГАНИЗОВАЊЕ 

 

Члан 75. 

У Музеју запослени могу организовати своју синдикалну организацију, у складу са 

законом. 

Синдикална организација има право и дужност да учествује у регулисању права, 

обавеза и одговорности запослених у складу са законом, овим статутом, колективним 

уговором и другим општим актима. 

Синдикална организација има право да буде обавештена о економским,  радним и 

социјалним питањима од значаја за положај запослених, односно чланова синдиката. 

 У складу са законом Музеј бира синдикалног повереника који ће заступати 

интересе запослених у гранском синдикату културе на основу закона и колективног 

уговора. 

 Сматра се да је изабран синдикалан повереник који је добио већину од укупног 

броја запослених у музеју. 

 

XIII.  ПОСЛОВИ   ОДБРАНЕ, БЕЗБЕДНОСТИ  И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

                                                                                            

Члан 76. 

Музеј организује и спроводи припреме за одбрану и рад у случају непосредне ратне 

опасности и у рату, у складу са законом и одлукама надлежних  државних органа. 

За случај непосредне ратне опасности и других елементарних непогода Управни 

одбор доноси план заштите културних добара. 

Директор је непосредно одговоран за спровођење плана из става 2. овог члана. 
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Члан 77. 

У циљу заштите објекта и имовине Музеја, безбедности и здравља на раду 

запослених и посетилаца, Музеј обезбеђује одговарајуће мере и средства, у складу са 

законом и Статутом. 

 

XIV. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Члан 78. 

Запослени у Музеју и његови органи дужни су да организују обављање делатности 

на начин којим се осигурава безбедност на раду, као и да спроводе потребне мере заштите 

на раду и заштиту радне средине. 

Музеј је дужан да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за 

заштиту и унапређење човекове средине, да спречава узроке и отклања штетне последице 

које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине. 

 

 

XV. ОПШТИ АКТИ МУЗЕЈА 

 

Члан 79. 

Општи акти Музеја су: 

1) Статут; 

2) Правилник о организацији и систематизацији послова; 

3) Појединачан колективни уговор или  Правилник о раду; 

4) Акт о процени ризика на радном месту; 

            5)  Правилник о безбедности и здрављу на раду; 

            6)  Правилник о заштити од пожара; 

      7)  Правилник о рачуноводству и правилник о попису имовине; 

8) Правилник о канцеларијском и архивском пословању и Јединствена листа 

регистратурског материјала са роковима чувања; 

9)  Правилник о раду  библиотеке музеја; 

          10)  Правилник о издавачкој делатности; 

          11)  Правилник о дисциплини и понашању запослених; 

          12)  други општи акти чија обавеза произилази из закона и Статута. 

 

Члан 80. 

Статут је основни општи акт којим се утврђују најважнија питања и односи у 

Музеју, и по усвајању исти се доставља министарству надлежном за културу, ради 

добијања сагласности. 

Предлог за измену и допуну Статута могу поднети Управни одбор и директор. 

Иницијативу за измену и допуну Статута могу покренути запослени.  

Директор је дужан да поднесе предлог за измену и допуну Статута, ако се за то 

изјасни више од половине запослених. 

Предлог за измену и допуну Статута разматра се на првој седници Управног одбора 

по његовом подношењу. 

Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку за његово доношење. 
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Члан 81. 

Други општи акти Музеја су: правилници, одлуке и пословници којима се ближе 

уређују одређена питања. 

Статут и правилнике из члана 79. овог статута доноси Управни одбор, осим 

Правилника о организацији и систематизацији послова, који доноси директор и исти 

доставља министарству надлежном за културу, ради добијања  сагласности. 

 Акт о процени ризика на радном месту и  Правилник о безбедности и здрављу на 

раду које доноси директор, ако законом и Статутом није другачије одређено. 

 

Члан 82. 

Општи акти Музеја морају бити у сагласности са законом и Статутом . 

Појединачни акти морају бити у складу са законом и општим актима Музеја. 

Тумачење одредаба општих аката даје орган који их је донео. 

 

Члан 83. 

Општи акти Музеја мењају се на начин и по поступку који важи за њихово 

доношење. 

Општи акти Музеја објављују се на огласној табли Музеја и ступају на снагу осмог 

дана од дана објављивања, ако општим актом није другачије одређено. 

 

 

XVI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 84. 

Општи акти Музеја донети пре ступања на снагу овог статута остају на снази и 

примењиваће се уколико нису у супротности са овим статутом. 

Усаглашавање општих аката са овим статутом извршиће се у року од шест месеци, 

од дана ступања на снагу овог статута. 

 

Члан 85. 

Даном ступања на снагу овог статута престаје да важи Статут Музеја позоришне 

уметности Србије број:  341 од 19.  новембра 2002. године. 

 

Члан 86. 

Овај статут по добијању сагласности од стране министарства надлежног за 

културу, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Музеја. 

 

 

Објављено на огласној табли  

__________________________ 

 

 

           ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

                  
 
 



18 

 

 

 

 

 

 

С  А  Д  Р  Ж  А  Ј 

         

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБE        1  

 

 

II. ПРАВНИ СТАТУС, НАЗИВ И СЕДИШТЕ     2  

     

 

III. ОДГОВОРНОСТ У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ     3  

    

 

IV. ДЕЛАТНОСТ МУЗЕЈA       4 

  

 

V. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА      5  

      

 

VI. ОРГАНИ МУЗЕЈА        6 

 1. Директор        

2.Управни одбор  

3.Надзорни одбор  

 

VII. ПЛАНИРАЊЕ РАДА И СРЕДСТАВА     13 

 1. Средства Музеја 

           2. Музејско - уметнички материјал      

 

VIII. ЈАВНОСТ РАДА        14  

        

 

IX. ПОСЛОВНА ТАЈНА        15  

       

 

X. СИНДИКАЛНО ОРГАНИЗОВАЊЕ      15  

     

 

XI. ПОСЛОВИ ОДБРАНЕ, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ  15   

 

 

XII. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   16  

   

  

XIII. ОПШТИ АКТИ МУЗЕЈA       16  

       

 

XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ      17 
 

 

 


