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 афирмисали се резултатима рада, иако не испуњавају све услове предвиђене овим 

правилником. 

Члан 7. 

Систематизација радних места утврђује се на основу ораганизације рада Позоришта. 

Организација рада Позоришта утврђује се према текућим и перспективним потребама 

Народног позоришта Пирот , а на основу плана и програма рада и развоја позоришта. 

 

ПРЕТХОДНО ПРОВЕРАВАЊЕ И ПРОБНИ РАД 

 

Члан 8. 

За рад на свим радним местима изузев радних места са посебним овлашћењима и 

одговорностима, може се утврдити да запослени одређено време проведе на пробном раду ради 

провере његових способности за рад у Позоришту. 

 

Члан 9. 

Пробни рад кандидата за члана уметничког дела колектива траје три месеца и за њих не 

важи приправнички статус, без обзира на претходну неоствареност радног стажа. 

 

Члан 10. 

Одлуку о претходном проверавању у раду у сваком конкретном случају доноси директор 

Позоришта. 

 

 

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Члан 11. 

Народно позориште Пирот има следеће организационе јединице: 

 

I      Руководеће радно место, 

II     Сектор стручних и општих послова, 

III    Уметнички сектор, 

IV    Технички сектор. 

 

Радом Позоришта управља директор. 

Радом организационих јединица управљају овалашћени радници који за свој рад 

одговарају директору Позоришта. 

 

РУКОВОЂЕЊЕ И ОБАВЕЗА ИЗВРШАВАЊА ПОСЛОВА 

 

                                                                 Члан 12. 

Радом Народног позоришта управља директор. 

Руководиоци сектора су уједно и чланови колегијума Позоришта и бирају се из редова 

запослених на основу Решења директора Позоришта о именовању чланова колегијума. 

Решењем о именовању чланови колегијума добијају и додатна права и обавезе које морају 

обављати ради несметаног рада радне јединице и установе у целини. 

 

                                                                 Члан 13. 

Запослени за свој рад у Позоришту одговарају непосредном руководиоцу и директору. 

Запослени одговара за законито, благовремено и квалитетно извршавање послова свог 

радног места, као и за спровођење и примену мера безбедности и здравља на раду и 

противпожарне заштите. 
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                                                                Члан 14. 

Запослени су обавезни да, поред послова радног места на које су распоређени, обављају и 

друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора. 

 

 

 

I      Руководеће радно место – директор позоришта ,  

            

                                         

                                                                                                                         Један извршилац. 

 

II     Сектор стручних и општих послова 

 

Члан 15. 

Организациона јединица стручних и општих послова обавља следеће послове: 

-обавља правне, управно-правне и административне послове, 

-врши стручну обраду нормативних аката и одлука Управног одбора и директора, 

-води послове у вези са радом и радним односима радника, 

-послове популарисања, оглашавања и продаје позоришних представа, 

-води евиденцију и статистику, 

-обавља финансијско-материјалне задатке, 

-ради извештаје и информације. 

 

За административне послове, поред стално запослених, могу се ангажовати и друга лица 

способна за обављање одређених послова – хонорарно. 

 
 

III  Уметнички сектор 

 

Члан16. 

Ова организациона јединица бави се проучавањем и праћењем драмске и позоришне 

литературе, позоришне уметности и других уметности непосредно везаних за овај облик 

стваралаштва. У оквиру своје делатности: 

-стварају, припремају и креативно изводе представе и друга сценско-уметничка дела, 

-раде на стварању уметничке, технички-визуелне и акустичне представе, 

-врше ликовно-драмску и идејно-естетско обликовање представе. 

За поједине пројекте као спољни сарадници могу се хонорарно ангажовати редитељи, 

сценографи, костимографи, дизајнери, глумци и друга лица. 

 

IV Технички сектор 

 

Члан 17. 

Стара се о квалитетној техничкој припреми и извођењу репертоарског плана и програма у 

оквиру своје делатности: 

-ради на изради техничке опреме за представе (декор и реквизите) према сценографским 

скицама, 

-обезбеђује електроосветљавајуће и електрозвучне (тонске) ефекте у представама и 

пробама, 

 

 

 

 

-пружа техничке услуге гостујућим представама и пригодним манифестацијама, 
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-одржава целокупну електричну инсталацију у Позоришту и стара се да исправно 

функционише, 

-израђује кројачке елементе опреме за представе према скицама костимографа, 

-стара се о одржавању пословних просторија (канцеларија), сцена, фоајеа (гардеробе), 

техничке опреме и инсталације, 

-води послове заштите и безбедности Позоришта. 

 

 

РАДНА МЕСТА, ОПИС ПОСЛОВА, ЗАДАТАКА И УСЛОВА ЗА ВРШЕЊЕ 

ПОСЛОВА 

 

 

   Члан 18. 

Под радним местом подразумева се унапред утврђен и одређен скуп послова и задатака 

који се обављају на одређеном радном месту и који чине стални садржај рада једног или више 

радника, односно извршилаца. 

Под извршиоцем се подразумева радник распоређен на неодређено радно место са радом 

у пуном или непуном радном времену. 

 

   Члан 19. 

Радник може засновати радни однос у Позоришту само на радном месту које је утврђено 

овим правилником, и то ако испуњава опште и посебне услове за рад на том радном месту и ако 

је упражњено и оглашено слободним. 

 

 Члан 20. 

За свако радно место се одређује број извршиоца послова према природи и обиму послова 

и задатака, у складу са текућим потребама утврђених програмом и плановима рада Позоришта. 

 

 Члан 21. 

Одговарајући степен стручне спреме за поједина радна места, уметничко односно радно 

искуство или уметнички потенцијал одређује се према значају радног места, сложености 

послова, задатака и обавеза које одређено радно место захтева. 

Радник који не испуњава услове у погледу школске спреме за одређене послове и радне 

задатке може се распоредити по основу радног искуства решењем директора за вршење 

одређених послова и радних задатака за које му припада и зарада. 

 

Члан 22. 

На основу систематизације послова врши се распоређивање радника који су засновали 

радни однос на неодређено време. 

Изузетно од предњег става, за вршење одређених послова појединих радних места и у 

другим законом утврђеним случајевима, на утврђена и систематизована радна места могу се 

примити радници на одређено време. 

 

Члан 23. 

 Радници који први пут заснивају радни однос у Позоришту морају испуњавати све услове 

за рад на радном месту на које се примају, утврђене овим правилником и Правилником о раду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 24. 
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 За обављање послова у Позоришту се систематизују следећа радна места са потребним 

условима за обављање одређених послова и задатака: 

     

I Руководеће радно место KO10104 – Директор позоришта 

         

  Општи опис посла: 

-  представља и заступа установу и организује и руководи процесом рада; 

-  спроводи мере и контролише законитост рада установe; 

- предлаже основе пословне политике, програм рада и план развоја установе, 

финансијски план установе и предузима мере за спровођење пословне политике, плана 

развоја и програма рада; 

- доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова; 

- извршава одлуке Управног одбора; 

- одлучује о пријему на рад и распоређивању запослених на послове и о службеним 

путовањима у земљи; 

- одлучује о свим захтевима запослених и закључује уговоре у име и за рачун установе и 

утврђује износе накнаде сарадника у складу са законом и Статутом; 

- даје овлашћења за заступање и даје овлашћења из делокруга свог рада запосленим у 

случајевима одређеним законом и овим Статутом; 

- издаје налоге, упутства и наредбе и доноси општа и појединачна акта за које је 

овлашћен законом и именује посебне комисије за обављање одређених послова; 

- одлучује о другим питањима која законом нису стављена у надлежност других органа. 

Један извршилац  

Захтевано образовање - високо образовање:  

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

специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује  високо образовање 

почев од 10. септембра 2005. године;  

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 

уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.  

Захтевано радно искуство: најмање пет година радног искуства. 

Захтевана додатна знања: знање страног језика; положен одговарајући стручни испит ако се 

захтева законом; знање рада на рачунару. 

 

 

 II Сектор стручних и општих послова 

 

 Организациона јединица Сектор стручних и општих послова се састоји од следећих 

радних места: 

 

-Шеф рачуноводства 

-Организатор програма – Шеф сектора 

- Организатор пројеката- Пословни секретар 

 

 

 

1. Шеф рачуноводства/административни сарадник Г020700 



6 

 

 

Kарактеристични послови и задаци :  

 

- припрема општи акт о организацији рачуноводства и стара се о увођењу и 

функционисању рачунодводственог софтвера за вођење пословних књига; 

- израђује финансијске извештаје (периодичне и годишње) и годишњи извештај о 

пословању(завршног рачуна); 

- проверава исправност финансијско рачуноводствених образаца; 

- врши билансирање прихода и расхода; 

- врши билансирање позиција биланса стања; 

- води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену 

усвојеног контног плана; 

- припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке и остале 

извештаје везане за финансијско – материјално пословање; 

- припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању; 

- преузима изводе по подрачунима и врши проверу књиговодствене документације која је 

везана за одлив и прилив готовине;  

- контира и врши књижење;  

- спроводи одговарајућа књижења и води евиденцију о задужењу и раздужењу;  

- врши обрачун амортизације, повећања и отуђења основних средстава; 

- прати и усаглашава прелазне рачуне и пренос средстава по уплатним рачунима са 

надлежним државним органима;  

- врши усаглашавање главне и помоћне књиге потраживања по основу принудне наплате;  

- врши контролу књижења на контима главне књиге и усаглашавања преноса средстава 

између подрачуна, прилива и одлива средстава по изворима; 

- води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом; 

- чува и архивира помоћне књиге и евиденције; 

- сачињава и припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавезе; 

- припрема документацију за обрачун и исплату плата, накнада и других личних 

примања, припадајућих пореза и доприноса; 

- припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима рачуна. 

- формира персонални досије радника. 

- издаје потврде из званичних докумената. 

 

Услови за заснивање радног односа 

 

Стручна спрема / образовање Високо образовање: 

 

- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 

образовање почев од 10. септембра 2005. године; 

- на  студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање 

до 10. септембра 2005. године; 

изузетно: 

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

снагу ове уредбе.  

Додатна знања / испити / радно искуство 

- знање рада на рачунару; 

- најмање пет година радног искуства на пословима са средњим образовањем. 
 Један извршилац 

 

 

2. Организатор програма-шеф сектора К067602 

 

Карактеристични послови и задаци: 
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-припрема, координира службом организације планираних активности пројекта / програма 

установе; 

-контролише извршавање послова; 

-израђује планове и програме рада, планира распоред рада установе; 

- организује извођење програма на матичним сценама и гостовањима 

-организује, контролише и координира рад свих група приликом извођења програма 

- планира, организује, прати и контролише реализацију послова/програма установе; 

- израђује планове и програма рада, учествује у планирању распореда рада установе; 

- организује, обједињава и усмерава рад запослених у служби; 

- распоређује послове на непосредне извршиоце; 

- пружа потребну стручну помоћ и сарађује са другим организаторима; 

- помаже директору у планирању и организацији рада унутрашње организационе јединице; 

-предлаже директору конкретизоване планове реализације програма рада; 

-припрема и доноси извештаје о реализацији плана рада; 

-у сарадњи са директором предлаже и разрађује програм и план рада; 

-стара се о реализацији плана рада; 

-сачињава извештаје о раду; 

- учествује у раду стручних већа и колегијума; 

-формира дигиталну електронску базу података о архивској и актуелној уметничкој грађи 

установе; 

-одржава контакт са средствима јавног информисања и обавештава их о репертоару; 

-организује и врши пропаганду позоришних представа; 

-организује пласман позоришних представа школама, привредним организацијама и другим 

заинтересованим удружењима – организована продаја; 

-организује гостовања позоришних представа 

-организује, усклађује и усмерава рад на обезбеђивању техничких и просторних услова за 

одржавање проба и представа; 

- води послове безбедности и заштите на раду 

 

Услови за заснивање радног односа: 

-Лице које је стекло високо образовање у складу са одговарајућим Правилником о врсти 

образовања: 

 

 

- на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 

студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 

уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 

изузетно: 

- средње образовање са вишегодишњим радним исксутвом на тим пословима стеченим 

до дана ступања на снагу ове уредбе. 

                                                                                         

                                                                                            Један извршилац 

 

 

 

 

 

3.Организатор пројеката- пословни секретар К0667602 

 

- организује, руководи, контролише и координира рад приликом припреме и извођења 

пројеката / представа у позоришту 

- припрема и иразрађује и спроводи утврђене годишње програме рада; 
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- припрема документацију за шпедицију приликом гостовања у иностранству (АТА 

карнет); 

- израђује недељни план рада извођења; 

- организује пробе;    

- сарађује са медијима; 

-припрема и доставља материјале за конференције за штампу 

-ради организовану продају улазница; 

-ради на уређењу рекламног простора позоришта 

-обезбеђује потребна средства путем донаторства, спонзорства и покровитељства;              

- oрганизује послове протокола установе културе у складу са планом управе; 

- утврђује ранг листу протокола по њиховом положају; 

- организује распоред седења по важности и функцији; 

- организује коктеле према потреби и договору; 

- контактира са члановима протокола ван установе и са уметничким дирекцијама, 

уметницима и запосленима 

-обавља административне послове, коресподенцију и преписку 

-води деловодни протокол 

- припрема , разрађује и спроводи утврђене програме рада 

-води позоришну библиотеку и стара се о набавци нових текстова 

-благовремено сву прикупљену финансијску документацију предаје књиговодству 

 -организује пласман позоришних улазница и рад билетарнице 

          -прима резервације за улазнице позоришних представа 

         -саставља извештаје о продатим улазницама 

-стара се да репертоар позоришта буде истакнут на огласну таблу на време како би био на    

увид свим радницима ангажованим на реализацији представа 

-припрема позивнице за заказанне културне манифеставције лицима са листе протокола, 

пословним партнерима и сарадницима 

-стара се о реализацији гостовања уметничких пројеката (спискови путовања, дневнице, 

превоз, хотелски смештај...) 

- обавља послове јавних набавки 

 

Услови за заснивање радног односа: 

 

-Лице које је стекло високо образовање у складу са одговарајућим Правилником о врсти 

образовања: 

 

- на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 

студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 

 

уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 

изузетно: 

- средње образовање са вишегодишњим радним исксутвом на тим пословима стеченим 

до дана ступања на снагу ове уредбе. 

 

Један извршилац 

 

 

 

II Уметнички сектор 

 

 Организациона јединица уметничког сектора се састоји од следећих радних места: 

 -Глумац друге категорије 

 -Глумац треће категорије 
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         - Суфлер-инспицијент 

  

 

 

 

            4. Глумац II категорије К062603 

 

  

Запажена уметничка достигнућа и остварења; Положена аудиција уколико уметник заснива 

радни однос први пут у институцији, најмање једна глумачка награда од стране стручног 

жирија на званичном-такмичарском позоришном Фестивалу. Најмање три године радног 

искуства. 

 

 

 

                                                                                                                  Два извршилаца 

 

         5. Глумац III категорије К062604 

 

 

Значајне уметничке могућности; Положена аудиција уколико уметник заснива радни однос 

први пут у институцији. Најмање две године радног искуства.  

 

                                                                                                         Шест извршилаца 

 

 

Карактеристични послови  и задаци: 

 - изводи звучно, односно визуелно или звучно-визуелно ауторско дело стварајући 

интерпретацију; 

  - припрема улоге које му се повере у оквиру драмског репертоара и других уметничких 

пројеката институције, и то главне, велике и епизодне драмске улоге и репродукује их својим 

говорним апаратом и телом; 

         - припрема нове улоге и обнавља улоге из редовног репертоара и ван заказаних термина и 

проба; 

 - реализује индивидуалне пробе (сценски говор, покрет и певање) и ван 

заказаних термина пробе; 

- континуирано усавршава своје вештине, поготово технику анимације лутака, 

певање, покрет, физичку кондицију, говорно изражавање, тј. стилизацијуговора; 

          - проба и изводи представе у улогама које су му поверене, укључујући и 

           копродукције према годишњем и месечном распореду; 

           - снима аудио и видео записе за потребе установе у којој је запослен, за 

потребе архиве и / или потребе промоције пројекта; 

           - спроводи уметничко - техничке и режијске задатке, као и смернице добијене 

од стране уметничког руководиоца (редитеља) и остварује непосредну 

комуникацију са осталим учесницима у креирању представа; 

-  изводи напамет дело на матерњем језику као и на наречјима и дијалектима 

бившег српско - хрватског говорног простора (уколико је потребно и на 

другим, оригиналним језицима на којима је то дело писано, уз помоћ 

стручњака за тај језик); 

          - извршава музичке, сценске и режијске задатке у костиму и под сценском 

шминком и маском; 

          - врши промене костима и сценске шминке и маске, уз помоћ гардеробера и 

шминкера, у одговарајућем времену и динамици током проба и представа; 

         - обавља уметничке задатке у припреми и извођењу проба и представа који 

нису део стандардних процедура, по захтеву уметничког руководиоца 
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(редитеља), а који су у складу са безбедносним правилима позоришта; 

- промовише представе са репертоара и пројеката у којима глуми; 

 замењује изненадно спречене глумце у извођењу представе чије је извођење 

доведено у питање; 

          - одговоран је за исправност своје лутке као сценско изражајног средства. 

 

 

   Услови за заснивање радног односа: 

 

Високо образовање: 

- на студијама (основне академске/специјалистичке струковне студије) у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 7. октобра 2017. године; 

- на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 

високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. 

године; 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 

је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 

изузетно: 

- средње образовање, изузетни уметнички квалитети и најмање пет година 

радног искуства на тим пословима стеченим до дана ступања на снагу ове 

уредбе. 

 

Осам извршилаца 

 

 

6. Суфлер – инспицијент KO62100 

 

 

Општи опис посла:  
- на пробама и представама, из суфлерске књиге благовремено, разговетно и акценатски 

исправно дошаптава текст извођачима;  

- активно учествује према указаној потреби у свим сценским пројектима;  

- поверене послове обавља на матичним сценама и на гостовању.на пробама и представама, из 

суфлерске књиге дошаптава текст извођачима;  

- пре извођења проба и представа на располагању је глумцима који желе да провере знање 

текста;  

- активно учествује према указаној потреби у свим сценским пројектима;  

- поверене послове обавља на матичним сценама и на гостовању.  

- на сценским пробама и представама, из суфлерске књиге,благовремено, разговетно и 

акценатски исправно дошаптава текст извођачима;  

- остварује висок ниво контакта у процесу стварања представе;  

- сарађује са осталим учесницима у креирању проба и представа.  

 

- увежбава и уноси у дело које се изводи све елементе од значаја за извођење пробе, представе 

и на тај начин израђује инспицијентску књигу;  

- контролише долазак извођача и других учесника на пробу и представу, остварује висок ниво 

контакта у процесу стварања представе и врши процену ситуације у процесу припреме 

представе и за време извођења представе;  

- руководи и координира свим организационим јединицама током извођења представа и проба 

на сцени и службама ван сцене;  

- утврђује да ли је представа технички постављена, и ако није налази функционална решења са 

осталим службама;  

- проверава да ли су учесници на представи, из техничког дела на својим почетним 
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позицијама, почиње представу и руководи целокупним процесом извођења исте;  

- контролише правилност рада извођача у току представе и указује на грешке у раду и врши 

корекције на исте;  

- након премијере и у току играња представе у репертоару преузима улогу редитеља на сцени 

и придржава се првобитне режије на основу инспицијентске књиге и на тај начин одржава 

квалитет представе отклањајући потенцијалне импровизације које нису у складу са 

првобитном режијом;  

- извештава о току рада на представи, који се односи на техничке услове извођења, о промени 

техничких услова, настанка евентуалних кварова или ломова извештава техничког директора.  

 

 

 

Услови за заснивање радног односа: 

Високо образовање:  

- на студијама (основне академске / специјалистичке струковне студије) у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. 

године;  

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

образовање, почев од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године;  

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. године;  

 

изузетно:  

- средње образовање и најмање пет година радног искуства на тим пословима стеченим до 

дана ступања на снагу ове уредбе.  

 

   

   

                                                                                     Један извршилац 

 

 

 

 

 

III Технички сектор 

 

 Организациона јединица технички сектор се састоји од следећих радних места: 

 

  

 -Мајстор тона, 

         -Maјстор светла, 

 -Главни мајстор за израду декорске опреме представа, 

 -Главни декоратер,  

         -Главни мајстор за израду костимске опреме, мушки гардеробер 

         -Главни реквизитар, женски гардеробер, 

 

7. Мајстор тона  КО65201 
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Општи опис посла:  

-руководи и организује процес рада Тонске службе; 

– рукује уређајима за репродукцију тона и креира тонске слике у договору са редитељем 

композитором; 

– ради за аудио миксером и помоћу реглера и филтера директно управља јачином и бојом тона 

из појединачних микрофона и нивоом финалног микса који иде на траку или у програм; 

– координише и пушта унапред припремљене off снимке шумове и музику 

- Учествује у креирању тонске слике представе, рукује опремом за регулацију тона и видеа 

приликом припреме нових представа према захтевима и упуствима редитеља, композитора или 

сарадника за тон и музику, и одговорно је лице за квалитет тона на свим пробама и 

представама, 

- Обавезан је да присуствује на пробама представе у припреми од тренутка када то од њега 

захтева редитељ, композитор, сарадник за тон и музику и шеф сценске технике и опреме, 

- Манипулише и рукује аудио и видео опремом на сцени, 

- Обавезан је да присуствује на пробама представе у обнови од тренутка када то од њега 

захтева редитељ и шеф сценске технике и опреме,  

- Рукује тонском и видео техником и ради на апаратима за регулацију у току извођења 

представе, на свим пробама, представама, програмима и другим приликама или приликом 

гостовања Позоришта на другим сценама, 

- Дужан је да пре почетка рада на проби или представи, а по концепцији режије или на захтев 

редитеља, сценографа или шефа технике,благовремено припреми све потребне аудио- 

визуелне уређаје. 

- Стара се о набавкама потребних материјала, прибора и апарата неопходним за репродукцију 

тона, како за потребе нових представа, тако и у односу на постојећи инвентар и тонске уређаје 

Позоришта, 

- Сарађује и самостално снима и монтира тонску траку за представе и за то одговара редитељу, 

сараднику за тон и музику и шефу сценске технике и опреме, 

- Стара се о очувању и одржавању тонске и видео траке свих представа које су на репертоару и 

које су скинуте са репертоара, 

- Одређује тонске уређаје намењене гостовањима на другим сценама у складу са концепцијом 

режије предметне представе, 

- обавља послове у условима који придразумевају изложеност струјама високог напона 

 

  

Услови за заснивање радног односа: 

-Лице које је стекло високо образовање у складу са одговарајућим Правилником о врсти 

образовања: 

- на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 

студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 

уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 

изузетно: 

- лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена, 

односно студијама у трајању од најманје две године, или 

- средње образовање у четворогодишњем трајању.  

    Један извршилац 
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8. Мајстор светла KO65201 

 

Општи опис посла:  
- организује и непосредно руководи запосленима у расвети;  

- у договору са редитељем, сценографом и костимографом креира светлосну поставку 

представе;  

- организује и надзире израду додатне светлосне опреме представе (лустери, лампе, свећњаци 

и др.);  

- руководи и одрганизује процес рада Тонске службе;  

- рукује уређајима за репродукцију тона и учествује у креирању тонске слике у договору са 

редитељем композитором;  

- рукује апаратима за регулацију светла;  

- у току представе знак за промену светлосног ефекта добија од сценаристе и тако учествује у 

променама пратећи дело и обележава места уколико је то могуће;  

- организује рад групе расветљивача и миксера светла приликом поставке светлосних ефеката  

- учествује директно у договору са мајстором светла у постављању светлосних ефеката и 

помаже му у раду;  

- самостално организује рад расветљивача на постављању светлосних ефеката представе 

водећи рачуна да се не одступи од усвојених решења.  

 

 

 Услови за заснивање радног односа: 

Стручна спрема/образовање- Средње образовање. 

Додатна знања и искуства: - знање страног језика, виши степен рада рада на рачунару; висок 

степен креативности и самосталности у раду. 

 

Један извршилац 

 

 

  

 

9. Главни мајстор за израду декорске опреме представа   К063801 

Шеф технике 

 

Општи опис посла: 

 

- ради на машинској обради дрвета и припреми за даљи рад; 

- израђује у дрвету уметничке предмете, интарзије и дуборезе; 

- ради на браварским пословима израде декора и сценских елемената; 

- израђује предмете од кованог гвожђа, бакра и других метала; 

- ради тапетарске радове на изради декора, шивење завеса, рикванда, пресвлака за 

намештај, за лутке и др.; 

- израђује и рестаурира стилски намештај и друге стилске производе од дрвета; 

- обезбеђује снабдевање материјалом и алатима за рада; 

- ради на пословима столара; 

- предлаже решења и води техничку документацију при изради браварских елемената; 

- договара са сценографом о припремне радове за израду декора; 

- кашира готове вајарске предмете и опрему према упуствима сценографа и главног 

вајара; 

- организује рад и непосредно руководи радом столарске/браварске/тапетарске 

радионице; 

- поставља основне смернице у организовању послова свог сектора и издаје налоге за 

извршавање послова сектора, 

- разрађује скице и техничке цртеже сценографа, 

- руководи радом радника сектора технике и брине се о њиховом напредовању, 
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- организује и руководи радом групе декоратера;  

- преузима декор и опрему за нове представе од главног мајстора за израду декорске опреме;  

- планира и организује поступак монтаже и демонтаже декора и опреме на сцени, а у случају 

евентуално утврђених недостатака на деловима декора, исте прослеђује на дораду у радионицу 

за израду декора, у договору са сценографом и координатором за опрему представа;  

- организује мерећу пробу и са сценографом дефинише маркирајући декор, као и техничку и 

генералну пробу;  

- координира усаглашавање недељног и месечног распореда рада са извршним директором 

позоришта и организаторима извођења представа;  

- одговара за исправност декора који је на играјућем репертоару и по потреби га прослеђује на 

поправку у радионицу за израду декора;  

- води радну и техничку документацију и архивира је;  

- требује, обезбеђује и снабдева групу алатима и потрошним материјалом;  

- организује рад декоратера на сцени по сменама, током мерећих проба, а у сарадњи са 

сценографом организује реализацију постављања декора за маркирање у току режијских проба 

и организује рад декоратера током техничке и генералних пробе;  

- организује монтажу и демонтажу представе по утврђеним плановима;  

- припрема декор и на гостовањима по потреби врши утовар и истовар;  

- обавља послове декоратера на позорници и надстропљу и врши монтажу, демонтажу и 

одлагање декора;  

- организује рад декоратера надстропља;  

- ради по плановима представе и упутсвима мајстора позорнице;  

- припрема, пакује и одлаже декор и завесе по налогу главног декоратера;  

- прати стање исправности декора који је на играјућем репертоару и по потреби пријављује 

недостатке главном декоратеру;  

- врши мање поправке декора на сцени;  

- ради на свим режијским, техничким и генералним пробама и поставља маркирни декор и води 

рачуна о променама;  

- поставља балетски под и користи траке за лепљење;  

- поставља маркирни декор у пробним салама и врши промене на режијским пробама;  

- преузима техничку документацију и техничке цртеже за монтажу и демонтажу од мајстора 

позорнице, ради по правилима струке и архивира је;  

- координира рад службе транспорта сагрупом декоратера и мајстором позорнице;  

- врши транспорт декора од магацина до сцене;  

- преузима декор са сцене и транспортује у магацине;  

- планира транспорт декора за гостовања;  

- прати стање декора и упозорава мајстора позорнице на евентуална оштећења.  

- изложеност прашини приликом обављања посла;  

- постојање ризика од настанка повреде приликом обављања послова (рад на висини и кретање 

испод обешених терета на дизалицама).  

 

- ради дневне, недељне и месечне планове рада радника техничког сектора и води евиденцију о 

обављеном послу, 

- ради на браварским пословима израде декора и сценских елемената; 

- ради тапетарске радове на изради декора, шивење завеса, рикванда, пресвлака за намештај, за 

лутке и др.; 

- обезбеђује снабдевање материјалом и алатима за рада; 

- предлаже решења и води техничку документацију при изради браварских елемената; 

 

 

 

 Услови за заснивање радног односа: 

 срење стручно образовање  

             -најмање пет године радног искуства;  
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              - специјалистичка, односно мајсторска знања  

                                                         

                                                                                                                 Један извршилац 

 

 

 

10. Главни декоратер К064102 

 
Општи опис посла:  

-организује рад декоратера на сцени по сменама као и мерећих проба са сценографом 

утврђује декор за маркирање у току режијских проба као и организује техничке и генералне 

пробе 

- преузима декор и опрему за нове представе од главног мајстора за израду декорске опреме; 

- планира и организује поступак монтаже и демонтаже декора и опреме на сцени, а у случају 

евентуално утврђених недостатака на деловима декора, исте прослеђује на дораду у 

радионицу за израду декора, у договору са сценографом и координатором за опрему 

представа; 

-организује мерећу пробу и са сценографом дефинише маркирајући декор, као и техничку и 

генералну пробу; 

- организује рад декоратера на сцени по сменама као и мерећих проба а са сценографом 

утврђује декор за маркирање у току режијских проба као и организује техничке и 

генералне пробе; 

- организује монтажу и демонтажу представе по одређеним плановима; 

- припрема декор и на гостовањима по потреби врши утовар и истовар; 

- обавља послове декоратера на позорници и надстропљу и врши монтажу, демонтажу и 

одлагање декора; 

- организује рад декоратера надстропља; 

- ради по плановима представе и упуствима мајстора позорнице; 

- припрема, пакује и одлаже декор и завесе по налогу главног декоратера; 

-прати стање исправности декора који је на играјућем репертоару и по потреби 

- врши мање поправке декора на сцени; 

- ради на свим режијским, техничким и генералним пробама и поставља маркирни декор 

и води рачуна о променама; 

- поставља балетски под и користи траке за лепљење; 

- поставља маркирни декор у пробним салама и врши промене на режијским пробама; 

-преузима техничку документацију и техничке цртеже за монтажу и демонтажу од 

мајстора позорнице, ради по правилима струке и архивира је; 

- врши координацију рада групе декоратера са службом транспорта; 

- врши транспорт декора од магацина до сцене; 

- преузима декор са сцене и транспортује у магацине; 

- координира рад службе транспорта са мајстором позорнице; 

- планира транспорт декора за гостовања; 

- прати стање декора и упозорава мајстора позорнице на евентуална оштећења. 

-стара се о одржавању хигијене сцене и  пословних  просторија позоришта .       

 

Услови за заснивање радног односа: 

 

- средње образовање; 

изузетно: 

- основно образовање са радним искутвом на тим пословима стеченим до дана ступања 

на снагу ове уредбе. 

-најмање пет година радног искуства. 

 

 

     Један извршила 
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11.Главни мајстор за израду костимске опреме представа/мушки гардеробер К063901 

 

 

Општи опис посла: 

- сарађује са костимографом око разраде скица и дефинисања потреба за израду; 

- израђује пробне моделе и кројеве; 

- аранжира украсе на предметима по захтеву костимографа; 

- прати и надзире рад модисте на шивењу предмета; 

- организује комплетирање костима и присуствује костимским и генералним пробама на сцени; 

- кроји по кроју моделара; 

- кроји детаље и апликације за костим; 

- прати завршну фазу на изради костима и додавању апликација и украса; 

- комплетира костиме са осталим деловима и предаје костиме гардероби.  

- руководи организационом јединицом гардеробе;  

- обезбеђује за пробе ипредставе целокупну костимску опрему;  

- организује прање и слање костима на хемијско чишћење и ситне поправке костима;  

- припрема и опслужује костимском опремом пробе и представе  

- помаже уметничком особљу при облачењу костима и костимске опреме;  

- преноси костимску опрему из магацина до гардероба извођача и после употребе исту враћа у 

магацин;  

- врши ситне поправке костимске опреме;  

- припрема и води опремање пројеката/програма и других дешавања на сцени са гардеробом 

обуће;  

- уређује и одржава фундус костима; 

- предузима мере заштите обуће у магацину од могућих оштећења; 

- обавља послове мушког гардеробера . 

  

 

Услови за заснивање радног односа: 

Лице које је стекло високо образовање у складу са одговарајућим Правилником о врсти 

образовања: 

- лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена 

(основне академске, односно струковне студије), однонсо на студијама у трајању од 

најмање две године; 

изузетно: 

- средње образовање у четворогодишњем трајању са радним исксутвом на сценско - 

техничким пословимау трајању од најмање пет година стеченим до дана ступања на 

снагу ове уредбе 

 Један извршилац 

 

 

                                            12. Главни реквизитар/женски гардеробер К065901 

 

Општи опис посла: 

- организује и непосредно руководи радом реквизите, на пробама,представама и гостовањима; 

- сарађује са редитељем и сценографом у изради техничке документације за представе; 

- врши избор реквизите по захтеву сценографа и исти требује у договору са дирекцијом и 

набавном службом; 

- задужује и води посебан надзор над фундусом оружја и пиротехнике-врши дневне набавке 

потрошне реквизите и пиротехничких средстава за текући репертоар; 

- присуствује свим мераћим,техничким и генералним пробама и организује отклањање 

недостатака; 

- кординира рад са спољним сарадницима реквизите; 
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- рукује оружјем и пиротехником на пробама и представама према одговарајућим прописима и 

упуствима за употребу ових средстава; 

- припрема и поставља реквизите за пробе и представе на сценама, пробним салама и 

гостовањима; 

- прати исправност реквизите и шаље на поправку оштећене елементе; 

- упозорава одговорне на могућу небезбедну употребу елемената реквизите:употреба ватре, 

пиротехничких средстава,отужја,оштрих предмета итд. а који би могли повредити уметнике и 

раднике технике. 

- обавља послове фризера 

- руководи организационом јединицом женске гардеробе;  

- обезбеђује за пробе ипредставе целокупну костимску опрему;  

- организује прање и слање костима на хемијско чишћење и ситне поправке костима;  

- припрема и опслужује костимском опремом пробе и представе  

- помаже уметничком особљу при облачењу костима и костимске опреме;  

- преноси костимску опрему из магацина до гардероба извођача и после употребе исту враћа у 

магацин;  

- врши ситне поправке костимске опреме;  

- припрема и води опремање пројеката/програма и других дешавања на сцени са гардеробом 

обуће;  

- предузима мере заштите обуће у магацину од могућих оштећења.  

-одговоран је за исправност реквизите и шаље на поправку оштећене елементе; 

-упозорава одговорне на могућу небезбедну употребу елемената реквизите, употреба ватре, 

пиротехничких средстава, оружја, оштрих предмета итд., а који би могли повредити уметнике 

и раднике технике; 

-уређује и одржава фундус костима и реквизите 

-обавља послове женског гардеробера 

 

Услови за заснивање радног односа: 

- средње образовање, 

изузетно: 

-основно образовање и најмање пет година радног искуства на тим пословима стеченим до 

дана ступања на снагу ове уредбе.  

 

                                                                                                     Један извршилац 

 
 

 

Члан 25. 

 Распоред  радника на радна места предвиђена претходним чланом овог Правилника врши 

директор Позоришта. 

 

 

 
 
 
 

 

Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 26. 
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 Запослени који су распоређени на радно место глумца (глумице), могу у току трајања 

радног односа бити распоређени на послове глумца (глумице) из једне групе у другу, и то по 

следећим правилима: 

 

 -Првак драме постаје се након најмање две главне улоге у премијерама које по својој 

сложености припадају најсложенијим глумачким задацима, успешно реализованим, награђеним 

од стручних жирија, као и по оцени релевантне критике и уметничког руководиоца, укључујући 

и претходна уметничка остварења а по одлуци директора. 

 

  

 

 

           -Глумац прве категорије постаје се ако глумац оствари најмање једну улогу која по својој 

сложености припада сложеним глумачким задацима, успешно реализованим и награђеним од 

стручних и других жирија на фестивалима професионалних позоришта, као и по оцени 

релевантне критике, уметничког руководиоца, укључујући и претходна уметничка остварења а 

по одлуци директора. 

 

 -Глумац друге глумачке групе постаје се када глумац треће групе има једну или више 

сложених епизода награђеним од стручних и других жирија на фестивалима професионалних 

позоришта као и по оцени релевантне критике и уметничког руководиоца, а по одлуци 

директора. 

 

 -Глумац треће групе је новозапослени глумац који је у овом статусу најмање једну 

позоришну сезону а није остварио довољан број улога примећених од стране критике и 

позитивно оцењених од стране уметничког руководиоца. 

 

 Уколико глумац било које глумачке групе не оствари током сезоне ни једну улогу, биће 

по одлуци директора пребачен у нижу глумачку групу, осим ако су у питању оправдани 

разлози, о чему је дужан да приложи валидне доказе. 

 

 Уколико по одлуци директора постоје разлози за пребачај глумца на нижу глумачку 

категорију, овим Правилником се могу уредити глумачке категорије које су наведене у ставу 1. 

овог члана. 

Члан 27. 

             Директор може да закључи уговор о стручном оспособљавању и усавршавању са 

незапосленим лицем, без заснивања радног односа, ради обављања приправничког стажа и 

полагања стручног испита, када је то законом или овим правилником предвиђено као посебан 

услов за самосталан рад у струци. 

             Директор може да закључи уговор о стручном оспособљавању и усавршавању и са 

лицем које жели да се у Народном позоришту стручно усаврши и стекне посебна знања и 

способности за рад у својој струци, за време утврђено програмом усавршавања. 

Одлуку о броју лица из ст. 1. и 2. овог члана, са којима ће се закључити уговор о стручном 

оспособљавању и усавршавању, за сваку годину доноси директор, најкасније до краја марта 

текуће године. 

Члан 28. 

            Директор, у складу са законом, даје тумачење одредаба овог правилника. 

             За све што није регулисано овим правилником примењују се одговарајуће одредбе 

Закона о раду, Закона о култури, Посебног колективног уговора за установе културе чији је 

оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, других 

важећих прописа и општих аката позоришта. 
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