
 
 
 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ КРУШЕВАЦ 
 
 
 

 

Радно место 
Врста 

школске спреме 
 

Радно искуство 
Број извршилаца 

 

01. 

Директор 

Високо образовање  

- на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова из образовно – 

научног поља душтвено 

хуманистиче науке или образовно – 

уметничког поља, уметности,  

односно на студијама другог 

степена – дипломске академске 

студије / мастер,  специјалистичке 

струковне студије или 

специјалистичке академске студије,  

по пропису који је уређивао високо 

образовање  10. септембра 2005. 

- односно основне студије у трајању 

од најмање четири године по 

пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. 09. 2005. 

 

5 година радног искуства 

у струци 
 

 

 

1 

 

02. 

Музејски 

документариста 

саветник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Високо образовање: 

- на студијама другог степена 

(мастер академске, мастер 

струковне, специјалистичке 

академске) по пропису који  уређује 

високо образовање, почев од 7. 

октобра 2017. године. 

- на студијама другог степена 

(мастер академске, мастер 

струковне, специјалистичке 

академске, специјалистичке 

струковне) по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године до 7. 

октобра 2017. године 

- на основним студијама у трајању 

од најмање 4 године, по пропису 

који је уређивао високо образовање 

до 10. 09. 2005. годишњег 
 
Изузетно: 

- на студијама у обиму од најмање 

240 бодова п пропису који уређује 

високо образовање почев од 10. 09. 

2005. год. и радно искуство на тим 

пословима стечено до дана ступања 

на снагу овог Правлиника. 



 
 
Најмање 8 година рада од 

стицања вишег стручног 

звања – виши кустос 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03. 

Фотограф 
Средње образовање 1 година радног искуства  

1 
04. 

Конзерватор / 

Рестауратор 

Високо образовање: 

- на студијама другог степена 

(мастер академске, мастер 

струковне, специјалистичке 

академске) по пропису који  уређује 

високо образовање, почев од 7. 

октобра 2017. године. 

- на студијама другог степена 

(мастер академске, мастер 

1 година радног искуства  

1 
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струковне, специјалистичке 

академске, специјалистичке 

струковне) по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године до 7. 

октобра 2017. године 

- на основним студијама у трајању 

од најмање 4 године, по пропису 

који је уређивао високо образовање 

до 10. 09. 2005. годишњег 
 
Изузетно: 

- на студијама у обиму од најмање 

240 бодова п пропису који уређује 

високо образовање почев од 10. 09. 

2005. год. и радно искуство на тим 

пословима стечено до дана ступања 

на снагу овог Правилника. 
 

05. 

Виши 

конзерватор 

Високо образовање: 

- на студијама другог степена 

(мастер академске, мастер 

струковне, специјалистичке 

академске) по пропису који  уређује 

високо образовање, почев од 7. 

октобра 2017. године. 

- на студијама другог степена 

(мастер академске, мастер 

струковне, специјалистичке 

академске, специјалистичке 

струковне) по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године до 7. 

октобра 2017. године 

- на основним студијама у трајању 

од најмање 4 године, по пропису 

који је уређивао високо образовање 

до 10. 09. 2005. годишњег 
 
Изузетно: 

- на студијама у обиму од најмање 

240 бодова п пропису који уређује 

високо образовање почев од 10. 09. 

2005. год. и радно искуство на тим 

пословима стечено до дана ступања 

на снагу овог Правилника. 

Најмање 8 година рада од 

полагања стручног 

испита у складу са 

Законом о културним 

добрима 

1 

06. 

Конзерватор 
Високо образовање: 

- на студијама другог степена 

(мастер академске, мастер 

струковне, специјалистичке 

академске) по пропису који  уређује 

високо образовање, почев од 7. 

октобра 2017. године. 

- на студијама другог степена 

(мастер академске, мастер 

струковне, специјалистичке 

академске, специјалистичке 

струковне) по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

Најмање 1 година радног 

искуства 
1 
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септембра 2005. године до 7. 

октобра 2017. године 

- на основним студијама у трајању 

од најмање 4 године, по пропису 

који је уређивао високо образовање 

до 10. 09. 2005. годишњег 
 
Изузетно: 

- на студијама у обиму од најмање 

240 бодова п пропису који уређује 

високо образовање почев од 10. 09. 

2005. год. и радно искуство на тим 

пословима стечено до дана ступања 

на снагу овог Правилника. 
 

07. 

Самостални 

препаратор 

Високо образовање: 

- на студијама у обиму од најмање 

180 ЕСПБ бодова, по пропису који 

уређује високо образовање, почев 

од 7. октобра 2017. год. 

- на студијама у обиму од најмање 

180 ЕСПБ бодова по пропису који 

уређује високо образовање, почев 

од 10. септембра 2005. год. до 7. 

октобра 2017. год. 

- на студијама у трајању од најмање 

две године, по пропису који је 

уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. године 

Изузетно средње образовање и 

радно искуство на тим пословима 

стечено до дана ступања на стагу 

овог Правиилника 

3 године радног искуства  

1 

08. 

Сарадник на 

заштити 

културног наслеђа 

 Високо образовање: 

- на студијама другог степена 

(мастер академске, мастер 

струковне, специјалистичке 

академске) по пропису који  уређује 

високо образовање, почев од 7. 

октобра 2017. године. 

- на студијама другог степена 

(мастер академске, мастер 

струковне, специјалистичке 

академске, специјалистичке 

струковне) по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године до 7. 

октобра 2017. године 

- на основним студијама у трајању 

од најмање 4 године, по пропису 

који је уређивао високо образовање 

до 10. 09. 2005. годишњег 
 

1 година радног искуства  

1 
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Изузетно: 

- на студијама у обиму од најмање 

240 бодова п пропису који уређује 

високо образовање почев од 10. 09. 

2005. год. и радно искуство на тим 

пословима стечено до дана ступања 

на снагу овог Правлиника. 

 

09. 

Кустос 
Високо образовање: 

- на студијама другог степена 

(мастер академске, мастер 

струковне, специјалистичке 

академске) по пропису који  уређује 

високо образовање, почев од 7. 

октобра 2017. године. 

- на студијама другог степена 

(мастер академске, мастер 

струковне, специјалистичке 

академске, специјалистичке 

струковне) по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године до 7. 

октобра 2017. године 

- на основним студијама у трајању 

од најмање 4 године, по пропису 

који је уређивао високо образовање 

до 10. 09. 2005. годишњег 
 
Изузетно: 

- на студијама у обиму од најмање 

240 бодова п пропису који уређује 

високо образовање почев од 10. 09. 

2005. год. и радно искуство на тим 

пословима стечено до дана ступања 

на снагу овог Правлиника. 

1 година радног искуства  

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Музејски 

саветник 

Високо образовање: 

- на студијама другог степена 

(мастер академске, мастер 

струковне, специјалистичке 

академске) по пропису који  уређује 

високо образовање, почев од 7. 

октобра 2017. године. 

- на студијама другог степена 

(мастер академске, мастер 

струковне, специјалистичке 

академске, специјалистичке 

струковне) по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године до 7. 

октобра 2017. године 

- на основним студијама у трајању 

од најмање 4 године, по пропису 

који је уређивао високо образовање 

до 10. 09. 2005. годишњег 
 
Изузетно: 

 

Најмање 8 година рада од 

стицања вишег стручног 

звања – виши кустос 

 

 

4 
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- на студијама у обиму од најмање 

240 бодова п пропису који уређује 

високо образовање почев од 10. 09. 

2005. год. и радно искуство на тим 

пословима стечено до дана ступања 

на снагу овог Правлиника. 
 

11. 

Виши кустос 
Високо образовање: 

- на студијама другог степена 

(мастер академске, мастер 

струковне, специјалистичке 

академске) по пропису који  уређује 

високо образовање, почев од 7. 

октобра 2017. године. 

- на студијама другог степена 

(мастер академске, мастер 

струковне, специјалистичке 

академске, специјалистичке 

струковне) по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године до 7. 

октобра 2017. године 

- на основним студијама у трајању 

од најмање 4 године, по пропису 

који је уређивао високо образовање 

до 10. 09. 2005. годишњег 
 
Изузетно: 

- на студијама у обиму од најмање 

240 бодова п пропису који уређује 

високо образовање почев од 10. 09. 

2005. год. и радно искуство на тим 

пословима стечено до дана ступања 

на снагу овог Правлиника. 

 

Најмање 8 година рада од 

полагања стручног 

испита у складу са 

Законом о културним 

добрима 

 

 

4 

 
 

12. 

Музејски едукатор 
Високо образовање: 

- на студијама другог степена 

(мастер академске, мастер 

струковне, специјалистичке 

академске) по пропису који  уређује 

високо образовање, почев од 7. 

октобра 2017. године. 

- на студијама другог степена 

(мастер академске, мастер 

струковне, специјалистичке 

академске, специјалистичке 

струковне) по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године до 7. 

октобра 2017. године 

- на основним студијама у трајању 

од најмање 4 године, по пропису 

који је уређивао високо образовање 

до 10. 09. 2005. годишњег 
 
Изузетно: 

- на студијама у обиму од најмање 

240 бодова п пропису који уређује 

високо образовање почев од 10. 09. 

2005. год. и радно искуство на тим 

 
1 година радног искуства 

 

 
 
 

 

1 
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пословима стечено до дана ступања 

на снагу овог Правлиника. 
13. Самостални 

водич 

Високо образовање: 

- на студијама у обиму од најмање 

180 ЕСПБ бодова, по пропису који 

уређује високо образовање, почев 

од 7. октобра 2017. год. 

- на студијама у обиму од најмање 

180 ЕСПБ бодова по пропису који 

уређује високо образовање, почев 

од 10. септембра 2005. год. до 7. 

октобра 2017. год. 

- на студијама у трајању од најмање 

две године, по пропису који је 

уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. године 

Изузетно средње образовање и 

радно искуство на тим пословима 

стечено до дана ступања на стагу 

овог Правиилника 

3 године радног искуства 2 

 

14. 

Музејски педагог 

 

 

 

 

 

Високо образовање: 

- на студијама другог степена 

(мастер академске, мастер 

струковне, специјалистичке 

академске) по пропису који  уређује 

високо образовање, почев од 7. 

октобра 2017. године. 

- на студијама другог степена 

(мастер академске, мастер 

струковне, специјалистичке 

академске, специјалистичке 

струковне) по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

септембра 2005. године до 7. 

октобра 2017. године 

- на основним студијама у трајању 

од најмање 4 године, по пропису 

који је уређивао високо образовање 

до 10. 09. 2005. годишњег 
 
Изузетно: 

- на студијама у обиму од најмање 

240 бодова п пропису који уређује 

високо образовање почев од 10. 09. 

2005. год. и радно искуство на тим 

пословима стечено до дана ступања 

на снагу овог Правлиника. 

1 година радног искуства  
 

 

3 

15. 

Ликовни уредник 
Високо образовање: 

- на студијама другог степена 

(мастер академске, мастер 

струковне, специјалистичке 

академске) по пропису који  уређује 

високо образовање, почев од 7. 

октобра 2017. године. 

- на студијама другог степена 

(мастер академске, мастер 

струковне, специјалистичке 

академске, специјалистичке 

струковне) по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. 

1 година радног искуства  

1 
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септембра 2005. године до 7. 

октобра 2017. године 

- на основним студијама у трајању 

од најмање 4 године, по пропису 

који је уређивао високо образовање 

до 10. 09. 2005. годишњег 
 
Изузетно: 

- на студијама у обиму од најмање 

240 бодова п пропису који уређује 

високо образовање почев од 10. 09. 

2005. год. и радно искуство на тим 

пословима стечено до дана ступања 

на снагу овог Правлиника. 
16. Руководилац 

финансијско – 

рачуноводствених 

послова 

- На основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, по пропису који 

уређује високо образовање,почев 

од 10. септембра 2005. год. 

- На основним студијама у трајању 

од најмање четири године, по 

пропису који је уређивао високо 

образовање до 10 септембра 2005. 

5 година радног искуства  

1 

17. Дипломирани 

економиста за 

финансијско – 

рачуноводствене 

послове 

- На основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, по пропису који 

уређује високо образовање,почев 

од 10. септембра 2005. год. 

- На основним студијама у трајању 

од најмање четири године, по 

пропису који је уређивао високо 

образовање до 10 септембра 2005. 

год 

1 година радног искуства  

1 

 18. Техничар у 

музејској 

делатности 

Средње образовање 

 

1 година радног искуства  

3 

 

19. Реализатор 

промотивних 

активности 

Средње образовање  1 година радног искуства 1 

20. Радник 

обезбеђења без 

оружја 

Средње образовање 

 

1 година радног искуства 

 
3 

 

21. Спремачица Основно образовање  

 
2 

22. 

Помоћни радник 
Основно образовање  1 

 



ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА 

 

Укупан број запослених на неодређено                                                                                        34          

Укупан број запослених на одређено           3 

Број систематизованих радних места         22 

Број радних места са високом стручном спремом       24 

Број радних места са вишом стручном спремом       2 

Број радних места са средњом  стручном спремом        9 

Број радних места без квалификација         2 

Укупан број новозапослених на неодређено време 
 у оквиру 70% у текућој календарској години         0 
 

Укупан број новозапослених на неодређено време 
 изнад 70% у текућој календарској години         0 
 

 

 

 

 


