
1 

                                                         Дел.бр. 37-1-1/2021 

                                                                                                                                   Датум.22.01.2021. 

 

 

  
ПРОГРАМА РАДА 

МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

Увод 

Пре свега желимо да нагласимо и  подсетимо да Музеј савремене уметности Војводине 

(МСУВ) ради у веома отежаним околностима са малим бројем запослених у још увек 

недефинисаном и неадекватном простору уз све веће потребе за развојем делатности у свим 

правцима и повећаног интересовања културне и стручне јавности, оваква сложена и захтевна 

ситуација се додатно компликује маргинализацијом и општим недостатком видљивости 

културе у друштвеним токовима. 

Ако се томе придода перманентна изложеност негативним факторима на стратешком нивоу - 

одсуство стратешких докумената, економска стагнација и пад стандарда, низак ниво свести о 

значају развоја савремених културних токова, неодговарајућа и недостајућа законска 

политика у култури, упитан је реалан развој институције и њеног квалитетног учешћа у 

савременим друштвеним токовима.  

Оваква ситуација као неповољна додатно се компликује присуством, такође, у континуитету 

неколико важних недостатака и негативних фактора на опреативном нивоу које додатно 

компликују рад Музеја – недовољан број запослених, непостојање елементарних важних 

музејских одељења, неадекватан и недефинисан простор, застарела и неадекватна опрема и 

средства за рад, и недовољно односно неадекватно дефинисана позиција МСУВ као 

јединствене институције културе. Због свега наведеног, у 2019. години урадили смо 

стратешки петогодишњи план рада МСУВ, који смо реализовали у сарадњи са Фондацијом 

Нови Сад 2022 – ЕПК. 

 

Лична карта установе:  

Музеј савремене уметности Војводине је основан као Галерија савремене ликовне уметности 

– Нови Сад одлуком Скупштине АП Војводине 1. фебруара 1966. године. Назив установе 

промењен је више пута како би пратио измене у карактеру рада институције. Прво је 

промењен у Музеј савремене ликовне уметности (03. јун 1996), затим у Музеј савремене 

уметности Војводине у Новом Саду (24. марта 2006), да би добио коначан назив - Музеј 

савремене уметности Војводине (13.01.2012), односно МСУВ (MoCAV). Најважније 

последице ове измене су да се активност некадашње галерије проширила на музеолошку  
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делатност, а делокруг рада са ликовне на више области савремене уметничке теорије и 

праксе. Седиште Музеја савремене уметности Војводине: ДунавскА 37, Нови Сад. 

 Одговорно лице: Бранислава Секулић. 

Сврха (основно стратешко опредељење рада установе):  

Музеј савремене уметности Војводине, као јединствена институција у својој области на 

простору АП Војводине, бави се музеолошко-истраживачким приступом чувању и 

изложбеној презентацији дела савремене уметности 20. и 21. века, повезујући локалну 

уметничку сцену са интернационалном, и на тај начин са критичко теоријске основе 

преиспитује актуелне и нове појаве у друштву, уметности и култури. 

Опис основне делатности:  

Музеј савремене уметности Војводине се данас налази пред великим изазовима и задацима, 

да у условима друштвене економске кризе праћене затварањем многих изложбених простор, 

непостојањем градске галерије и неадекватним условима за рад многих актера локалне 

уметничке сцене, перманентно ради на праћењу, окупљању, изучавању и промовисању 

савремене уметничке сцене Војводине у нашој средини и међународном културном простору, 

уз очување своје примарне музеолошке улоге. 

 

У музејском фонду налазе се уметничке збирке слика, скулптура, објеката и инсталација, 

графика и цртежа, концептуалне уметности, филма, видеа и фотографије, интермедијских и 

дигиталних радова, архитектуре, урбанизма и дизајна углавном из друге половине 20. и 

почетка 21. века у Војводини, Србији, али и дела иностраних уметника, уметница и 

уметничких група. Поред тога Музеј прикупља, систематизује и чува богату библиотечко и 

документарно – архивску грађу о свим протагонистима и појавама релавантним за историју 

уметности Војводине.  

МСУВ је усмерен ка системском проучавању и ревалоризацији историје уметности углавном 

друге половине 20. и 21. века у Војводини, Србији и регији, кроз многе студијске, 

проблемске, ретроспективне и монографске пројекте, којима се кроз нове приступе и методе 

рада афирмишу значајне историјске уметничке појаве и личности, уз истовремени 

контуниорани рад на едукацији публике. Задатак музеја је да указује на недовољно 

афирмисане приступе, маргиналне или алтернативне токове из уметничке прошлости уз 

истовремени подстицај савремене продукције и праксе ангажовањем њених актера кроз 

тематске и самосталне изложбе, акције, говорне програме, радионице, филмске пројекције, 

музичке догађаје и сл. намењене стручној и широј јавности. Такође, МСУВ успоставља 

контакте и сарађује са многим иституцијама из Србије, региона бивше Југославије и ширег 

интернационалног простора. 
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ОПШТИ ИНДИКАТОРИ И ЦИЉЕВИ УСТАНОВЕ У 2021. ГОДИНИ 
       

0701 Индиректни корисници у области културе 

ПА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12021008 

12021008 Подршка раду установа у области заштите и очувања културног 

наслеђа 
      

Циљ 1 Доступна и на савремен начин презентована културна баштина АПВ 

Индикатор 1.1 
Назив: Број изложби, презентација/промоција, 
едукативних и других јавних програма 

Базна 
вреднос

т 
2021 2022 2023 

  
Извор верификације: Извештаји реализатора програма и 
пројеката; Програм рада МСУВ за 2019. годину; интерне 
евиденције 

40  50 10  

  Коментар: Индикатор се изражава на годишњем нивоу. Базна година 2018. 

Индикатор 1.2 
Назив: Број дигитализованих културних добара о којима 
се старају установе заштите културних добара  

Базна 
вреднос

т 

2021 2022 2023 

  
Извор верификације: Извештаји реализатора програма и 
пројеката; Програм рада МСУВ за 2019. годину; интерне 

евиденције 

75  100 100  

  Коментар: Индикатор се изражава на годишњем нивоу и у процентима. Базна година 2018. 

Циљ 2 Побољшани услови рада и осавремењена техничка и информатичка опрема 

Индикатор 2.1. 

Назив: број реконструисаних, санираних или 

адаптираних простора за рад, чување, заштиту и 
излагање културниих добара 

Базна 

вреднос
т 

2021 2022 2023 

  
Извор верификације: Програм рада МСУВ за 2019. 
годину; интерне евиденције 

15 3 3  

  Коментар: Индикатор се изражава на годишњем нивоу. Базна година 2018. 

Индикатор 2.2 
Назив: број новонабављене техничке, информатичке 
друге опреме и машина 

Базна 
вреднос

т 
2021 2022 2023 

  
Извор верификације: Програм рада МСУВ за 2019. 
годину; интерне евиденције 

4   5  

  Коментар: Индикатор се изражава на годишњем нивоу. Базна година 2018. 

Циљ 3 
Унапређење садржаја пројеката заштите културног наслеђа са циљем подизања свести о значају родне 

равноправности 

Индикатор 2.1. Назив: број родно одговорних пројеката  
Базна 

вреднос

т 

2021 2022 2023 

  
Извор верификације: Програм рада МСУВ за 2020. 
годину; интерне евиденције 

0 0 7  

  Коментар: Индикатор се изражава на годишњем нивоу. Базна година 2020. 
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ПОСЕБНИ ИНДИКАТОРИ И ЦИЉЕВИ ЗА ПРОЈЕКТЕ УСТАНОВЕ У 2021. ГОДИНИ 

 

Циљ 1  истраживање, презентација и афирмација савремене уметности 

Индикатор 1.1 посетиоци програма музеја и интернет презентација музеја 

Индикатор 1.2. медијске објаве 

 

Циљ 2   прикупљање и заштита уметничких дела 

Индикатор 2.1. прикупљена и обрађена дела 

Индикатор 2.2. конзервирана дела 

 

Циљ 3  сарадња са другим институцијама и установама  

Индикатор 3.1. гостујући и сараднички пројекти у земљи и иностранству 

Индикатор 3.2. формирање мреже збирки савремене уметности у Војводини 
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ПА 1. РЕДОВНЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ И ПОДРШКА РАДУ 

УСTАНОВЕ 

 

Опис:  

411-416 

За редован рад и функционисање Музеја неопходно је редовно исплаћивање плата, 

социјалних доприноса,  додатака, накнада, социјалних доприноса, давања и награда, накнада 

у натури, превоз запослених са посла на посао, поклона за децу запослених, отпремнина за 

запослене, накнада трошкова за запослене,  у складу са Законом о платама, уредбом о 

коефицијентима за обрачун и исплату плата.  

 

421 

У оквиру редовних финансијских обавеза које сноси Музеј, укључени су и трошкови платног 

промета, енергетске услуге, комуналне услуге, телекомуникационе услуге, трошкови 

осигурања и закуп имовине и опреме. Неопходно је редовно плаћање сталних трошкова и 

одржавање депоа, изложбених и радних просторија.  

 

422 

Трошкови путовања обухватају путовања у земљи, иностранству – превоз, смештај, дневнице 

и остале трошкове транспорта који су неопходни за редовно обављање музејских делатности. 

 

423 

Услуге по уговору обухватају следеће услуге: административне, компјутерске, услуге 

образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге 

репрезентације и остале опште услуге, које су све детаљно описане у појединачним 

пројектима Музеја. 

 

424 

Специјализоване услуге и остале специјализоване услуге су највише везане за обављање 

програмске делатности, али укључују и редовну делатност. 

 

 

425- Текуће поправке и одржавање 

Део зграде у Дунавској 37 у којој се обавља основна активност МСУВ није у оптималном 

стању који би испунио све потребе и стандарде музејских делатности и програма. Суочавамо 

се са недостатком адекватног простора како за чување обимног фонда уметничких дела, тако 

и изложбеног простора намењеног сталној поставци, а делимично и текућим изложбама. 

Поред урађене поправке и санације тоалета за публику у 2018. години неопходно је 

приступити, изради пројекта   уређења, санације и поправке, у једној или неколико фаза – 

пулта за гардеробу, уређењу неадекватне портирнице, уређење простора за продају сувенира 

(сувенирница). Свакако, због проблема недоступности и горњег излагачког простора и доњег 

излагачког простора особама са посебним потребама а и због потешкоћа са којима се 

продукција суочава, са тешким теретом, неопходно је степениште (ближе атријуму) заменити 

теретним лифтом, који би решио ова два велика проблема. И поред решавања ових значајних 
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проблема свакодневно са којима се ми и наши сарадници и публика свакодневно сусрећемо, 

остају и даље проблеми неосветљености, запуштености зграде и неуређености околног 

простора, који такође припада самој згради и проширује могућност увођења уметничких 

садржаја у спољни простор. Надамо се да ће се актуализовати проблем реконструкције 

равног крова сутерена (платоа музеја) као и простора испод, чијом би се реконструкцијом 

обогатили капацитети музеја. Једна од таквих могућности је реализација неопходног 

едукативног и мултимедијалног центра, као важног и ефикасног инструмента комуникације 

са културном јавношћу. Неопходно је избршити ревизију постојећег пројекта Санација 

равног дела сутеренског крова из 2013. године  како би се изменили неадекватни сегменти 

због застарелости (материјали, цене и остало). 

 

а) реконструкција простора зграде музеја 

Значајно би се побољшали и решили неки од горућих проблема и недостатака везаних за 

просторне капацитете ове јединствене установе која се једина у овом региону бави очувањем 

и развојем савременог стваралаштва и публике. У складу са молбом који је МСУВ 24.05.2018 

године упутио покрајинској влади и очекивања позитивног одговора на захтев за доделу на 

коришћење целокупног простора зграде музеја у Дунавској 37, приступило би се 

реконструкцији зграде музеја чиме би се значајно побољшали и решили неки од горућих 

проблема и недостатака везаних за просторне капацитете ове јединствене установе која се 

једина у овом региону бави очувањем и развојем савременог стваралаштва и публике.  

Директор у сарадњи са стручном службом МСУВ, израдиће елаборат функција и карактера 

реконструкције целокупног простора зграде музеја. То би представљало основ за израду 

плана коришћења зграде, у складу са пројектном документацијом реконструкције зграде. 

Посебно желимо да нагласимо да би се реконструкцијом целокупног простора зграде МСУВ, 

створили неопходни услови, да по први пут од свог настанка ова установа коначно реализује 

и прикаже део своје богате збирке радова савременог стваралаштва (преко три хиљаде радова 

домаћих и иностраних аутора) кроз сталну поставку МСУВ. Овај недостајући елемент као 

основно средство сваког музеја био би реализован на нашу велику радост али и свакако на 

радост целокупне културне јавности. Поготово у периоду 2021-2022. године када ће Нови 

Сад званично реализовати титулу европске престонице културе. 

 

б) текуће поправке галерије у сутерену 

Евидентно је, већ дуги низ година,  да је овај излагачки  простор изузетно оптерећен 

програмским активностима и МСУВ и МВ. Током године овај простор је перманентно 

попуњен различитим излагачким садржајима и често не може да одговори адекватно 

елементарним захтевима излагачке делатности (електричне инсталације, расвета, зидови, 

под, организација простора) . С обзиром да се константно смањује број излагачких простора 

сматрамо да је неопходно приступити реконструкцији ове галерије ради очувања једног 

веома важног галеријског капацитета. Урађен је елаборат могућих пројекција новог квалитета 

и извршена анализа постојећег стања односно елаборат текућих поправки. Стога је 

неопходно у 2021- тој приступити поправци и реконструкцији овог веома вредног излагачког 

простора. Средства за текуће поправке галерије у сутерену планирамо да обезбедимо из 

различитих извора, на конкурсима, осим покрајинског, на републичком и градском. У 

периоду од септембра 2018-те па до данашњег дана, 01.јула, овај простор је захваћен 
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катастрофалном поплавоми недоступан је за било какву употребу пре него што се уради 

санација и заштита од поплавних вода, у складу са урађеним пројектом “Заштита зграде 

музеја од поплаве”, број 8129-3. 

 

ц) Поправка портирнице 

Заменом панелних елемената и реорганизације прсторног капацитета по постојећем пројекту, 

значајно би се побољшао рад чуварске службе Музеја и обезбедио квалитетнији визуелни 

доживаљј Музеја. 

426 материјал 

Канцеларијски и административни материјал, као материјал за одржавање хигијене и 

чистоће, материјал за редовно праћење прописа и материјал за саобраћај су неопходни за 

редовни рад и функционисање Музеја. 

 

444, 482-483  

Планирају се средства за покривање такси, казни и пенала по решењу судова. 

 

ПА 2. РЕДОВНА МУЗЕЈСКА ДЕЛАТНОСТ 

 

Опис:  

У редовну музејску делатност укључен је нeопходни наставак превентивне заштите 

уметничког фонда МСУВ у циљу сигурне бриге о уметничком фонду музеја, као и редовно 

чишћење, санација и опремање радова из фонда. Музеј планира да настави са 

осавремењивањем основне музејске делатности кроз увођење електронске обраде података о 

уметничким радовима, израде е-картона и дигиталног фотографисања збирке.  

За средства у ову сврху Музеј савремене уметности Војводине је у току 2018. године 

аплицирао на конкурс Министарства културе и информисања Републике Србије али по 

решењу надлежне комисије средства нису одобрена. Тако да овај проблем завршетка започете 

дигитализације уметничког фонда МСУВ остаје да се реши у наредном периоду.  

Такође, неопходно је редовно ажурирати интернет презентацију колекције музеја, те 

одржавати основну интернет страницу музеја на српском и енглеском језику како би наши 

садржаји постали доступни широј, интернационалној јавности.планирана је и израда 

интернет презентациje. Поред наведених активности конзервације и презентације музеј је 

креирао пројекат презентације дела из збирке МСУВ. Чињеница је да не постоје услови за 

креирање сталне поставке збирке МСУВ(подсећамо да ову збирку чине преко 3000 

уметничких радова), стога је креиран пројекат видљивости и доступности бар периодично и 

делимично најширој културној јавности. Основа концепта овог пројекта је да сваке 

програмске године у периоду од средине јуна до средине августа кроз излагачку и 

презентативну активност музеј учини доступним јавности своје највредније делове збирке. 

Овим бисмо надокнадили одсуство сталне поставке и у континуитету учинили збирку МСУВ 

доступном и видљивом како стручној тако и најширој јавности. Свакако да овај пројекат не 

може у потпуности да надомести одсуство сталне поставке збирке МСУВ али ће значајно 

допринети испуњењу најважнијег задатка музејске делатности а то је обавезна презентација 

вредности музејског фонда.  
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Потребно је наставити са развојем пр и маркетинга којi би проналазили савремене начине 

медијског оглашавања, рекламирања и финансирања Музеја, уз редовно праћење прес 

клипинга и повремену израду програмских књижица, водича, реклама и флајера којима би 

музеј био доступан широј јавности. Потребно је унапредити педагошку службу и одржавати 

редовне програме намењене широј јавности, радионице намењене деци и омладини, 

организовати вођења кроз изложбе, стручна тумачења и сл. У 2021-ој години у складу са 

увећањем простора МСУВ, наставиће са праксом израде сувенира, маркетиншког и 

промотивног материјала који доприноси квалитетној видљивости, препознатљивости 

 препознатљивости МСУВ и његове централне улоге у креирању и развоју локалне и 

регионалне савремене уметничке праксе. У ову сврху покренут је јединствен пројекат 

„Савремено стваралаштво у фокусу“ који има за циљ да капитализује остварене програмске 

активности у сврху подизања партиципације публике кроз бољу видљивост, доступност 

појачану пропагандну активност и виши ниво комуникације са публиком и најширом 

културном јавношћу.  Данас је веома битно бити део мреже сродних институција како би се 

приступило међусобној размени програма и информација зато је неопходно редовно праћење 

домаћих и међународних удружења као што су: Музејско друштво Србије, ICOM 

(International Council of Museums) и CIMAM (International Committee for Museums and 

Collections of Modern Art), кроз прикључивање и активније учешће на конференцијама, 

истраживачким пројектима и сл. За реализацију изложби неопходно је унапређење техничке 

службе и приручног депоа. 

Веома је важнa улога музеја у прикупљању уметничких дела и обогаћивања сопственог 

фонда кроз откуп. Услов за реализацију ове важне улоге је одвајање средстава из 

покрајинског буџета за откуп уметничких радова у сврху обогаћивања музејског фонда (у 

2018. години, као ни у последњих неколико година ова средства нису била одобрена). Такође, 

потребно је и стално попуњавање архивске и библиотечке грађе. Неопходно је наставити 

процес дигитализације уметничких радова и њихове документације. 

По одлуци стручне комисије за откуп уметничких радова, неопходно је наставити 

прибављање уметничких радова савремених уметника, на основу музејске политике откупа и 

у циљу планираног попуњавања збирки МСУВ-а и обогаћивања његовог уметничког фонда. 

Исто тако, музеј ће наставити, да за потребе стручног усавршавања запослених, стручне и 

заинтересоване јавности,  откупљује стручне публикације, књиге и часописе, стручну 

периодику и да на тај начин обогаћује свој библиотечки фонд.    

                                 

512 машине и опрема 

Кроз редовну музејску делатност, МСУВ ће реализовати и набавку следеће опреме: 

 

а) Опрема за културу 

У складу с програмском делатношћу МСУВ и новијом уметничком  праксом коју покривамо, 

на плану набавке опреме за културу испратићемо приоритете какви су етапно иновирање 

аудио-визуелне опреме, први ниво, како за репродукцију уметничких аудио и видео радова 

тако и у циљу осавремењавања комуникације и стварања могућности доступности 

информација, другог нивоа, важних за сагледавање програмске структуре и циљева. Набавка 

преносиве и основне расвете као и допуна рачунарске, аудио-видео и друге електронске 

опреме која би умањила потребу за најмом и донела значајне даље уштеде. Изложбе и други 
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јавни догађаји које МСУВ организује све више подразумевају електронске медије, потребно 

је стално праћење и набавка ове врсте опреме како би омогућили што адекватнију 

презентацију ове врсте садржаја. Потребна је и набавка уређаја за одржавање влажности 

ваздуха у депоу и изложбеним просторима, као и унапређење изложбеног мобилијара. 

Наглашавамо да у овом делу и поред захтева, Музеју савременене уметности Војводине нису 

одобрена додатна средства у предходне две године, тако да је неопходно извршити све 

назначене приоритете, како не би дошло до застоја у раду и продукцији и како се не би 

погоршали ионако отежани услови за рад по овом питању. 

 

б) Административна опрема 

Набавка административне опреме биће усклађена са реалним радним потребама запослених 

и подразумева набавку неопходне рачунарске опреме за рад, сервера и секундарне меморије 

за чување дигиталне грађе, скенера за филмове за потребе фото архиве, металних полица за 

одлагање уметничких радова и каталога, полица за књиге, драперија и канцеларијског 

намештаја који је у веома лошем стању. 

 

ц) Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 

Опремом за производњу такође не одговара савременим стандардима и ствара сталне 

проблеме у раду техничке службе. Потребна је набавка мердевина, као и неопходног ситног 

алата и прибора. 

Неопходно је конкурисање за средства из различитих извора уколико не буду одобрена 

буџетска средства. 

 

515 Нематеријална имовина 

 

Циљ 1  обогаћивање фонда МСУВ новим културним добрима 

Индикатор 1.1. набавка предмета покретне културне баштине (нематеријална имовина), 

откуп уметничких радова 

Индикатор 1.2. набавка документације, књига и часописа 

 

Циљ 2  унапређење обраде и заштите културних добара 

Индикатор 2.1. заштићеност културних добара конзервацијом и рестаурацијом 

Индикатор 2.2. дигитализовање културних добара 

Индикатор 2.3. набавка софтвера - обезбеђење легалних електонског процеса рада, виши 

ниво оперативности у складу са захтевима савремених метода рада у процесу реализације 

програма рада. 

 

Циљ 3 повећање доступности и популаризација савремене уметности 

Индикатор 3.1. посетиоци програма, интернет презентација и друштвених мрежа 

Индикатор 3.2. медијске објаве 

 

 

ПЈ 1. Редовне административне делатности 

Руководиоци пројекта Љубица Копања, Нада Трпка 
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Циљ Пословна и организациона музејска делатност. 

Редовно обављање свих административних активности. 

Место и време реализације МСУВ, током целе 2021. године 

Опис: 

Обављање редовних финансијских, правних и свих административних пословних 

активности, утврђивање пословања уз поштовање свих релевантних закона, професионалних 

и техничких стандарда, набавка административног материјала и опреме за редован 

канцеларијски рад, осигурање и усавршавање запослених, стручне и административне 

услуге. 

Индикатори Обављене административне и финансијске активности уз 

поштовање свих релевантних закона, професионалних и 

техничких стандарда набављање опрема и материјала. 

 

ПЈ 2. Атеље за конзервацију – редовне активности  

Руководилац пројекта Бранислава Секулић, Данијела Халда -кустос депоа 

Циљ Обезбеђење услова за основну превентивну заштиту 

уметничког фонда  

Место и време реализације МСУВ, током 2021. године 

Опис: 

Кустос депоа установе преузима бригу о основним безбедносним и заштитним мерама у 

циљу адекватне бриге о уметничком фонду музеја. Средства за суфинансирање пројекта ће 

бити тражена и из других извора. 

Индикатори Извршена превентивна заштита над делима из фонда, одређеног 

броја заштићених уметничких дела, предузете мере за санацију 

депоа 

 

 

ПЈ 3. Редовна делатност службе за ПР и маркетинг   

Руководилац пројекта Милица Којић 

Циљ Боља комуникација, препознатљивост и видљивост МСУВ и 

подизања квалитета његових услуга корисницима. Редовно 

медијско оглашавање музеја, израда пратећих рекламних ТВ и 

радио спотова за важне излагачке програме МСУВ-а као и 

активно подстицање комуникације са другим установама и 

организацијама у циљу промовисања програма МСУВ. Праћење 

медијских објава у штампаним и електронским медијима, 

проналажење додатних финансијера. 

Место и време реализације МСУВ и медијски центри, током целе 2021. године 

Опис: 

 У циљу боље комуникације, препознатљивости и видљивости, МСУВ наставља редовно 

медијско оглашавање и наставља праксу појачане пропагандне активности и медијског 
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оглашавања, поготово у делу који се односи на важне програмске и излагачке садржаје, у 

циљу подизања нивоа партиципације публике. Редовним активностима службе за ПР и 

маркетинг наставља се и проналажење савремених начина медијског оглашавања, 

рекламирања и финасирања Музеја. Поред редовног ажурирања сајта на српском и енглеском 

језику, друштвених мрежа, обновљена, допуњена и систематизована мејлинг листa такође 

захтева редовно ажурирање контаката и у 2021. МСУВ ће наставити и израду пратећих 

рекламних ТВ и радио спотова и билборд-реклама за најважније програме као и активно 

подстицање комуникације са другим установама и организацијама у циљу промовисања 

програма МСУВ.Осим редовног финансирања од стране Покрајинског секретаријата, 

неопходно је успоставити систем повећања буџета институције из више различитих извора 

финансирања: кроз пројектно конкурисање код локалних државних органа, кроз израду 

колаборативних дугорочних пројеката конципираних за конкурисање у ЕУ фондовима, 

прекограничним и другим међународним организацијама и фондацијама, кроз коришћење 

потенцијала простора и производа Музеја за остваривање мањих, али сталних прихода, као и 

кроз проналажење локалних спонзора и донатора.  

У складу са епидемиолошком ситуацијом и програмом МСУВ који од ње зависи, од службе за 

ПР и маркетинг ће се током 2021. захтевати посебно ангажовање. Уколико буде долазило до 

одлагања појединих излагачких програма, тимским радом кустоса и ПР МСУВ наставиће се 

промоције збирки МСУВ. Путем најзанимљивијих детаља из збирки, преко музејских 

друштвених мрежа и предлагања неких од својих публикација доступних у пдф-у на 

музејском сајту, наставиће се пораст броја пратилаца и видљивости МСУВ . Такође, у складу 

са ситуацијом, уколико буде било потребе, Музеј ће организовати и „лајв предавања и 

интервјуе“ са посебним концептом у коме ће кустоси у интеракцији са публиком, говорити о 

одређеној теми или радити тематске интервјуе на даљину са уметницима или кустосима из 

других институција. 

Служба за ПР и маркетинг такође ће наставити праћење медијских објава о Музеју и путем 

прес клипинга који је значајан и за редовно праћење медијске слике о музеју, могућност брзог 

интервенисања, документацију Музеја,  односно информације неопходне за истраживачки и 

докуметаристички рад.  

Како би музеј био доступан широј јавности, служба за ПР и маркетинг повремено ће 

објављивати основне информације о Музеју и његовим програмима у штампаним 

програмским књижицама, водичима и флајерима и другим једноставним формама.  Уз помоћ 

волонтера МСУВ Бранка Андрића, чије компетенције убухватају спектар од ликовне 

уметности са тежиштем на дигиталне медије до рачунарства применљивог у пољу аудио 

визуалних (дигиталних медија), служба за ПР и маркетинг  ће током 2021. наставити са 

унапређивањем својих медијских објава, као и са оптимизацијом њеб странице и кључних 

речи у склопу објава на друштвеним мрежама. 

Индикатори Број објављених медијских садржаја о музеју, број посета на 

интернет страници музеја, број посета на друштвеним прежама, 

број огласа у јавности 

 

ПЈ 4.  Стручно усавршавање запослених и службена путовања 

Руководилац пројекта Бранислава Секулић 
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Циљ Редовно стручно усавршавање запослених, праћење изложби у 

земљи и иностранству, комуникација са колегама 

Место и време реализације МСУВ, током целе 2021. године 

Опис: 

Основна делатност којом се МСУВ бави, стални развој уметничких и музеолошких теорија и 

пракси у оквиру интернационалног и домаћег културног простора, брзе промене у сфери 

технолошких иновација и нових могућности продукције и презентације изложби, обраде 

података и сл. неминовно стварају потребу и обавезу стручног усавршавања запослених, 

кустоса и других запослених кроз научне и едукативне семинаре, радионице, конференције и 

презентације, као и кроз рад нашег стручног кадра на плану промоције актуелне уметничке 

праксе и историјских појава у Војводини. Током 2021. године планиране су појединачне 

посете кустоса значајним изложбама, семинарима, панелима и другим стручним скуповима, 

у земљи и иностранству по позиву организатора или по налогу руководиоца пројекта 

односно директора. Неопходно учествовање на стручним семинарима из области 

музеологије како у Србији тако и региону, као и путовања у склопу активности вазаних за 

организацију и планирање програма, односно излагачке делатности. Средства за 

суфинансирање пројекта ће бити тражена и из других извора. 

Индикатори Стручни семинари и едукативни догађаји, службена путовања и 

посете, сарадња са другим институцијама, размена програма. 

 

ПЈ 5.  Делатност техничке службе 

Руководилац пројекта Марко Ерцеговић 

Циљ унапређење стандарда продукције изложби, техничких услова и 

капацитета Музеја 

Место и време реализације МСУВ, током целе 2021. године 

Опис: 

Техничка служба поред постављања и скидања изложби у Музеју обухвата и друге 

делатности као што су: одржавање изложбених и других простора, паковање и транспорт 

уметничких радова, складиштење аудио-видео опреме, израда изложбеног мобилијара 

(постаменти, витрине, звона, преградни зидови, текстилни застори, рамови и сл.). За потребе 

наведених делатности Техничкој служби је потребан буџет за обављање редовне делатности.  

Индикатори Реализовани програми МСУВ, набављена опрема 

 

 

ПЈ 6. Педагошка делатност 

Руководилац пројекта Јован Јакшић 

Циљ Унапређење педагошке и едукативне делатности МСУВ, 

повећана посећеност 

Место и време реализације МСУВ, током 2021. године 

Опис: 
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У 2021. години посебан фокус ће бити  на рад кустоса као презентера својих збирки са 

најширом културном јавношћу кроз предавања током године као и ангажовање стручњака из 

области савремене уметности као спољашњих сарадника. Потребно је унапредити педагошку 

службу и одржавати редовне програме намењене широј јавности, радионице намењене деци 

и омладини, организовати вођења кроз изложбе, стручна тумачења и сл. Зато током 2021. 

године  МСУВ планира да успостави редовну праксу организовања педагошких музејских 

програма. Како Музеј нема запосленог на радном месту педагога постоји стални проблем 

ангажовања, те би се кроз програмску активност Музеја пренебрегао овај проблем и редовно 

би се организовале педагошке активности у изложбеним просторима МСУВ, на платоу и 

зеленој површини у непосредној близини музеја. МСУВ у 2021. години у склопу ове 

активности планира сарадњу са свим релевантним образовним и академским установама. За 

музеје данас је веома важан однос ка публици и континуирани рад на приближавању 

савремене уметничке праксе и музејске делатности широј јавности, деци, омладини, 

студентима, старијој популацији и сл. који би успоставио стабилније везе музеја са локалном 

заједницом. 

Индикатори Број јавних догађаја, број посетилаца 

 

 

 
 

ПА 3. ИЗЛОЖБЕНЕ, ИСТРАЖИВАЧКЕ И ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Опис:  

У складу са својим скромним могућностима, током 2021. године Музеј савремене уметности 

Војводине указаће на битне појаве у савременој уметности кроз истраживачки рад, 

едукативни рад, ретроспективне изложбене презентације и монографске публикације неких 

од актера сцене. 

У 2021. години планирамо три истраживачка пројекта а то су: Споменичка скулптура 

посвећена Народноослободилачкој борби у Војводини у периоду 1945 ‒ 1988 (двогодишњи 

пројекат) Напомена: Ситуација условљена пандемијом корона вируса успорила је и добрим 

делом онемогућила реализацију 1. фазе пројекта, тако да се она пребацује у наредну, 2021. 

годину. 

 Хронологија излагања скулптуре у Србији 1945-2000 (двогодишњи пројекат). Студентски 

часописи и југословенска критичка култура: 1968 - 1991. Истраживачка (припремна) фаза 

пројекта чија се реализација у форми изложбе и публикације планира за 2022.годину.  

 

  Од међународних пројеката то су: Крсто Андријашевић – ретроспективна изложба, која ће 

се реализовати кроз међумузејску сарадњу МСУВ-а са Народним музејем Црне Горе из 

Цетиња. Изложба Еуровизион – укрштање прича и простора је  међународни пројекат који ће 

се реализовати у сарадњи са немачким Институтом за међународну сарадњу ИФА и која осим 

презентације, продукције радова укључује и резиденцијални програм за уметнике. 

Women:феминистичка авангарда је изложба из колекције Самлунг Вербунд из Беча, коју води 

Габриела Шор, и Аустријског културног форума из Београда. У сарадњи са ЕПК-Нови Сад 

омогућена је прзентација ове значајне колекције у МСУВ. Затим, изложба Савремена 

медијска уметност Кине и изложба шпанске, односно каталонске уметнице Миреиje Саjарес - 
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Као мало воде на длану, пројекат о љубави у Србији. Од ретроспективних изложби домаћих 

аутора а који имају значајну међународну каријеру и присутност на уметничкој сцени су 

изложбе: Зоран Јањетов – Чудесни свет Зорана Јанјетова – ретроспектива радова 1985-2020 и 

изложба Владана Јеремића и Рене Редле Трансформативна пракса. Ladies of Hormones је 

мултимедијална изложба две уметнице, Едите Кадирић и Маје Ракочевић Цвијанов, први пут 

представљене у Савременој галерији Суботица, 2019. године. 

 

 У 2021. години планирамо да реализујемо други део едукативног пројекта Социјална 

пластика – или: уметност која мења друштво, са називом Проширена подручја разума, који ће 

се састојати од предавања, радионица, разговора, дискусија, интервјуа са изабраним 

уметницима локалне и међународне сцене. У оквиру издавачке делатности музеј ће објавити 

поред  каталога наведених изложби које реализује у 2021 години  и посебно издање, књигу 

Записи једног истраживача 2. Из историје културе и уметности (2014-2021) аутора 

Владимира Митровића. Током 2021. године МСУВ ће сарађивати са Музејем савремене 

уметности Београд, Народним музејем из Цетиња, ИФА –институтом за међународну 

сарадњу из Штутгарта, Музејем Босне и Херцеговине, Академијом уметности, Студентским 

културним центром, „Видеомедејом“, Факултетом техничких наука из Новог Сада,  

Културним центром и фестивалом „Мерлинка“ из Београда, Куда.орг, галеријама из 

Војводине и другим сарадницима.  

 

Циљ 1 промоција и афирмација саврмене уметности  

Индикатор 1.1. постиоци на изложбама 

Индикатор 1.2. медијске објаве 

 

Циљ 2  унапређен степен истражености 

Индикатор 2.1. реализовани пројекти 

Индикатор 2.2. објављене публикације 

 

Циљ 3 унапређен степен сарадње и доступности садржаја у другим срединама 

Индикатор 3.1. реализовани пројекти 

Индикатор 3.2. посетилаца 

 

WOMAN: Феминистичка авангарда 

Руководиоци пројекта Сања Којић Младенов  

Циљ • Истраживање и презентација интернационалне историјске и 

савремене уметничке сцене, њено повезивање са локалним 

актерима. 

• Преиспитивање авангардне уметничке праксе. 

• Реализација изложбе, стручног предавања, промоција 

савремене уметности. 

Место и време реализације Простор МСУВ  март - април 2021. 

Опис: Кустоскиње: Сања Којић Младенов и Тереза Дан (Беч) 

ЖЕНА: Феминистичка авангардa, анализом положаја личног идентитета у савременој 

уметничкој пракси и друштву, истражује процесе перформативности, дематеријалности, као 
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и трансгресије граница, идеју пробијања формалних, медијски и просторни оквири. 

Историјски, жене су приказиване као пројекција мушких фантазија, предрасуда и односа. 

Међутим, у 1970-им се догодила промена у начину на који се жене представљају у 

уметности. По први пут су уметнице почеле да истражују визуелне приказе сопствених бића 

како би створиле алтернативне погледе на женски идентитет. Габријела Шор је као уредница 

пратећег каталога истражила феминистичку авангарду како би нагласила улогу коју су ове 

уметнице имале у последње четири деценије. Резултати су радикални, поетични, иронични, 

љути, цинични и срдачни. Највише од свега су искрени, делећи колективну свест која је 

преиспитала и одбацила оно што је раније прешло окрећући се новим начинима изражавања 

у областима фотографије, перформанса, филма и видеа. Изложбом су обухваћена дела Синди 

Шерман, Ане Мендијете, Барбаре Кругер, Вали Експорт, Каталин Ладик, Сање Ивековић и 

других уметница из целог света. Њихов рад истражује женско искуство, укључујући 

трудноћу, порођај, мајчинство, сексуалност, партнерство, стандарде лепоте, силовање и 

женско тело. У пратећој публикацији је свака уметница представљена есејем, а књига такође 

укључује интервјуе са водећим кустосима у пољу феминистичке уметности. Изложба и 

књига наглашавају постигнућа жена уметница које су себи направиле име, охрабрујући и 

надахњујући оне које су се развиле на искуствима претходница.  

Захваљујући колекцији Самлунг Вербунд из Беча, коју води Габриела Шор, и Аустријског 

културног форума из Београда, у сарадњи са ЕПК-Нови Сад, омогућена је прзентација ове 

значајне колекције у МСУВ. Планирано је и увођење уметница из Србије у контекст изложбе 

кроз презентацију радова, предавања и дискусије. Средства за суфинансирање пројекта ће 

бити тражена и из других извора. 

 

 

Индикатори Посета публике и стручњака/кустоса из земље и иностранства, 

реаговања/прикази у струци (историја и теорија уметности, 

одјек и медијска присутност пројекта у локалу и 

интернационално. Едукација (стручна вођења и разговори. 

 

 

Рене Редле и Владан Јеремић: Трансформативна пракса – ретроспективна изложба 

Руководилац пројекта Јован Јакшић, продуцент,  кустоси Маја Ћирић и Др Корина Д. 

Апостол 

Циљ Музејска презентација и афирмација савремене уметничке 

праксе уметничког пара Владана Јеремића и Рене Редле, делом 

ретроспективна и делом премијерна презентација најновије  

продукције. Сарадња са Кунстхале из Талина, Естонија. 

Место и време реализације МСУВ, галерија Н, музејски парк, мај-јун 2021. 

Опис: На изложби  „Трансформативна пракса” ће на особен начин у МСУВ бити 

представљени радови Рене Раедле и Владана Јеремића, који су настали махом од 2010. до 

2020. године, али ће бити произведен и нови рад који се бави контекстом Новог Сада. Њихова 

уметничка пракса обухвата цртеж и текст, видео, фотографију, инсталације и интервенције у 

јавном простору. Истражујући преклапања простора уметности и политике и разоткривајући 

горуће друштвене противречности, Рена и Владан развијају трансформативне потенцијале 
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уметности у контексту друштвених борби. Изложба Рене Раедле и Владана Јеремића у МСУВ 

је осмишљена у 3 сегмента. Први сегмент сачињавају уметнички радови који су настали 

протекле деценије у Србији, Норвешкој, Хрватској, Молдавији, Италији, Немачкој, Мађарској 

и Финској. Радови би били изложени у централном простору МСУВ. Уметнички радови 

реализовани су разнолико као цртежи на текстилу, мобилне конструкције од дрвета и 

картона, фотографије и видео радови који ће се уклопити у нову просторну инсталацију 

прилагођену простору музеја, а која ће чинити јединствену интегралну целину која ће бити 

промишљена у контексту ЕПК Новог Сада. Други сегмент изложбе подразумева уметничку 

интервенцију у јавном простору. Уметници ће у сарадњи са кустоскињама и МСУВ, а у 

контексту потенцијала МСУВ и ЕПК 2022, развити нову инсталацију у јавном простору. Та 

инсталација се концептуално ослања на претходно реализовану интервенцију „Трешњевачки 

мотиви” која је стајала 6 месеци у Парку Стара Трешњевка у Загребу 2018. године. Као 

својеврсни коментар на положај уметника и МСУВ као институцију планирано је извођење 

нових графичких табли које обрађују контекст Новог Сада. Ове табле ће бити постављене на 

посебно дизајнираним клупама у јавном простору. Клупе са новим „Новосадским мотивима” 

у јавном простору поред МСУВ, односно Музеја револуције, биле би инклузивне тј. позив на 

интеракцију са публиком, посетиоцима, али и случајним пролазницима током трајања 

изложбе уз могућност да остану у јавном простору након затварања изложбе. Трећи сегмент 

изложбе био би фокусиран на документацију и артефакте произашле током међународне 

сарадње у борби за боље услове стварања и уметничког рада. Средства за суфинансирање 

пројекта ће бити тражена и из других извора. 

Индикатори Посета публике и стручњака/кустоса из земље и региона.  

Реаговања/прикази у струци (историја и теорија уметности, 

филм) 

Одјек и медијска присутност пројекта у земљи и региону. 

Едукација (стручна вођења и разговори са уметницима, 

професорима, кустосима). 

 

 

Едита Кадирић & Маја Ракочевић Цвијанов 

Ladies of Hormones – самостална изложба 

Руководилац пројекта Сузана Вуксановић 

 

Циљ Музејска презентација и афирмација савремене уметничке 

праксе. Уметнице проблематизују и кроз своју уметност 

третирају посебно осетљив период у животу сваке жене – 

пре/менопаузу.  Циљ њиховог заједничког пројекта и његовог 

представљања у МСУВ је, с формалне стране, афирмација 

промишљања савременог скулптуралног језика и проширеног 

поља цртачког медија, као и савремени приступ уметничким 

формама видео арта и анимације. Истовремено, концептуалну 

основу пројекат има у уметничким истраживањима оних 

женских тема које својом фрагилношћу и симболиком ретко 
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доспевају у жижу јавности, јер, тичу се дубоке интиме, снажних 

и драматичних психофизичких промена код жена. 

Ексклузивитет ових тема уметнице огољавају и спремно 

излажу на увид публици, њеној реакцији и обостраном 

суочавању са емоционалном и физичком осетљивошћу током 

нежних, лепих, али и болних и неизбежних транформација у 

телу и психи жене током  специфичног животног периода. 

Средства за суфинансирање пројекта ће бити тражена и из 

других извора. 

 

Место и време реализације  Галерија С или галерија Н, мај 2021. 

Опис: Уметнице проблематизују и кроз своју уметност третирају посебно осетљив период у 

животу сваке жене – пре/менопаузу.  Циљ њиховог заједничког пројекта и његовог 

представљања у МСУВ је, с формалне стране, афирмација промишљања савременог 

скулптуралног језика и проширеног поља цртачког медија, као и савремени приступ 

уметничким формама видео арта и анимације. Истовремено, концептуалну основу пројекат 

има у уметничким истраживањима оних женских тема које својом фрагилношћу и 

симболиком ретко доспевају у жижу јавности, јер, тичу се дубоке интиме, снажних и 

драматичних психофизичких промена код жена. Ексклузивитет ових тема уметнице 

огољавају и спремно излажу на увид публици, њеној реакцији и обостраном суочавању са 

емоционалном и физичком осетљивошћу током нежних, лепих, али и болних и неизбежних 

транформација у телу и психи жене током  специфичног животног периода. 

 

Индикатори Двојезични каталог изложбе (срп&енг) садржаће 

интерпретативне есеје писане поводом пројекта,  идејне скице и 

фотографије реализације пројекта, као и исцрпне податке о 

уметницама. (Напомена: Каталог ће бити штампан уколико на 

Конкурсу Министарства културе РС буду одобрена средства). 

Одјек у стручној јавности у земљи и иностранству (будуће 

сарадње, нове идеје, критички осврти,  текстови из области 

историје и теорије уметности) 

Едукативни карактер и резултати (студенти, радници у култури, 

кустоси, музеалци...) 

Производња шире публике (број посетилаца) 

Присутност у медијима (press clipping) 

 

 

 

Споменичка скулптура посвећена Народноослободилачкој борби у Војводини у периоду 

1945 ‒ 1988. 

Руководилац пројекта Mр Сузана Вуксановић, музејска саветница МСУВ 

Циљ Преглед споменика народноослободилачке борбе пружиће 

пресек типологије обликовања, тумачења и валоризације 

споменика у Војводини, а садржаће, уз резултате архивских 

истраживања, и анализу њихових формалних, стилских и 

иконографских карактеристика, надограђену сазнањима из 
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области друштвеног памћења. Циљ је отварање могућности за 

целовитије интерпретације и вредновања споменичке пластике 

из социјалистичког раздобља. Публикација у форми 

свеобухватне (аналитичко-синтетичке) студије која ће се бавити 

проблематиком споменичке скулптуре посвећене 

Народноослободилачкој борби на подручју Војводине, служећи 

се методама анализе дела или групе дела (споменика) са 

историјско-уметничким, теоријским и критичким приступом би 

могла бити подстрек за даље свеобухватно истраживање (уз 

пописе) споменика на територији читаве Србије.         

 

Место и време реализације 1. фаза пројекта: Нови Сад, Војводина, током 2021. 

2. фаза пројекта: МСУВ, Нови Сад, 2022. 

Опис: Предмет истраживања је споменичка скулптура посвећена народноослободилачкој 

борби, социјалистичкој револуцији и антифашистичкој борби у периоду 1945‒1988. у 

Војводини.  Споменици подигнути у овом периоду сматрају се за аутентичне продукте 

социјалистичког доба, како његове идеологије тако и културе 

Према неким подацима на просторима бивше Југославије подигнуто је преко 100.000 

споменика и спомен обележја посвећених социјалистичкој револуцији, 

народноослободичакој борби и жртвама Другог светског рата, који је на овом подручју трајао 

од 1941. до 1945. У Војводини је ‒ на основу расположивог пописа бројног стања споменика 

НОР-а из 1988. ‒ постојало око 2.000 споменика и спомен-обележја (најбројније су спомен-

плоче, затим фигуралне композиције, бисте, пирамиде, обелисци и др). Предмет 

истраживања су споменици догађајима, ратним офанзивама, важним личностима, знаним 

борцима и незнаним јунацима, невиним жртвама фашистичког терора, итд. са основним 

мотивом стварања места сећања и одавања почасти жртвама који су били подизани у 

локалним заједницама, руралним срединама и већим урбаним центрима у Војводини. 

Период од 1945. до 1988. препознат је као доба у ком су интензивно, програмски и 

стратешки, са знатним финансијским средствима подизани споменици и спомен обележја 

посвећени НОБ-у, страдањима и победама, у готово сваком насељеном месту у Војводини. То 

је и време када (пред крај овог периода) постепено и поступно долази до релативизације и 

негирања њиховог значаја и значења, па и потирања, запуштања, а затим и уклањања, 

рушења појединих споменичких скулптура. Средства за суфинансирање пројекта ће бити 

тражена и из других извора. 

 

Индикатори Одјек у стручној и научној јавности у земљи и региону. 

Едукативни карактер и резултати (студенти, истраживачи у 

науци и култури, радници у култури, кустоси, музеалци). 

 

 

 

Хронологија излагања скулптуре у Србији 1945-2000 

- Финализација обе фазе пројекта: 1) 1945-1975. и 2) 1976-2000. 

Истраживачки пројекат 

Руководилац пројекта Mр Сузана Вуксановић, музејска саветница МСУВ, др Ана 

Ереш, стручна сарадница 
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Циљ Креирање прецизне хронологије представља неопходни 

подухват који треба да постави основе за даља истраживања 

скулпторских пракси у локалној уметничкој средини које су у 

досадашњим истраживањима биле скрајнуте или у потпуности 

запостављене. 

Место и време реализације Нови Сад - Београд, током 2021. 

Опис: Пројекат је истраживачког карактера и односи се на реконструкцију хронологије 

излагања скулптуре у Србији у периоду 1945-2000, током кога је овај уметнички медиј 

прошао кроз процес динамичног развоја у оквирима модернистичких, концептуалних и 

постмодернистичких кретања.  

Пројекат обухвата проналажење, истраживање, класификацију и скенирање/дигитализацију 

архивског материјала, секундарних извора (изложбени каталози и публикације које се односе 

на изложбе) и прес материјала на основу којих као резултат настаје детаљна хронологија 

излагања скулптуре у Србији у наведеном периоду.  

Хронологија, поред изложби домаћих аутора, обухвата и значајне изложбене наступе 

иностраних аутора, али и друге значајне догађаје (изградња споменика, стручна предавања, 

гостовања уметника и кустоса, и слично) за развој, афирмацију и рецепцију скулптуре код 

нас. Хронологија се реализује у форми дигиталне/wеб платформе и, поред наведеног, 

обухвата и репозиторијум изложбених каталога у дигиталном формату како би сви резултати 

истраживања били доступни јавности и другим истраживачима. Средства за суфинансирање 

пројекта ће бити тражена и из других извора. 

 

Индикатори Хронологија се реализује у форми дигиталне/wеб платформе 

што ће све резултате истраживања учинити доступним јавности 

и другим истраживачима. 

Одјек у стручној јавности у земљи и иностранству. 

Едукативни карактер и резултати (студенти, истраживачи у 

науци и култури, радници у култури, кустоси, музеалци...). 

 

 

СТУДЕТНСКИ ЧАСОПИСИ И ЈУГОСЛОВЕНСКА КРИТИЧКА КУЛТУРА:  

1968 - 1991.Истраживачка (припремна) фаза пројекта чија се реализација у форми 

изложбе и публикације планира за 2022.годину. Истраживачки пројекат 

Руководилац пројекта Небојша Миленковић, музејски саветник – Збирка концептуалне 

уметности 

Циљ Едукација, презентација 

Место и време реализације Нови Сад  током 2021. 

Опис: О утицају и улози студентских часописа на формирање и теоријску артикулацију 

југословенске критичке (контра)културе раних седамдесетих, односно делимичну 

либерализацију саме југословенске културе и њено постепено отварање – пре свега ка 

утицајима из западноевропске и америчке културе – доста је писано у оквиру студија које се 

углавном баве историјом или распадом Социјалистичке федеративне републике Југославије 

односно студентским бунтом из 1968.године. Оно што, међутим, упадљиво недостаје јесте 

студија која би се бавила студентским часописима и њиховим утицајем на визуелне 
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уметности, филм, популарну музику, позориште и литературу тог времена - а у контексту 

процеса који су Титовој Југославији обезбедили имиџ најлибералније земље тзв.реалног 

социјализма. Истовремено, управо на студентским часописима, видљивије него другде, 

испољавали су се и комплексни механизми (ауто)цензура и забрана. У условима 

једнопартијског плурализма југословенског типа управо студентска штампа била је место 

испољавања критичког духа који је, мање-више слободно, указивао на аномалије, грешке, 

лицемерје и двосттруке аршине унутар самог система – пропагирајући дух побуне кроз 

перманентну унутрашњу социјалну, сексуалну и уметничку револуцију. У основи левичарска, 

ова штампа афирисала је концепт другог, другачијег и праведнијег социјализма са људским 

ликом. 

У фокусу истраживања које 2022.године намеравам да заокружим изложбом и пратећом 

публикацијом (уз видео интервјуе са непосредним учесницима: уредницима часописа, 

уметницима, историчарима културе) пре свега били би часописи који су излазили у Србији: 

Студент (Београд), Видици (Београд), Индеџ (Нови Сад), Поља (Нови Сад), Уј Сyмпосион 

(Нови Сад) – али и указивање на везе, односно идејну и духовну сродност са часописима који 

су у то време излазили и у другим југословенским центрима попут Полета (Загреб), Новина 

Студентског сентра (Загеб), Трибуне (Љубљана), Младине (Љубљана) и других. Средства за 

суфинансирање пројекта ће бити тражена и из других извора. 

Индикатори Одјек у стручној јавности у земљи и иностранству. 

Едукативни карактер и резултати (студенти, истраживачи у 

науци и култури, радници у култури, кустоси, музеалци...). 

 

Чудесни свет Зорана Јањетова / Wonderfull world of Zoran Janjetov 

Ретроспектива радова 1985-2020. 

Руководилац пројекта Владимир Митровић 

Циљ Музејска презентација и афирмација уметничког стваралаштва 

Зорана Јањетова, делом ретроспективна и делом премијерна 

презентација најновије  продукције. Промоција стрипа, дизајна 

и илустрације у његовом раду. 

Место и време реализације Јун и јул 2021, Галерија Н. 

Опис: Како МСУВ у свом вишедеценијском деловању до сада није организовао изложбу 

неког стрип уметника, природно је да смо се одлучили за Зорана Јањетова, једног од 

најпознатијих домаћих стрип аутора са европском па и светском уметничком каријером. У 

исто време биће то и једна од првих великих, ретроспективних изложби посвећених неком од 

стрип ствараоца у домаћим музејима и галеријама савремене уметности. Изложба је 

замишљена у више засебних сегмената кроз које ће бити представљен уметнички, стрип и 

дизајнерски рад Зорана Јањетова. Први део изложбе биће посвећен раном стваралаштву које 

се одвијало унутар југословенских стрип магазине и у омладинској штампи. Други део 

изложбе биће посебно осмишљен са новим радовима уметника. На изложби ће, између 

осталог, бити представљен његов рад од окончања новосадске Академије уметности, преко 

првих објављених радова и његове сарадње са тзв. омладинском штампом (Студент, Видици, 

Младост, Омладинске новине, Став, Џубоџ) и домаћим стрип часописима (Ју стрип магазине, 

Цепелин итд). Највећи део изложбених радова биће премијерно приказан и посебно изведен 
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за ову изложбу. Изложбу ће пратити бројни пратећи програми (вођење по изложби кустоса и 

аутора, округли столови посвећени стрип уметности, промоције, разговори) као и радионице 

за децу и омладину. Средства за суфинансирање пројекта ће бити тражена и из других 

извора. 

Индикатори Посета публике и стручњака/кустоса из земље и 

иностранства.Реаговања/прикази у струци (историја и теорија 

уметности).Одјек и медијска присутност пројекта у локалу и 

интерационално. 

Едукација (стручна вођења и разговори). 

 

 

Миреиjа Сајарес - Као мало воде на длану, пројекат о љубави у Србији – самостална 

изложба 

Руководилац пројекта Гордана Николић 

Циљ  Музејска презентација и афирмација савремене уметничке 

праксе и уметничког истраживања вишеструко награђиване 

каталонске уметнице Миреиjе Сaјарес. 

Место и време реализације Трајање пројекта: јун 2021. Галерија С. 

Опис: Пројекат вишеструко награђиване каталонске уметнице Миреије Сајарес резултат је 

четворогодишњег уметничког истраживања (2014–2018) у Србији и другим бившим 

југословенским земљама, а завршен је двосатним филмом у полицијском облику испитивања 

где наводни српски полицајац испитује каталонску уметницу о њеној сумњивој истрази о 

концепту љубави. Ова основна структура питања и одговора је фикција, али сав садржај 

разговора је истинит и самим тим пројекат има јасну документарну и самокритичну 

димензију. Остала уметничка дела пројекта су фотографска серија настала у сарадњи са 

српским фотографом, и књига/уметничка публикација, која у облику извештаја о 

прикупљању доказа обједињује визуелну и писану документацију свих важних материјала и 

сарадње које филм препричава. Три дела чине једну инсталацију у изложбеном формату.  

Пројекат је направљен кроз бројне сарадње врло различите природе. Већина сарадника су 

локални, а неки људи и организације који су сарађивали су: Хелена Брауњштајн (историчарка 

и кустос савремене уметности), Вахида Рамујкић (визуелна уметница), Јелена Петровић 

(феминистичка научница, уметница и теоретичарка), Срђан Вељовић (фотографија), Ноа 

Тристер (уметник, филозоф и сарадник ЦЗКД), Јован Милинов (сниматељ и наставник у 

филмској школи у Новом Саду), Учитељ незналица (организација политичког активизма), 

Куда.орг (независна културна организација), Музеј Босне и Херцеговине (између осталог 

музеј револуције у Сарајеву), између осталих. 

Миреиа Салларес (Барселона, 1973.) живи између Барселоне и других страних градова, у 

којима реализује своје уметничке истраживачке пројекте. Бити странац је битан регистар у 

њеном раду који је резултат дугих истраживања о битним темама као што су насиље, смрт, 

жеља, задовољство, законитост, истина, љубав или рад. Студирала је ликовну уметност у 

Барселони, а филм на Филмској и Видео уметности и Новој школи  у Њујорку. Процес њених 

радова незамењив је део садржаја који људе од њихове јединствености укључује у питање 
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конструкције апарата доминантних дискурса у нашем друштву. Појам „проживљеног живота“ 

је осовина на којој је њена уметничка пракса артикулисана и она каже: „Оно што је заиста 

монументално јесте живот који је живео. УНЕСКО би га требао прогласити свјетском 

баштином и универзалним правом. " Средства за суфинансирање пројекта ће бити тражена и 

из других извора. 

 

Индикатори Посета публике и стручњака/кустоса из земље и иностранства. 

Реаговања/прикази у струци (историја и теорија уметности). 

Одјек и медијска присутност пројекта у локалу и 

интерационално.Едукација (стручна вођења и разговори). 

 

 

 

Крсто Андријашевић  -ретроспективна, међународна изложба 

Руководилац пројекта Сузана Вуксановић, МСУВ, Нови Сад  

Љиљана Караџић,  Народни музеј Црне Горе, Цетиње 

 

Циљ Музејска презентација и афирмација уметничког стваралаштва 

Крста Андријашевића, ретроспективна изложба његовог 

уметничког опуса. 

Место и време реализације Галерија Н, септембар 2021.  

Опис: Идеја је да се ретроспективно прикаже 40-годишњи уметнички опус (скулптуре, 

цртежи и слике) црногорског вајара Крста Андријашевића. Ради се о једном од 

најузбудљивијих и најдирљивијих опуса на црногорској савременој уметничкој сцени, готово 

аутохтоном, без директних претходника и наследника. Његово дело је компактан пластичко-

поетски свет изразите индивидуалности и специфичног израза који има тематску 

заокруженост и формалну целовитост. Уметник истражује у пољу фигуративних модела 

изражавања, стављајући у фокус својих контемплативних и уметничких интересовања 

човека. Међутим, појам „фигуративно“ у Андријашевићевом случају нипошто не треба 

схватити као пуко саопштавање визуелних својстава фигуре и лица, већ као регистровање 

најдубљих психичких и енергетских процеса. Континуирана фасцинација човеком и његовим 

примарним садржајима датим у опозицијама: радост, туга, узлет, пад, живот, ерос, смрт на 

уметниковим радовима, било да су у питању скулптуре, цртежи или слике, у формалном 

изразу не ствара напете односе, већ тежи прожимању и хармонизацији сведеним и 

економичним облицима и линијама. Његова висока уметничка култура се испољава у 

највишем степену баш онда када се ликовни елементи привидно своде на минимум, тј. када 

квантитативно смањење бива једнако квалитативном повећању. Уметник је најбоље радове 

остварио у дрвету, вођен дубоким унутрашњим нагоном, без жеље за уклапањем у актуелне 

уметничке токове, иако се обавештавао о њима. Он је у генералном концепту прихватио 

скулптуру затворених статичких ритмова и принцип пуног облика у простору, која се услед 

своје материјалне једрине, затегнутости форме, шири и одупире простору. Као да све његове 

скулптуре афирмишу вечиту истину да нема уметности без једноставности, ни живота без 

поезије и љубави. То је био и остао основни програм Андријашевићевих скулптура и кредо 

читавог његовог стваралаштва. Концепцијски извори ових скулптура у дрвету, чија тема је 

углавном човек / жена, имају своје упориште у архетипским обрасцима и примитивној 

уметности. Жива, чиста боја појављује се као природан, исконски додатак скулптурама које 
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вуку реминисценције на тотеме и примитивну уметност. Најчешће су акцентовани јарком 

бојом семантички битни елементи фигуре, овал лица и полне карактеристике, како би се 

нагласила витална снага и осетило снажно присуство Ероса као животног принципа. 

Средства за суфинансирање пројекта ће бити тражена и из других извора. 

Индикатори Двојезични каталог изложбе (срп&енг) садржаваће 

интерпретативне есеје писане поводом уметности Крсте 

Андријашевића, бројне колор и црно-беле репроудкције,  као и 

исцрпне биографске и библиографске податке о уметнику. 

Одјек у стручној јавности у земљи и иностранству (будуће 

сарадње, нове идеје, критички осврти,  текстови из области 

историје и теорије уметности) 

Едукативни карактер и резултати (студенти, истраживачи у 

науци и култури, радници у култури, кустоси, музеалци...) 

Производња шире публике (број посетилаца) 

Присутност у медијима (press clipping) 

 

Савремена медијска уметност Кине – међународна изложба 

 

Руководилац пројекта Гордана Николић и гостујући кустоси Меган Мек Шејн и 

Шефик Татлић 

Циљ Музејска презентација интернационалне савремене медијске 

уметности Кине. Реализација изложбе, стручног предавања, 

промоција савремене уметности. 

Место и време реализације Галерија Н,  октобар и новембар 2021.  

Опис: Изложба савремене медијске уметности из Кине приказује избор уметничких радова 

кинеских уметника у дигиталној форми: медијских инсталација, кратких филмова и видео 

радова. Осим што репрезентује актуелности уметничке сцене, ова изложба истражује и 

значење модерности у кинеском контексту. Уметници Гао Схиqианг, Гуан Хуаибин, Xиао Лу 

демонстрирају успешне уметничке експерименте у предњем плану од историјског значаја у 

Кини. Изложба ће такође истражити снагу академије у формирању савремене кинеске 

уметности и бавити се јединственошћу кинеског контекста за савремену уметничку 

продукцију. Када историчари уметности говоре о савременој кинеској уметности, реч 

„савремени“ се односи на претходна три деценије нове уметничке продукције, године од 

краја Културне револуције 1976. у аутохтоном кинеском контексту, овај „дух епохе“ се често 

сматрана еквивалентом модерности (џиандаиџинг) у наративима. 

Поред изложбе уметничких радова и документације, биће реализована предавања стручњака 

и разговори с уметницима путем онлајн видео позива, као и двојезични каталог са ауторским 

текстовима и репродукцијама изложених радова и документација. Средства за 

суфинансирање пројекта ће бити тражена и из других извора. 

 

Индикатори Посета публике и стручњака/кустоса из земље и региона.  

Реаговања/прикази у струци (историја и теорија уметности, 

филм) 

Одјек и медијска присутност пројекта у земљи и региону. 
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Едукација (стручна вођења и разговори) 

 

 

 

ЕВРОВИЗИОН- укрштање прича и простора 

Руководиоци пројекта Сања Којић Младенов  

Циљ • Истраживање и презентација интернационалне савремене 

уметничке сцене, њено повезивање са локалним актерима. 

• Пропитивање актуелне уметничке ситуације у Европи, у 

контексту друштвених и културолошких промена. 

• Реализација изложбе, резиденцијалног програма, стручног 

предавања, продукција уметничких радова, промоција 

савремене уметности. 

Место и време реализације Простор МСУВ, Галерија Н и С, новембар 2021-фебруар 2022. 

Опис: Кустоскиње: Сања Којић Младенов и Сабина Клем (Штутгарт) 

Кроз призму различитих погледа и мишљења нови кокреативни пројекат, који је иницирао 

немачки Институт за међународне односе у култури - ифа, критички преиспитује актуелну 

друштвенополитичку ситуацију у Европи, фокусирајући своје истраживање на теме као што 

су: успон расизма, национализма, аутократије и диктатуре, проблематика рода, права мањина, 

избегличка криза, неоколонијализам, ратови, границе, неолиберални капитализам и 

злоупотреба животне средине.  

Пројекат разматра статус кво Европе и европски идентитет са фокусом на расветљавање 

слабије видљивих и маргинализованих геополитичких и културних простора. Избор региона 

југоисточне / источне Европе игра важну улогу. У питању су такозване полупериферије и 

места различитости. Простори који су запостављени како у многим теоријским расправама 

тако и у изложбеној пракси великих међународних изложби. 

Током вишегодишње турнеје изложба ЕВРОВИЗИОН ће се, интензивном разменом са 

локалним уметничким сценама и интегрисањем њених уметничких позиција, мењати и 

развијати. Кроз интердисциплинарне, интермедијске и процесуалне пројекте савремене 

уметничке праксе пројекат ће анализирати „простор између” и бити представњен у местима 

као што су: Сарајево, Нови Сад, Варна, Атина, Никозија, Тбилиси, Брисел, Краков, 

Калињинград, Виљнус... 

Циљ пројекта је његова отворена и перманентно флуидна структура која се развија и мења у 

односу на актуелне друштвенополитичке захтеве и импулсе учесника.  

У Новом Саду је планирано одржавање једног од два премијерна представљања, уз 

повезивање са ЕПК - Нови Сад, учешће локаних уметника на изложби, организовање 

реципроцитетног резиденцијалног програма током 2021. године и предавања током трајања 

изложбе. Средства за суфинансирање пројекта ће бити тражена и из других извора. 

Индикатори Посета публике и стручњака/кустоса из земље и иностранства, 

реаговања/прикази у струци (историја и теорија уметности, 

одјек и медијска присутност пројекта у локалу и 

интернационално. Едукација (стручна вођења и разговори. 
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Владимир Митровић : Записи једног истраживача 2. Из историје културе и уметности 

(2014-2021) –издавачка делатност МСУВ 

Руководилац пројекта Владимир Митровић 

Циљ Објављивање научне публикације  

Место и време реализације МСУВ, током 2021 године 

Опис: Књига је конципирана као зборник од четрдесетак текстова посвећених урбанизму, 

архитектури, јавним споменицима и уметнисти плаката вишег кустоса Владимира 

Митровића, насталих у период 2014-2021, објављених у стручним часописима, каталозима 

МСУВ, недељној и дневној штампи као и на специјализованим порталима. Текстови су 

сложени у пет поглавља – Архитектура и урбанизам / Ново у архитектури Новог Сада / 

Јавни споменици у Краљевини СХС / Југославији / Новосадски културни плакат / Са портала 

– показујући интересовање као и професионални рад аутора последњих неколико година. 

Књига је намењена стручним и научним радницима као и осталим заинтересованим 

читаоцима, код нас и у региону, који се баве темама из области домаће модерне и савремене 

архитектуре, историјатом јавних споменика из периода Краљевине СХС / Југославије  и 

графичким дизајном. Књига ће такође допринети већој видљивости деловања МСУВ као 

једне од музејских институција која се бави савременим појавама у областима архитектуре, 

јавне скулптуре и графичког дизајна кроз популаризацију свога рада и рада својих кустоса 

на прикупљању, чувању, изучавању и публиковању сазнања о темама из различитих 

уметничких области домаћег стваралаштва. Као илустрације ће се користи фотографије, 

цртежи и плакати из колекције и документације Музеја савремене уметности Војводине. 

Индикатори Одјек и медијска присутност пројекта у земљи и региону. 

 

 

 

 

 

Циљ 1 промоција и афирмација саврмене уметности  

Индикатор 1.1. постиоци на изложбама 

Индикатор 1.2. медијске објаве 

 

Циљ 2  унапређен степен истражености 

Индикатор 2.1. реализовани пројекти 

Индикатор 2.2. објављене публикације 

 

Циљ 3 унапређен степен сарадње и доступности садржаја у другим срединама 

Индикатор 3.1. реализовани пројекти 

Индикатор 3.2. посетилаца 

 



26 

ПА 4.  ЈАВНИ И ЕДУКАТИВНИ  ПРОГРАМИ 

 

Опис:  

Кроз концепт „савремено стваралаштво у фокусу“ биће максимално јавно промовисане 

излагачке и програмске делатности кроз електронске и штампане медије. 

 У оквиру пројекта Презентација публикација и издања МСУВ, Музеј ће наставити да јавно 

промовише своју издавачку делатност кроз дискусије о својим издањима и повезаним 

пројектима. Едукативна делатност ће се директно надовезати на педагошку делатност и рад 

кустоса као презентера својих збирки са најширом културном јавношћу кроз предавања 

током године као и ангажовање стручњака из области савремене уметности као спољњих 

сарадника. Такође, у оквиру ове делатности Музеј ће реализовати и друге јавне догађаје као 

што су хепенинзи, аудио-визуелни и плесни перформанси, кратке изложбе и интермедијски 

пројекти који су  иновативни, едукативни и привлачни за нашу публику.  

 

Циљ 1 повећање доступности и популаризације савремене уметности 

Индикатор 1.1. број посетилаца 

Индикатор 1.2. број медијских објава 

 

Циљ 2 повећање степена едукације јавности о савременој уметности 

Индикатор 2.1. број посетилаца 

Индикатор 2.2. број стручних предавања, радионица и сл. 

 

Циљ 3  развијање сарадње  

Индикатор 3.1. број реализованих сарадничких програма 

Индикатор 3.2. број медијских објава 

 

ПРОШИРЕНА ПОДРУЧЈА РАЗУМА 

Други део пројекта: Социјална пластика – или: уметност која мења друштво 

Вишегодишњи едукативни пројекат: предавања, радионице, разговори, дискусије, 

интервјуи 

Руководилац пројекта Небојша Миленковић, музејски саветник  

Циљ Едукација  

Место и време реализације Кино сала, Велика сала, током 2021. 

Опис: Имајући у виду чињеницу да Музеји јесу и едукативне институције, те да кроз процес 

едукације они имају задатак да у рад институције што непосредније укључе и локално 

становништво, демонстрирајући на тај начин своју отвореност и приступачност ─ а с 

обзиром да у МСУВ не постоји педагошка служба нити одељење за едукацију, отпочињањем 

едукативног пројекта “Социјална пластика – или: уметност која мења друштво” намера ми је 

била да покушам да дођем до одговора на актуелна питања места и улоге уметности и 

уметника у актуелном друштвеном и политичком контексту постидеолошког света 

данашњице. У другом делу пројекта,  (започетог 2019 – који због КОВИД19 вируса углавном 

није могао да се реализује током 2020.године), замислио сам да фокус са уметности као 

друштвеног феномена померим на саме уметнике као друштвене актере - те да у серији 
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разговора/уметничких презентација, на примеру индивидуалних уметничких пракси 

покушам да дођем до одговора како уметност/уметник постаје социјалне субјект, то јест онај 

који имају моћ и потенцијал да мења И обликује односе у друштву које користи као 

“материјал” сопствене уметности. Зависно од расположивих средстава – идеја је да се одрже 

најмање четири сесије (за свако годишње доба по једна): 

1. Сећате ли се Југославије или: Ево како је почела на дан своје нужности... 

Потенцијални учесници разговора: проф др Радина Вучетић, проф др Душко Радосављевић, 

Теофил Панчић, Миљенко Јерговић, Владимир Арсенијевић, Раша Тодосијевић... 

2. Југословенски критички филм: црно талас 1970-их и 1980-их 

Учесници: Желимир Жилник и Слободан Шијан 

3. Чим ујутро отворим очи – видим филм: Представљање института “Томислав Готовац” из 

Загреба. Учесници: Дарко Шимичић, директор Института, Зора Цази Готовац, супруга 

Томислава Готовца, проф др Мишко Шуваковић 4. Уметник као (сопствени) медиј 

Учесници: Јожеф Нађ и Илија Шошкић. Средства за суфинансирање пројекта ће бити 

тражена и из других извора. 

Индикатори посета на предавањима, објаве у писаним и електронским 

медијима, на интернету и друштвеним мрежама. 

 

 

ПЈ 2. Дискусије и презентације публикација МСУВ 

Руководилац пројекта Владимир Митровић 

Циљ промовисање публикација МСУВ, промовисање савремене 

уметности у локалној средини, едукација публике 

Место и време реализације МСУВ, током 2021. године 

Опис: 

Током 2021. године планирана је серија презентација актуелних публикација МСУВ уз 

разговоре са стручњацима и колегама о актуелним темама, а у вези са истраживачким 

пројектима. Потребно је широј јавности приближити теме публикација и медијски их боље 

пласирати, како би се афирмисала локална уметничка сцена савремене уметности. 

Индикатори заинтересованост публике за презентацију и предавањима и 

заинтересованост медија, бројност публикеи медијских објава 

 

 

ПЈ 3. Едукативна делатност 

Руководилац пројекта Јован Јакшић 

Циљ Реализација предавања, проширење публике МСУВ 

Место и време реализације МСУВ, током 2021. године 

Опис: 

У оквиру ове делатности, Музеј ће организовати серију стручних предавања из области 

савремене уметности, дискусије и округле столове радионице намењене широкој публици. 

Програме ће реализовати запослени Музеја као и спољни сарадници по позиву. За музеје 
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данас је веома важан однос ка публици и континуирани рад на приближавању савремене 

уметничке праксе и музејске делатности широј јавности, деци, омладини, студентима, 

старијој популацији и сл. који би успоставио стабилније везе музеја са локалном заједницом. 

Индикатори Број предавања, радионица и дискусија 

 

 

ПЈ 5019. Капитално одржавање објекта Музеја савремене уметности Војводине у Новом 

Саду 

 

Након реализације пројекта заштите зграде музеја од поплавних вода неопходно је 

приступити реконструкцији галеријског простора у сутерену, по пројектној документацији.  

Уклањање постојећег, једног од три степеништа, ради обезбеђивања архитектонских и 

просторних услова за уградњу мултифункционалног лифта, такође, по израђеном пројекту. 

Капитално одржавање зграда и објеката 

Постојећи пројекат Реконструкција и доградња равног крова сутеренског дела зграде МСУВ 

из 2013. године је неопходно прилагодити тренутним захтевима, изменама прописа и 

потребама Музеја. 

 

 

Циљ 1  уређење просторних капацитета музеја 

Индикатор 1.1. поправке и грађевински радови 

Индикатор 2.2. стање објекта 
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ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ  
ПРОГРАМА РАДА МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ  

 

Средства за реализацију Програма рада Музеја савремене уметности Војводине у 2021. години усклађена су с Покрајинском скупштинском 
одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Сл. лист АПВ”, број 66/20), Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и планирана су у: 

разделу 07.01,  
функционална класификација 820,  
програм - 1202 Унапређење система заштите културног наслеђа,  
програмска активност 1008 – Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа, и 

пројекат 5019 – Капитално одржавање објекта Музеја савремене уметности Војводине:  

 

 
назив активности  

извор прихода 
01 00 

извор 
прихода 

04 00 

 
укупно 

ПА 1.  РЕДОВНЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ И ПОДРШКА РАДУ 
УСTАНОВЕ 

25.658.584,00 53.000,00 25.711.584,00 

ПА 2. РЕДОВНА МУЗЕЈСКА ДЕЛАТНОСТ 11.923.219,15  11.923.219,15 

ПА 3. ИЗЛОЖБЕНЕ И ИЗДАВАЧКЕ  ДЕЛАТНОСТИ 6.276.000,00  6.276.000,00 

ПА 4. ЈАВНИ И ЕДУКАТИВНИ  ПРОГРАМИ 1,142,000.00  1,142,000.00 

ПЈ 5019.  КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ 

УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ 
1.300.000,00  1.300.000,00 

Укупно: 46.299.803,15 53.000,00 46.352.803,15 
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Напомена: 

Музеј савремене уметности Војводине ће током 2021. године аплицирати на конкурсе Министарства културе и информисања и Града Новог Сада у 
области културе, у циљу садржајније и квалитетније реализације планираних програмских активности и законом прописаних послова наведених у 
делу Финансијски показатељи програма рада Музеја Војводине у 2021. години. Такође, Музеј савремене уметности Војводине ће аплицирати на 
конкурсима које објављују друга министарства (Министарство правде, Министарство рада и социјалних питања и Министарство привреде и 
туризма и других) а тичу се побољшања услова рада, поправки и побољшања квалитета просторне и материјалне и надоградње Музеја. 

Уколико Музеју савремене уметности Војводине, из ових извора буду одобрена додатна средства у текућој години, отварање апропријација, 
од стране  покрајинског органа управе надлежног за послове финансија за извршавање расхода и издата по том основу, сходно члану  50. став 6. 
Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број  54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 
99/16, 113/17,  95/2018, 31/19 и 72/19 и 149/20), укључује се у Програм рада Музеја савремене уметности Војводине за 2021. годину.  

Музеј савремене уметности Војводине ће измирење расхода и издатака вршити у складу са чланом 52. Закон о буџетском систему. 

 

 

 

У Новом Саду, 
Датум: 

 

председник Управног одбора 

______________________ 

проф. др. Душан Тодоровић 

 

        

 


