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Организациона шема Градског музеја Сомбор, о сваком раднику
на основу налога, Одељења за друштвене делатности / закључком Градског већа број : 06162/2014-III od 09.07.2014.
објавити на веб сајту музеја
Име и презиме, стручна спрема, посао који обавља, од када је зановао радни однос у предузећу
и да ли је радни однос заснован на одрђено или неодређено време, односно да ли је волонтер,
као и да се објаве подаци о платама (нето износ за претходни месец јун 2014.) и свим другим
примањима запослених у предузећу.
Извод из музејске документације Градског музеја Сомбор:
Машуловић Бранимир, дипл.археолог, кустос Музеја Батинске битке 1982-1990, директор од
1992- , (65.001,41 дин)
Љубоја Милка, дипл. историчар, 1996 – , виши кустос историчар, помоћник директора
Историјско одељење (58.384,83 дин)
Радојевић Драган, дипл. археолог, 1977-1981, 1995 - , виши кустос археолог
Археолошко одељење- средњи век и нумизматика (56.876, 51 дин)
Путица Анђелка, дипл.археолог, 2005 - кустос археолог (48.386,84 дин)
Археолошко одељење- праисторија - антика
Шипош Зора, дипл. историчар уметности, 1987– , виши кустос историчар уметности,
Завичајна збирка ликовне и примењене уметности (54.887,82 дин)
Чедомир Јаничић, дипл. историчар уметности, 1997 - , виши кустос историчар уметности,
(53.495,74 дин) Ликовно одељење - Збирка савремене уметности
Путица Нада, дипл. антрополог- етнолог, 2006- , кустос етнолог (48.386,84 дин)
Етнолошко одељење - занати, обичаји, етномузикологија, етноархитектура
Бачић Љубица, дипл. антрополог- етнолог, 2006- , кустос етнолог (47.282,96 дин)
Етнолошко одељење - текстил, покућство, привреда
Узелац Викторија, дипл. археолог, 2004 - , кустос археолог/педагог-Односи са јавношћу
(47.834,89 дин)
Карабасил Павле, дипл. антрополог- етнолог, 2005- , кустос етнолог/конзерватор
(47.834,89 дин +17,600 дин путни трошкови)

Секулић Лидија, дипл. школски библиотекар, 2004 - , библиотекар (48.570,82 дин)
Невена Кусонић Живадиновић, школски библиотекар (ВСС), 2011-, водич / аниматор
културних активности (48.202,85 дин)
Ђорђе Шипош, техничар дизајнер ентеријера (ССС), 2011- , конзерватор техничар
(29.865,44 дин)
Соња Петреш, рачуновођа (ССС), 1994. -, организатор општих и материјално финансијских
послова, (35.129,61 дин)
Влаисављевић Весна, (ОШ), 1981- спремачица депоа (22.526,46 дин + 9030,00 путни рошкови)
Ана Виловски, (ОШ), 1989- спремачица депоа (21.181,08дин)
Надежда Вукмировић, књиговођа (ВСС), 01.01.2014.-01.06.2014., књиговодство, (8.500,00 дин)
Урош Бузаџић, мастер историчар, 28.04. до 28.07.2014., волонтер.

