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I УВОДНИ ДЕО
ОПШТИ ПОДАЦИ О МУЗЕЈУ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
1. МАТИЧНИ БРОЈ УСТАНОВЕ: 07033281
2. ПИБ УСТАНОВЕ: 101852247
3. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ: шифра делатности 91.02 (делатност музеја,
галерија и збирки)
4. НАДЛЕЖНОСТ УСТАНОВЕ: У складу са Решењем о утврђивању
надлежности Музеја према према врстама уметничко-историјских дела и према
територији („Службени гласник РС“, број 28/95)

КРАТАК ИСТОРИЈАТ МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
Решењем Народног одбора града Београда број 1032 од 17. јуна 1958. године,
Музеј савремене уметности је основан као Модерна галерија.
Решењем Савета Модерне галерије број 01-181/1 од 22. марта 1965. године,
назив установе промењен је, уз одобрење Скуштине града Београда, и гласи: МУЗЕЈ
САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ.
Под називом Музеј савремене уметности, регистрован је први пут под
Окружног привредног суда у Београду, решењем број US 83/65 од 12. октобра 1965.
године.
Права и обавезе од оснивача града Београда преузела је СР Србија 80-тих
година.
Музеј савремене уметности са седиштем у Новом Београду, Ушће 10, блок 15,
изграђен је 1965. године.
Зграду Музеја су пројектовали арх. Иван Антић и арх. Иванка Распоповић и за
исту добили Октобарску награду града Београда.
Одлуком Скупштине града Београда ("Службени лист града Београда", број
16/87) зграда Музеја је проглашена за непокретно културно добро.
На основу власничког листа, зграда се налази на кат. парц. број 1045/2 ЗКУЛ
252 КО Нови Београд. Као јавна служба Музеј је организован и послује као установа
чији је оснивач Република Србија. Зграда Музеја је државна својина Републике Србије,
а носилац права коришћења је Музеј савремене уметности.
У правном промету са трећим лицима Музеј иступа у своје име и за свој рачун.
За своје обавезе Музеј одговара својом имовином (потпуна одговорност,
скраћено п.о.)
Први управник Музеја савремене уметности (1965-1980) био је Миодраг Б.
Протић, сликар и аутор значајних изложби, књига и текстова из области историје
југословенске и српске модерне уметности. Директори Музеја били су: Марија Пушић
(1980-1984), Коста Богдановић (в.д. директора, 1984-1986), Зоран Гаврић (1986-1993),
Радислав Тркуља (1993-2001), Бранислава Анђелковић Димитријевић (2001-2013), др
Владислав Шћепановић (2013-2014), Јован Деспотовић (2014-2015), в.д. директора
Слободан Накарада (2015-).
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ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ РАДА И ПОСЛОВАЊА МУЗЕЈА (кратак опис
послова)
Музеј савремене уметности је установа од посебног републичког значаја,
основан с циљем да прикупља (путем откупа, поклона и др.), сређује, чува, одржава,
систематски истажује и евидентира значајна уметничка дела настала после 1900.
године; систематски води регистре и документацију о културним добрима; утврђује
културна добра; поред сталне поставке, излаже културна добра путем изложби у земљи
и иностранству; организује стручна и научна предавања; издаје одговарајуће
публикације и часописе; развија међународну сарадњу; обавља и друге послове који су
од заначаја за рад институције.

ОРГАНИЗАЦИОНА СХЕМА МУЗЕЈА
У саставу Музеја се налазе:
1. Салон Музеја савремене уметности, Београд, Париска број 14; бр, кат. парц. 1913,
К.О. Стари град; пословни простор је јавна својина Републике Србије; Корисник
Музеј савремене уметности; укупна површина око 200м2.
2. Галерија-легат Милице и
Родољуба Чолаковића, Београд, Родољуба
Чолаковића број 2; кат. парц. бр. 20372/4, 20305/5 i 22585/2, К.О. Савски венац;
зграда је јавна својина Републике Србије; корисник Град Београд; Музеју дата на
коришћење и упављање, на неодређено време, у складу са Уговором о преносу
права коришћења и располагања непокретности који је закључен између
Скупштине Града Београда и Музеја савремене уметности, који је код Града
заведен под бројемј 463-536/75 од 25.10.1975. године, а код Музеја под бројем 02131/4 од 28.04.1980. године и Уговором о поверавању на управљање непокретности
који је закључен између Скупштине Града Београда и Музеја савремене уметности,
који је код Града заведен под бројем 463-263/75 од 30.10.1975. године, а код Музеја
под бројем 01-203/3 од 14.07.1980. године.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Делокруг и организација рада Музеја савремене уметности је регулисана
Правилником о организацији и систематизацији послова Музеја савремене уметности
број 01-77/22 од 25. 12.2015. године.
Основне организационе јединице у Музеју су Одељења, и то:
1. Одељење уметничких збирки и изложби;
2. Одељење за дизајн, продукцију и односе с јавношћу;
3. Одељење за уметничку документацију;
4. Одељење општих послова и
5. Одељење за финансије.
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ДЕЛОКРУГ РАДА ОСНОВНИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ОДЕЉЕЊА
ОДЕЉЕЊЕ УМЕТНИЧКИХ ЗБИРКИ И ИЗЛОЖБИ обавља послове
основне делатности, који произилазе из законских обавеза Музеја као установе од
посебног републичког значаја, и то: прикупља (путем откупа, поклона и др.), сређује,
чува, одржава, систематски истражује и евидентира значајна уметничка дела модерне
уметности настала после 1900. године; систематски води регистре и документацију о
културним добрима; даје предлоге да се уметничка дела утврде за културна добра, у
складу са Законом; поред сталне поставке, излаже културна добра путем изложби,
организује стручна и научна предавања; води регистар културних добара по врстама и
документацији о културним добрима; проучава развој уметности XX и XXI века;
упознаје јавност кроз сталну поставку са значајним остварењима из области
сликарства, скулптуре и других дисциплина која се налазе у збиркама Музеја; поред
сталне поставке организује и повремене изложбе у земљи и иностранству (студијске,
монографске, образовне, пропагандне и др.); издаје одговарајуће публикације и
часописе; развија међународну сарадњу; организује пропагандну делатност; организује
стручно вођење најављених посета, предавања, стручних саопштења; даје стручна
мишљења и др.; даје предлоге годишњег програма рада; саставља годишњи извештај о
раду; припрема план набавки у оквиру свог одељења у складу са прописима којима се
уређује област јавних набавки; стара се о благовременом и ажурном извршавању свих
послова, и у том циљу сарађује са свим Одељењима.
У саставу Одељења уметничких збирки и изложби налази се АТЕЉЕ ЗА
КОНЗЕРВАЦИЈУ И РЕСТАУРАЦИЈУ у којем се обављају послови прегледа стања
културних добара из збирки сликарства, скулптуре и инсталација, папирног материјала
(графика, цртеж, акаварел и др.) и фотографијe, филма, видеа и дигиталних медија;
изводе се конзерваторско-рестаураторски третмани на културним добрима из збирки
сликарства
уз
вођење
конзерваторско-рестаураторске
документације
са
фотодокументацијом; организује извођење конзерваторско-рестаураторских третмана
од стране спољних сарадника за Збирку скулптуре и инсталација и Збирку папирног
материјала (графика, цртеж, акаварел и др.); припрема извештај о стању културних
добара за све збирке приликом позајмице другим институцијама, или при
организовању гостујућих изложби, као и изложби у Салону Музеја; присуствују
примопредаји културних добара/уметничких дела; прате путујуће изложбе; надгледају
манипулисање делима и њихово паковање, уз прописивање материјала и начина
паковања сходно врсти дела и дестинацији; припремају презентације о изведеним
конзерваторско-рестаураторским третманима које прате поједине изложбе; држе
предавања; обављају административни послови у вези са радом Атељеа; врши одабир и
набавку потребног материјала, алата и опреме за рад Атељеа, као и материјала за
складиштење, паковање и транспорт културних добара; дају предлози годишњег
програма рада; састављају годишњи извештаји о раду; припрема план набавки у складу
са прописима којима се уређује област јавних набавки; ради благовременог и ажурног
извршавања послова Атеље сарађује са свим Одељењима.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДИЗАЈН, ПРОДУКЦИЈУ И ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ
обавља послове продукције и координације програма и активности Музеја (изложбе,
предавања, пројекције, презентације, концерте, трибине, конференције...); обезбеђује
адекватне техничке услове за реализацију програма и активности и прати реализацију
пројекта Музеја; ради на стварању услова за што потпунију комуникацију свих
сарадника на пројектима и програмима; ангажује спољне сараднике за пројекте и
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програме и контактира друге институције културе; одржава комуникацију са домаћим
и иностраним партнерима (укључујићи свакодневну кореспонденцију); одржава
комуникацију између различитих Oдељења Музеја; прави план и развија стратешке
односе са јавношћу у сарадњи са стручним већем, стручним саветом, колегијумом и
директором; учествује у свим програмима Музеја намењеним јавности; континуирано
представља садржаје и активности Музеја; успоставља и развија контакте са медијима,
специјализованим маркетиншким агенцијама и сл., као и са појединцима у циљу
успешније информативне и пропагандне делатности Музеја; планира, предлаже и
организује избор информативног материјала за средства јавног информисања (ТВ,
радио, штампа, стручни листови, часописи и сл.); брине о целокупном визуелном
идентитету Музеја (елементи идентификације, штампани материјали, мултимедијалне
и интернет презентације); припрема едукативне програме из области дизајна, и др.;
даје предлоге годишњег програма рада; саставља годишњи извештај о раду; припрема
план набавки у оквиру свог одељења у складу са прописима којима се уређује област
јавних набавки; стара се о благовременом и ажурном извршавању свих послова, и у
том циљу сарађује са свим Одељењима.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УМЕТНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ обавља послове
прикупљања и обраде грађе неопходне за проучавање савремене уметности, посебно
југословенске и српске уметности XX века, публиковане у земљи и иностранству;
сакупља и чува стручне књиге, часописе, листове и каталоге издате у Србији и у
иностранству; прикупља све објављене текстове о савременој српској и југословенској
уметности као и рукописна и друга документа; у недостатку оригинала преснимава
текстове; води фото документацију - снима најважнија дела, изложбе и др.; обавља
дигитализацију постојеће грађе; ради на повезивању са књижарском мрежом у сврху
систематичног и ширег дистрибуирања публикација Музеја; прикупља и чува сву
осталу грађу која може бити значајна за проучавање српске уметности; прикупљену
грађу обрађује према библиотечким стандардима и уноси у електронску базу података
коју класификује према садржају и предметном каталогу, као и према посебним
потребама Музеја - уметничких збирки и изложби; поред досијеа уметничких
критичара, изложби и самог предметног каталога у Одељењу се воде следеће
картотеке: евиденција изложби у земљи и иностранству, као и изложби иностране
уметности; евиденција групних и самосталних излагања југословенских уметника у
земљи и иностранству; у делокругу свог рада Одељење припрема грађу за
библиографије и друге прегледе за изложбе Музеја (посебно студијске), а и за
специфицне потребе Одељења уметничких збирки и изложби, Одељење пружа услуге
другим установама и лицима (под условима регулисаним посебним правилником) и
води евиденцију услуга; даје предлоге годишњег програма рада; саставља годишњи
извештај о раду; припрема план набавки у оквиру свог одељења у складу са прописима
којима се уређује област јавних набавки; стара се о благовременом и ажурном
извршавању свих послова, и у том циљу сарађује са свим Одељењима.
Одељење за уметничку документацију има у свом саставу:
- Библиотеку
- Каталоготеку
- Хемеротеку
- Фототеку.
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ОДЕЉЕЊЕ ОПШТИХ ПОСЛОВА обавља послове који се односе на: опште и
административне (одржавање објеката Музеја, инсталација, инвентара, чистоће и др.);
сарађује са одељењима приликом организације и реализације изложби; организацијe
службу физичко-техничке заштите објеката и имовине Музеја; организације послове
противпожарне заштите, безбедности и здравља на раду; организује рад архиве,
столарске, курирске и друге послове; даје предлоге годишњег програма рада; саставља
годишњи извештај о раду за све службе; припрема план набавки за све службе у
оквиру свог одељења у складу са прописима којима се уређује област јавних набавки;
стара се о благовременом и ажурном извршавању свих послова, и у том циљу сарађује
са свим Одељењима.
Одељење општих послова има у свом саставу:
- Службу обезбеђења
- Техничку службу у чијем је саставу столарска радионица
- Службу спремачица
- Помоћне службе.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ обавља послове који се односе на финансијско
и материјално пословање Музеја у делу: припреме и израде годишњег програма рада и
финансијског плана; израде плана извршења буџета и утврђивања месечних квота;
вођења пословних књига и усклађивања са главном књигом трезора; праћења
извршења буџета у складу са утврђеним апропријацијама; припрема и израда извештаја
о реализацији буџета и финансијског плана на периодичном и годишњем нивоу;
праћења реализације пројеката у погледу финансирања; старања о законитости аката
којима се даје налог за плаћање по утврђеним апропријацијама; праћења процедура
Tрезора у делу извршења буџета; праћења динамике прилива и утрошака средстава;
спроводи пословну политику и одлуке директора, управног и надзорног одбора које се
односе на финансијско пословање; припрема и комплетирања документације за
извршење финансијског плана; спровођења прописаних процедура за извршење
плаћања (праћење ИСИБ-а), као и других финансијско материјалних послова; саставља
годишњи извештај о раду; припрема план набавки у оквиру свог одељења у складу са
прописима којима се уређује област јавних набавки; стара се о благовременом и
ажурном извршавању послова и у том циљу сарађује са свим Одељењима.
Одељење финансијa обавља и рачуноводствене и финансијске послове који се
односе на: припрему документације по утврђеним апропријацијама у складу са
Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски
систем; вођење помоћних књига и евиденција; припрему документације за исплате ,
девизно пословање, припрему података и документације за исплату плата и осталих
личних примања; припрему документације и вођење евиденција о основним
средствима Музеја; вођење евиденције о потрошњи бензина, као и друге послове које
одреди, односно наложи директор, односно вршилац дужности директора.
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Квалификациона структура запослених је следећа:





ВСС — 16 запослених
ВШС — 2 запослена
ССС — 22 запослених
I степен — 3 запослених

Академска звања:

Стручна звања:

Доктор наука: 2
Магистар: 3

Музејски саветник: 4
Кустос: 5

ОПИС АКТИВНОСТИ И УСЛУГА
Музеј је непрофитабилна институција првенствено укључена у нетржишне
активности ради пружања услуга чији статус не дозвољава да пружање услуга буде
битан извор прихода. Пословање се обавља у складу са Законом о култури (Службени
гласник РС», број 72/2009 и 13/2016), Законом о јавним службама ("Службени гласник
РС" број 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005 и 83/2005) и другим позитивним законским
прописима.
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II ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ
ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ ЗА 2022. ГОДИНУ
Конто

Трошак

Динара

4111

Плате запослених- бруто

50.000.000,00

4120

Социјални доприноси на терет послодавца- плате

8.500.000,00

4151

Превоз за раднике

1.800.000,00

4161

Јубиларне награде

1.400.000,00

4211

Трошкови платног промета

4212

Енергетске услуге

4213

Комуналне услуге(са Салоном-стамбена заједница)

2.800.000,00

4214

Услуге комуникација

2.000.000,00

4143

Отпремнина приликом одласка у пензију

4215

Услуге осигурања

4221

Службена путовања у земљи

4229

Службена путовања иностранство

4231

Административне услуге

100.000,00

4232

Компјутерске услуге

100.000,00

4234

Услуге информисања- објављивање огласа

100.000,00

50.000,00
17.000.000,00

500.000,00
6.150.000,00
300.000,00
1.500.000,00

Стручне услуге:
- Услуге коричења.................................................................. 20.000,00
- Институционалне чланарине.............................................100.000,00
- Ангажовање стручних лица у поступцима јавних
набавки………………………………………...…………...650.000,00
4235

- Адвокатске
услуге.....................................................................................500.000,00
- Трошкови ангажовања продавца публикација, сувенира и
Улазница................................................................................1.035.000,0

2.880.000,00

0
- Накнада члановима Надзорног и Управног одбора...... 575.000,00
4237

Трошкови репрезентације

700.000,00

4261

Канцеларијски материјал

1.100.000,00
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4263
4264
4266

Материјал за образовање и усавршавање радника(часописи )
стручна литература за запослене)
Материјал за саобраћај

200.000,00
800.000,00

Материјал за културувода, сокови, кафа, чајеви, шећер, млеко, чаше, цвеће, и друго

4268

Материјал за одржавање хигијене: папир, хемијски препарати итд

4822

Таксе

727.000,00
825.500,00
1.000.000,00

УКУПНО

100.532.500,00

ОДЕЉЕЊА ОПШТИХ ПОСЛОВА
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ МСУ
4251 Резервни ПП апарати, црева, млазнице, паник лампе
4251 Одржавање система техничке заштите система
Видео обезбеђење, дојава провала, контрола приступа
Интерфон, контрола чувара заштита експоната и интеграција
( Уговор о одржавању)
4251 Систем аутоматске дојаве пожара (Уговор о одржавању)
4251 Контрола система за гашење (Уговор о одржавању)
4235 Ангажовање додатног обезбеђења са лиценцом ЛФ1
9 радника, стручни испит ППЗ 12 месеци МСУ – СалонЛегат
4235 Лекарски прегледи
4235 Ангажовање стручног лица на пословима ППЗ
са обавезама Музеја (Уговор са правним лицем)
4233 Разне обуке прва помоћ. Програми обуке запослених,
Правилници, Акти итд
4266 Радно одело – јакне обезбеђење
4233 Стручни испити ППЗ, 4.5.2.
4251 Контрола апарата на Хладни Водени Притисак
4251 Уговор о одржавању лифта и платформи
ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА МСУ
Опел Цорса БГ 387ЈИ путничко возило
4252 одржавање возила
4822 годишња регистрација
ПЕЖО 307 БГ 1556 JD, путничко возило
4252 Одржавање возила
4822 Годишња регистрација
4252 летње гуме 4
Шкода Октавиа БГ 786ĆA, путничко возило
4252 Одржавање возила
4822 Годишња регистрација

80.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00
4.516.820,00

50.000,00
500.000,00
100.000,00

30.000.00
90.000,00
50.000,00
200.000,00

50.000,00
24.000,00
50.000,00
24.000,00
10.000,00
50.000.00
24.000,00

11

4252 зимске гуме 4
Ивецо Даилy 50 Ц11 Фургон, БГ 1267ЕН
4252 Одржавање возила
4822 годишња регистрација
4252 Одржавање косилице за траву
СПРЕМАЧИЦЕ
4235 Одржавање изложбеног простора. Прање мермера и паркета
4266
4266
4266
4251
4251
4251
4251

кломпе
Радна одећа
Разна опрема за одржавање- мопови итд
Прање и чишћење сливника 2 x годишње, кров-кубуси
Прање предне стране Стакла Музеја 2 x годишње
Комплет прање стакала 240.000,00 x 2
Ангажовање додатних услуга за одржавање хигијене
6 сремачице по Уговору

Опште одељење МСУ
4266 Заставе
5x5x5
4235 Уношење података- архиве у апликацију 12 месеци
Одржавање Покретне рампа за сл.улазу у Музеј
Кошење траве и одржавање парка скулптура ЈКП
Безбедност и здравље на раду+ Акт о процени ризика
Контрола МСУ апарата (Безбедност и здравље)
Пројекти за бунар
Дезинфекција радног и изложбеног простора
Салон МСУ
4251 Годишње одржавање клима уређаја
Легат Чолаковић
4251 Годишње одржавање клима уређаја
4251 Одржавање базена и санација кварова ( пумпе и пречистачи)
4252
4235
4235
4235
4235
4235

4251
4251
4251
4251
4251
4266
4266
4266
4266
4266
4266
4266

Контрола исправности уређаја за детекцију гаса
Контрола гасног котла
Услуге за одржавање гасне подстанице
Услуге одржавања грејања ( пумпе и систем)
Резервне сијалице
СТОЛАРСКА РАДИОНИЦА
Потрошни материјал за столарску радионицу
ПОТРЕБНА ГРАЂА
ГРАЂА ЛИПОВА
ГРАЂА БУКОВА
ПАНЕЛ ХРАСТОВ
ПАНЕЛ БУКОВ
ЧАМОВЕ ЛЕТВЕ
ЛЕСОНИТ

20.000,00
70.000,00
25.000,00
50.000,00

100.000,00
10.000.00
30.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
240.000,00
3.515.000,00

55.000,00
300.000,00
100.000,00
300.000,00
500.000,00
100.000,00
600.000,00
80.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
200.000,00
100.000,00

300.000,00
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4266 ШПЕР
ТЕХНИЧКА СЛУЖБА
4251 Разне сијалице МСУ
4266 Заштитне маске,наочаре.рукавице итд опрема безбедност и
здравље на раду
4266 Потрошни материјал
4266 Потрошни материјал за браварску радионицу
4235 Ангажовање додатног радника тех. Службе
радник * 12 месеци
УКУПНО ОПШТЕ ОДЕЉЕЊЕ

ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ
Конто
Трошак

200.000,00
50.000,00
500.000,00
100.000,00
900.000,00
16.303.820,00

Динара

4252

Одржавање уређаја за грејање и климатизацију (чилери,
клима коморе, електро котао итд.)

2.500.000,00

4235

Уговор о делу за ел. инжењера

1.158.180,00

4252

Филтери за клима коморе (панелни и врећасти)

350.000,00

4252

Цилиндри за парне овлаживаче

500.000,00

4252

Редовно годишње одржавање трафостанице

130.000,00

4252

Редовно петогодишње одржавање фасаде од природног
камена

570.000,00

4252

Замена пловка код фекалних и кишних пумпи 8 ком.

4252

Ремонт 4 пумпе за грејање

95.000,00

4252

Редовни годишњи сервис ДЕА

60.000,00

4252

Одржавање УПС-а

4252

Уговор о годишњем одржавању KNX-a

60.000,00

Радна одећа

80.000,00

Летња обућа

35.000,00

125.000,00

200.000,00

4266
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Зимска обућа

40.000,00

4261

Замена керамичких плочица за мермер на тераси анекса са
хидро изолацијом сика ластик 614
Видео картица за снимање

4252

Термохигрометри- еталонирање

50.000,00

4266

Електрична варилица за пластичне цеви 20,25,32,40,50,63мм

10.000,00

4266

Клешта за хилзне od 0,08-16mm2

25.000,00

4252

Звучна карта

50.000,00

4266

Бежични телефони

35.000,00

4252

УКУПНО

465.000,00
30.000,00

6.568.180,00

АТЕЉЕ КОНЗЕРВАЦИЈЕ И РЕСТАУРАЦИЈЕ ЗА 2022.
Атеље конзервације и рестаурације се бави редовним задужењима:
- одржавањем дела из Збирке сликарства 1900.-1945.
- одржавањем дела из Збирке сликарства после 1945.
За одржавање дела из ових збирки и припремања програмских изложби неопходно је
ангажовати једног спољног сарадника. Он мора бити ангажован дванаест месеци како
би се благовремено припремиле планиране изложбе.
За рестаурацију стилских рамова неопходно је ангажовати спољног сарадника за
конзервацију и рестаурацију стилских рамова.
За редовно одржавање дела из Збирке графике и цртежа неопходно је ангажовати
спољне сараднике за конзервацију и рестаурацију ликовног материјала на папиру.
За редовно одржавање дела из Збирке скулптура наопходно је ангажовати спољне
сараднике за конзерацију и рестаурацију скулптура.
Конто
4266
4235
4266
4266
4235
4235
4235
4235

Трошак
Редовно одржавање дела из Збирке сликарства 1900.-1945.
Рад спољног сарадника
Редовно одржавање дела из Збирке сликарства после1945.
Израда кошуљица за чување ликовног материјала на папиру
Редовно одржавање дела из Збирке графике и цртежа ван
МСУ
Редовно одржавање дела из Збирке скулптура ван МСУ
Конзервација и рестаурација стилских рамова ван МСУ
Хемијске и миколошке анализе,ренгенски снимци, ИР

Динара
150.000,00
1.724.000,00
250.000,00
100.000,00
100.000,00
70.000,00
81.000,00
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4235

снимци, EDXRF анализе
Дезинсекција и конзервација стилског намештаја
УКУПНО

40.000,00
100.000,00
2.615.000,00

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УМЕТНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Основни задатак Одељења за уметничку документацију је да прикупља податке о
уметницима, изложбама и догађајима у пољу визуелних уметности у земљи и
иностранству. Одељење такође прикупља литературу из области историје и теорије
модерне и савремене уметности неопходне за рад кустоса у Музеју. Сву ту грађу
неопходно је обрадити и организовати тако да буде доступна како кустосима, тако и
другим заинтересованим лицима. Коришћење нових технологија омогућава
(коришћење база података и различитих софтвера за обраду и организацију фонда)
лакши и бржи рад у Oдељењу што и чини велики део њеног плана за 2019. годину.
Овогодишњи буџет је заснован на најосновнијим стредствима која су неопходна за
испуњавање наведених задатака Одељења.
I Библиотека
Конто
4263
4266

4235

Трошак

Динара

Годишња претплата иностраних часописа
Материјал за опрему, репарацију и заштиту фонда: архивске
кутије, фасцикле, корице и коверте; лепљиве траке за
оштећену грађу, полипропиленске омотнице и кошиљице,
полипропиленске фолије за заштиту грађе, самолепљиве
налепнице, граничници
Уплата ЦИП, ISBN броја за Музејска издања

300.000,00

УКУПНО

395.000,00

45.000,00
50.000,00

II Хемеротека
Конто
4235

4235

4263

Трошак
Годишња претплата скенираних новинских исечака
(одабрана, дневна, недељна и месечна штампа на територији
Србије) о уметности од почетка 20. века до данас, приступ
архиви чланака и одабраним архивама научних чланака на
годишнјем нивоу
Објаве у којима се помиње Музеј савремене уметности,
директор и запослени у штампи, електронским медијима,
радију и на интернет
Претплата на Политику (суботом), Вечерње новости сваки
дан, недељник Време

Динара

350.000,00

250.000,00
22.500,00
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4235

Одржавање базе података за обраду хемеротеке

50.000,00
УКУПНО

672.500,00

III Едукација
4233 Полагање стручних испита и испита за виша стручна
звања

10.000,00

УКУПНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА УМЕТНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 1.077.500,00

УКУПНО РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ: 127.097.000,00
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III ПРОГРАМСКИ ДЕО
ПРОГРАМСКА ДЕЛАТНОСТ МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ЗА 2022.
ГОДИНУ

ОДЕЉЕЊЕ УМЕТНИЧКИХ ЗБИРКИ И ИЗЛОЖБИ
Шеф Одељења: мр Мишела Блануша
Програми Музеја савремене уметности током 2021. године одвијаће се у
просторима зграде МСУ на Ушћу, Салона МСУ и Галерије-легата Милице Зорић и
Родољуба Чолаковића. У оквиру предвиђеног програмског буџета за 2022. годину
реализоваће се укупно 28 различитих програмских целина (изложби, програма
перформанса, инклузивних програма, образовних програма, међународне сарадње,
симпозијума, публикација, итд.).
У згради Музеја на Ушћу одржаће се две изложбе: Erwin Wurm / One Minute Sculpture
(рaдни нaзив), и ретроспективна изложба Мрђана Бајића.
У Салону МСУ се превасходно приређују изложбе и прати и подстиче актуелна
уметничка продукција локалних уметика. Такође, један од приоритета престављају и
изложбе међународне размене. У Галерији-легату развијаће се неколико програмских
линија. Кључна целина ће у фокусу имати рад са делима из музејских збирки, нова
читања и истраживања, која би их проблемски увезивала са блиским примерима из
савремених уметничких пракси.

МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
У згради Музеја на Ушћу одржаће се 2 изложбе:

1. Erwin Wurm / One Minute Sculpture (рaдни нaзив)
Пeриoд : април - август 2022.
Кустoс: Jerome Sans (Жером Санс)
Тим испред МСУБ:
Асистент кустоса: Душан Савић
Продукција: Наташа Лазић
Конзерватор: Биљана Шипетић
ПР: Славица Пешић
Фотограф: Бојана Јањић
Дизајн: Андреј Долинка
Техничка служба и мултимедија: Никола Цветковић, Драган Стошић, Зоран
Јаковљевић, Саша Сарић, Влада Видаковић и Дејан Клајић.
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Ервин Вурм (1954) је аутријски уметник који живи и ради у Лимбергу у Аустрији,
један је од тренутно најистакнутијих уметника глобалне савремене уметничке сцене.
Његови радови налазе се у бројним музејским колекцијама, међу кјима се истичу:
MoMA (Њујорк), Tate Modern (London), Centre Pompidou (Париз), MUMOK (Беч), док
активно излаже у бројним галеријама и музејима широм света. Представљао је
Аустрију на 57. Бијеналу уметности у Венецији 2017. године и том приликом
аустријски павиљон истакао међу најзапаженијијим националним павиљонима у
Венцији.
Огромно међународно признање Ервина Вурма лежи у његовом јединственом
приступу скулптурaлној пракси кроз демистификацију и проширивање
традиционалног појма скулптуре и њеним отварањем ка перформансу, фотографији,
видеу и цртежу. Имајући у виду целокупну праксу овог плодоносног уметника,
посебно се истиче серија такозваних “One Minute Sculptures” кроз које уметник
подвргава себе, извођаче и публику парадоксалним, циничним и некад апсурдним
ситуацијама које у основи преиспитују наше уобичајено понашање, стечене навике и
дотичу већину егзистенцијалних питања. Увођењем једноставних упутстава и цртежа
од стране самог Вурма, публика се позива на учешће кроз инклузиван, забаван и
друштвено партиципативан приступ, преиспитујући истовремено свету и
ковенционалну вајарску традицију где публика кроз игру, плес и покрет постаје и сама
једноминутна скулптура. Увођењем партиципативности публике унутар уметничке
праксе, Вурмове изложбе често прати огроман публицитет, те је на последњој изложби
у Тајпеју, иако за време пандемије и ограничења посета – изложбу за три месеца
посетило преко 250.000 (двестапедесет хиљада) људи.
Планирана изложба Ервина Вурма у МСУБ, представиће комплексан стваралачки,
тридесетогодишњи опус уметника који своју праксу започиње

почетком 90-тих до данас. Сем поменутих једноминутних скулптура (One Minute
Sculptures) на изложби ће бити представљени и други иконични радови овог уметника
као што су Узана кућа (Narrow House), Fat Car, апстрактне и перформативне скулптуре
али и сви они пратећи медији у којима уметник непрестано ради и који чине
неизоставан део његовог уметничког речника, као што су фотографије, видео записи,
перформаниси и цртежи. У том смислу изложба ће по концепцији бити интроспективна
а не ретропективна тежећи да прикаже богат и разнолики уметнички опус Ервина
Вурма као и разнородност медија у којима ствара и које непрестано паралелно развија
и истражује.
Посебно за изложбу у Београду, уметник ће извести нову серију својих
Перформативних скулптура као моделима од глине најзначајнијих грађевина које
припадају модернистичком наслеђу Београда док ће друга вајарска дела бити преузета
из уметниковог студија у Аустрији или различитих европских колекција и институција.
На крају, од публике ће се тражити да партиципира и изведе Једноминутне скулптуре
следећи једноставна упутства и цртеж које ће дати сам Вурм.
У оквиру изложбе која ће трајати од априла до августа 2022. биће организован богат
пратећи програм сачињен од бројних јавних вођења, разговора са уметноком, кустосем
изложбе као и јавним предавањем (Master Class) које ће Ервин Вурм извести за
студенте уметничких факултета у Београду и Новом Саду.
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Кустос изложбе је међународно признати Жером Санс, оснивач Пале де Токио (Palais
de Tokyo) и њен дугогодишњи директор и директор Улиенс центра за савремену
уметност у Пекингу, који са Вурмом сарађује још од 90-тих година.
Конто

Трошак

Динара

4229

Трошкови транспорта уметничких дела

1.200.000,00

4234

Материјал за опрему изложби (натписи,
легенде)-дигитална штампа

500.000,00

4235

Адаптација простора (кречење, зидови,
постаменти)

1.000.000,00

4266

Материјал за продукцију нових радова

394.000,00

4234

Штампа и опремање фотографија
(фотографски радови)

500.000,00

4234

Каталог-офсет (1000 ком)

4234

Штампање позивница и пропратног
материјала-офсет

100.000,00

4231

Ауторски уговори (преводилац)

250.000,00

4235

Ауторски хонорар (лектор)

250.000,00

4235

Meдиjскa прeзeнтaциja (мeдиjскo
oглaшaвaњe- ситилajти и билбoрди,
oнлajн бaнeри, нoвински oглaси, oзвучeњe
зa oтвaрaњe, прeс мaтeриjaл)оглашавање
на друштвеним мрежама

250.000,00

4222

Путни трoшкoви за уметника и кустоса
(повратне aвиoнскe кaртe зa три oсoбe:
Беч-Београд-Беч; (повратне aвиoнскe
кaртe x 3: Париз-Београд-Париз)

194.500,00

1.000.000,00
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4222

Хoтeлски смeштaj за кустоса, уметнике и
госте

255.500,00

4235

Е art now оглас за изложбу Ервина Вурма

21.300,00

4235

Израда ТВ спота у сврху промоције
изложбе Ервина Вурма на телевизијама

72.000,00

4266

Прес конференција за изложбу Ервина
Вурма

6.000,00

4235

Израда кратког филма отварања и
поставке изложбе

4237

Коктел за отварање изложе Ервина Вурма

144.000,00

4235

Штампане шоље са визуалом уметничког
дела Ервина Вурма 150 ком

30.300,00

4235

Штампани нотеси са визуалом
уметничких дела Ервина Вурма 100
комада

25.400,00

4235

Штампани цегери са визуалом
уметничких дела Ервина Вурма 100
комада

49.500,00

УКУПНО

72.000,00

6.314.500,00
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2. Ретроспективна изложба Мрђана Бајића
Термин: септембар 2022. године
Кустоси: Александра Мирчић, Жаклина Ратковић, Мирослав Карић
Ретроспективна изложба вајара Мрђана Бајића биће одржана на јесен 2022. године, на
свих пет нивоа зграде Музеја. Концептуалне целине ће пратити све фазе развоја, са
акцентом на најзначајније појединачне радове као и серије укључујући и сегмент са
најновијом продукцијом. Планиране су позајмице радова из земље и иностранства, из
музејских и приватних колекција. Поред уметничких радова на изложби ће бити
представљен и документарни материјал који ће допринети што бољем сагледавању
рада Мрђана Бајића. Планирана су предавања и панел дискусија са гостима из
иностранства. Изложбу ће пратити деплијан и каталог са студијским текстовима, биобиблиографским сегментом и фотографијама изложених радова.
Један од посебних фокуса изложбе биће посвећен едукативном ангажману Мрђана
Бајића као професора на Факултету ликовних уметности. У сарадњи са Филозофским
факултетом Универзитета у Београду, катедром за модерну уметност и Факултетом
ликовних уметности, студенти историје уметности истражиће и направити базу
студената који су студирали код професора Мрђана Бајића и тиме дати преглед
савремене вајарске сцене у Србији.
Мрђан Бајић је рођен 1957. године у Београду. Завршио је вајарство на Факултету
ликовних уметности у класи професора Јована Кратохвила. Између 1985. и 1990. радио
је на ФЛУ као асистент. Живeo и радиo у Паризу од 1990. до 1996. где је 1995. добио
стипендију фондације Полок-Краснер. Од 1997. ради и као професор на Факултету
ликовних уметности у Београду. Излагао је на 25. Бијеналу у Сао Паолу 2002. и
Бијеналу у Венецији 2007. године. Добитник је бројних значајних награда међу којима
су: Фонд Ивана Табаковића, САНУ; Prix pour la sculpture, Salon de Montrouge, Paris;
Фонд Сава Шумановић, Нови Сад; Велика плакета Универзитета уметности; Chevalier
de l’Ordre des Arts et des Lettres и друге. Радови му се налазе у збиркама бројних музеја
и галерија: Музеј савремене уметности, Београд, Музеј града Београда, Народни музеј,
Београд, Музеј савремене уметности, Загреб, Галерија савремене ликовне уметности,
Бања Лука; Instituto Nazionale per la Grafica, Рим и другим. Учествовао је на бројним
изложбама у земљи и иностранству.

Конто

4229

Трошак
Међународни транспорт радова, припрема,
сакупљање, паковање и царинска документација

Динара

1.685.000,00
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4229

Транспорт радова, припрема, сакупљање и
паковање - у земљи

100.000,00

4266

Опрема радова (липове гредице, антирефлексно
стакло, паспартуи, папирне траке, боје, куке,
типлови, хохшрафи, фолије)

100.000,00

4266

Материјал за поставку (кукице, ексери, шрафови,
типлови, лепљиве траке, најлон, жице, лепак за
дрво, боје, лајсне, канапи, бургије, стакло,
плексиглас, тканине, облоге, фолије)

100.000,00

4235

Услуге израде елемената за поставку – изградња
излагачке конструкције 4x6x6м који је база за
велику скулптуру и истовремено излагачки
павиљон – Yugo muzej

600.000,00

4266

Техничка опрема (сијалице и рефлектори за
поставку, лампе за пројекторе)

4222

Путни трошкови гостију из иностранства
(повратне авионске карте за три особе)

265.000,00

4222

Хотелски смештај (три дана за три особе)

60.000,00

4266

Цена послужења за конференцију за медије

85.000,00

6.000,00

3.001.000,00
УКУПНО:
Динамика уплате: од 1. фебруара 2022.
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САЛОН МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
Кустос Салона МСУ: Уна Поповић
У Салону МСУ током 2022. године одржаће се 8 изложби, од којих је једна групна, две
самосталне, две које подразумевају два и три аутора по позиву самосталне и
представиће се један циклус перформанс уметности који подразумева три самосталне
изложбе, акције које се дешавају једна за другом. Групна изложба подразумева
сарадњу у оквиру пројекта међународног конкусра које је расписало МКИ у оквиру
јубилеја повеље о људским правима. Од самосталних изложби или мањих групних
целина припремају се изложбе сликарства и имерсивне видео инсталације. Како ће се у
Музеју савремене уметности на Ушћу одржати две велике скулпторске изложбе,
програм Салона МСУ оријентисан је на друге медије и додатно је динамизован
инетрмедијалним инсталацијама и циклусом перформанса. За све изложбе предвиђени
су пратећи програми у виду јавних вођења кроз поставку, разговора кустоса и
уметника са публиком и шири разговори који се тичу контекста изложби.
3. Групна изложба у сарадњи са међународним сектором Министарства културе
и информисања. Изложба реализованих дела по конкурсу МКИ под називом
„Слободан да ствараш – стварај да будеш слободан“ у оквиру обележавања 70.
годишњице Европске конвенције о људским правима са фокусом на слободу
изражавања у уметности и култури.
Термин: фебруар–март
кустос: Уна Поповић; сарадник на пројекту из МКИ: Асја Драча Мунтеан
Током 2020. године Министарство културе и информисања организовало је конкурс
поводом обележавања годишњице Европске конвенције о људским правима. Након
конкусра и изабраних 7 уметника МКИ се обратило са идејом за сарадњу Музеју
савремене уметности да се конценција обележавања савета Европе уприличи изложбом
са акцентом на ту тему и тему „манифеста о слободи изражавања у уметности и
култури у дигиталној ери“. Слобода изражавања ће бити окосница ове изложбе која ће
подразумевати групну изложбу на којој ће учествовати аутори који су прошли на
конкурсу као и други аутори по позиву кустоса са могућим акцентом на нека дела из
збирке. Током трајања изложбе биће организован пратећи програм о слободи стварања
у уметности.
Конто

4234

Трошак
Материјал за опрему изложби (натписи)-дигитална
штампа

Динара

50.000,00
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4235

Адаптација простора (преградни зидови, кречење)

60.000,00

4266

Материјали за поставку и продукцију изложбе (2 пак.
хемијски типл-Wиртх, сајле, 2 пак.силикона, 1кг ексера, 1
кг типлови, 1кг хошрафи, 50 м канапа за пецање, 1 кг
куке, тканине и подне облоге и остали потрошни
материјал, дрвена граађа, стакло, боје, сијалице, сијалице
за диа пројекторе, сијалице за рефлекторе, стакло,
слушалице, усб)

20.000,00

4231

Ауторски уговор (преводилац):

20.000,00

4235

Ауторски уговор за спољне сараднике

90.000,00

УКУПНО:

240.000,00

4. Самостална изложба уметнице Биљане Ђурђевић
Кустоси: Уна Поповић и Мирослав Карић
Термин: март- мај
Сликарка Биљана Ђурђевић призната је српска уметница која већ дуги низ година
инпозантно развија интернационалну сликарску каријеру. Неколико последњих година
њен рад иако увек промишљен у сликарском медију битно улази у друге медијске
моделе, као што су анимација или изложбено-сценичне формате. Изложба под радним
називом „Оруђе делања“ представља нов, комплексан и стилски уједначен и
артикулисан циклус којим се ауторка бави последњих 5 година а који би физички и
концептуално окупирао цео простор, па би сама галерија формирала драматичну
осмишњену целину као сцену у коме поматрач почиње да се губи али и физички
доживаљава драматичност савременог тренутка. „Оруђе делања“ изложба је слика али
и кроз форму опросторене инсталације снажним језиком говори о апатичности човека,
о његовој невољности да се пробуди из новоствореног конзументског света. Слике су
великих формата тако да посматрач има доживаљај реалних димензија и увлачи се
суптилно у такозвани догађај слике.
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Конто

Трошак

4234

Материјал за опрему изложби (натписи) – дигитална
штампа

10.000,00

4235

Адаптација простора (преградни зидови, кречење)

60.000,00

4266

Материјали за поставку и продукцију изложбе (2 пак.
хемијски типл-Wиртх, сајле, 2 пак.силикона, 1кг ексера,
1 кг типлови, 1кг хошрафи, канап, тканине, подне
облоге и остали потрошни материјал, дрвена грађа,
стакло, боје, сијалице, сијалице за диа пројекторе,
сијалице за рефлекторе, стакло, слушалице, усб)

20.000,00

4234

Каталог штампа

130.000,00

4235

Услуге израде и опреме уметничког рада

100.000,00

4231

Ауторски хонорар за преводиоца

Динара

20.000,00

4235

Ауторски хонорар за спољне сараднике

50.000,00

4235

Услуге рамљења

30.000,00

УКУПНО

420.000,00
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5. Самостална изложба перформерке Сање Латиновић
термин: јун
Сања Латиновић негује индивидуални, снажни, физичко –експресивни перформанс.
Пажљиво промишља своје деловање као поље уметничког израза како би довела у
питање сам медиј тела истражујући његов трансформативни потенцијал у односима
материја-простор—идеја-тело. Сањине тематске преокупације углавном се тичу
проблематизовања сложеног функционисања појединца у данашњем свету, наших
свакодневних сучељавања са бројним и разним облицима друштвених притисака.
Латиновић ће реализовати уживо своја два рада по интезитету другачија, „Не пролази
(Пролазак кроз стакло)“ и „Покрет. Бело“. Између два перформанса у галерији ће бити
приказани ранији перформанси преко видео документације и остаци од перформанса
као инсталација у простору.
Конто

Динара

Трошак

4234

Материјал
штампа

4235

Адаптација простора (преградни зидови, кречење)

4266

Материјали за поставку и продукцију изложбе (2 пак.
хемијски типл-Wиртх, сајле, 2 пак.силикона, 1кг ексера, 1
кг типлови, 1кг хошрафи, канап, тканине, подне облоге и
остали потрошни материјал, дрвена грађа, стакло, боје,
сијалице, сијалице за диа пројекторе, сијалице за
рефлекторе, стакло, слушалице, усб)

4235

Услуге израде и опреме уметничког рада

120.000,00

4235

Ауторски хонорари за спољне сараднике

60.000,00

4235

Ауторски хонорар за уметницу

40.000,00

УКУПНО:

за

опрему

изложби

(натписи)-дигитална

10.000,00

100.000,00

20.000,00

350.000,00
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6. Самостална изложба Немање Лађића
Термин : крај септембра – новембар
Кустос: Уна Поповић
Немања Лађић је видео уметник који проширује своје занимање унутар имерсивних
видео и дигиталних просторних инсталација. Последње две године преиспитујуе
поступак тзв. Фотограметрије која спада у методе 3Д скенирања и односно ткз.
прављење дигиталне тродиомензионалне просторности У односу на фотографије од
којих су настали, 3Д скенови нам пружају могућност да мотиве сагледамо са свих
страна. Али поред формалне “речитости”, дух и атмосфера мотива који опажамо на
фотографијама, недостају њиховим 3Д еквивалентима. У том смислу су 3Д скенови
занимљива метафора за савремене техношке тенденције. На изложби ће бити
приказане четири видео инсталације, које ће свака за себе, представљати путовање кроз
меморију, односно покушај да се поново проживе одређени догађаји или читави
периоди.
Конто

Трошак

4234

Дигитална штампа

4235

Адаптација простора (кречење и преградни зидови)

Динара

30.000,00
100.000,00

Материјали за поставку изложбе
4266

(ексери, типлови, бургије, метална грађа, стакло,
дрвена грађа, самолепљиве траке, теписон, канапи,
боје,завесе, УСБ, слушалице, збучници и друга
техника итд)

20.000,00

4235

Хонорар за уметника

4234

Каталог штампа

4235

Хонорар за спољње сараднике

60.000,00

4235

Услуге видеа и монтаже

30.000,00

УКУПНО:

40.000,00
100.000,00

380.000,00
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ГАЛЕРИЈА-ЛЕГАТ МИЛИЦЕ ЗОРИЋ И РОДОЉУБА ЧОЛАКОВИЋА
Кустос: Мирослав Карић
У Галерији Легату Милице Зорић и Родољуба Чолаковића током 2022. године
одржаће се шест изложби, од којих су четири групне, једна самостална, једна
документаристичка и програм у оквиру којег ће бити реализован site specific
0перформанс. Окосницу активности за следећу годину чини развијање неколико
програмских линија или целина: прва се односи на реализацију изложби и догађаја
који ће у фокусу имати рад са делима из музејских збирки, њихова нова читања,
тематска и проблемска увезивања са блиским примерима из савремених уметничких
пракси и продукције; такође у оквиру ове линије се налази и рад са музејским легатима
прецизније њиховом документарном грађом као значајним извором за истраживања и
даља тумачења дела и опуса одређених уметника или друштвено-политичких и
културних контекста у којима су живели и радили; друга целина отвара простор за
реализацију важног задатка самог Музеја савремене уметности а која се тиче активног
праћења и правовремене валоризације продукције и феномена присутних у праксама
младе и најмлађе генерације уметника; трећа је програмски оријентисана на
представљање мултимедијалних и уметника перформанса као и трансдисциплинарних
истраживања у пољу визуелних и извођачких уметности. Програм кроз различите
формате, пратеће говорне и едукативне програме наставља са дугогодишњом
излагачком концепцијом Галерије Легата као динамичног мултифункционалног
простора у којем се реализују изложбе модерне и савремене уметности и организују
догађаји који увезују различите области уметничких деловања.
7. Излoжбa дoкумeнтaциje из лeгaтa MСУБ
Рaдни нaзив: Из фиoкa лeгaтa
Кустоси: Сенка Ристивојевић и Мирослав Карић
термин: јануар- април 2022.
Сaврeмeнo лeгaтoрствo и други модели филaнтрoпиjе суoчaвajу сe дaнaс сa вeликим
изaзoвимa, у пoтрaзи зa друштвeним смислoм, кoнцeптимa кojи би oдгoвoрили нa
зaхтeвe инфoрмaтичкoг дoбa и oчувaњe прoсвeтитeљскe мисиje. Као резултат свeсти и
пoтрeбe пojeдинцa дa oнo штo je стeкao прeдa кoлeктиву зa „oпштe дoбрo“, легати
имају значајну музеолошку улогу, а значајни су и за развој филантропске културе и
подизање свести о заједничким интересима и колективним вредностима.

У oквиру лeгaтa и поклона кojи су прeдaти Mузejу сaврeмeнe умeтнoсти, пoрeд
умeтничких дeлa чувajу сe и други лични и упoтрeбни прeдмeти, дoкумeнтaциja, списи,
скицe, фoтoгрaфиje, и други мaтeриjaли. Нeки oд oвих прeдмeтa чинe интeрeсaнтнe
дeлoвe слaгaлицe зa рaзумeвaњe oпусa пojeдиних аутора, као и сoциjaлних, културних
и умeтничких околности. Иако носе у себи кодове за дешифровање и ближе
разумевање уметничких дела, oви прeдмeти нису дo сaдa излaгaни.
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Излoжбa имa нaмeру дa изaђe из oквирa музejскe прeзeнтaциje и дa aкцeнaт стaви мa
мaтeриjaлe кojи нису дeo умeтничкoг зaвeштaњa, вeћ прeдстaвљajу извoрe зa
истрaживaњe и тумaчeњe умeтничкa дeлa која су део поклона и лeгaтa. Нa излoжби ћe,
уз умeтничкa дeлa, бити прикaзaни и лични прeдмeти умeтникa, дoкумeнтa и
фoтoгрaфиje кojи су сe нaшли у зaoстaвштини прeдaтoj Mузejу нa чувaњe, кao и идejни
прeдлoшци, скицe, бeлeшкe и рaзрaдe aутoрa.
Нa излoжби ћe сe нaћи мaтeриjaли кojи су дeo пoклoнa и лeгaтa Aнe Чoлaк Aнтић, Вaнa
Живaдинoвићa Бoрa, Jeлeнe Joвaнoвић, Марка, Шеве и Маре Ристић, и других.
У оквиру изложбе планирана су пратећа предавања и дискусије на тему легаторства
данас у Србији и уметничке документације.

Конто

Tрoшaк

Динaрa

4235

Конзервација (услуге)

75.000,00

4234

Материјал за опрему изложби (текстови, натписи, легенде)
– дигитална штампа

70.000,00

4266

Материјали за поставку изложбе и постпродукцију
уметничких радова (фолија, самолепљиве траке, дупле
траке, бургије, типлови, шрафови, дрвена грађа, метал,
плексиглас, стакло)

60.000,00

4235

Адаптација простора (кречење и преградни зидови)

60.000,00

4234

Каталог офсет

4231

Ауторски уговор (преводилац)

4235

Ауторски уговор (лектор)

200.000,00

20.000,00

7.000,00
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УКУПНО

492.000,00

8. Ставови и форме
Кустоси: Небојша Миленковић (Музеј савремене уметности Војводине) и
Мирослав Карић (МСУБ)
термин: мај – јул 2022.
Изложба за полазиште има неке од магистралних теза чувене (сада већ историјске)
ауторске изложбе Када ставови постану форма швајцарског кустоса Харолда Земана
из 1969. године, једне од кључних изложби за каснију артикулацију (и
институционализацију) концептуалних уметничких пракси. Кроз посете Уметничким
академијама у Новом Саду и Београду, као и просторима који су програмски
профилисани и оријентисани на презентацију продукције младе и најмлађе генерације
визуелних уметника кустоси изложбе истражују да ли су (и у којој мери) искуства и
праксе концептуалне уметности присутне у њиховом раду. Изложба, односно
изложени радови, биће фокусирани превасходно на менталне пропозиције дела,
ауторске стејтменте и рад у/са материјалом - кроз артикулисање питања/одговора о
смислу, сврси и позицији уметности данас (шта нам поручује, коме се обраћа), као и о
самом (друштвеном) статусу (младог) уметника данас. Такође, током трајања изложбе
биће организована стручна вођења, предавања и разговори са актерима/уметницима, а
посебан акценат ће бити стављен на говорне програме у оквиру којих би се најмлађа
генерација уметника упознавала са различитим уметничким наслеђима. Оваквав тип
програма би омогућио младим ауторима стицање додатних увида и знања о историјски
релевантним уметничким праксама, битним и за даљу артикулацију њихових личних
ауторских поетика.

Конто

Tрoшaк

Динaрa

4229

Транспорт уметничких дела (локал)

20.000,00

4221

Путни трошкови

10.000,00

4221

Трошкови смештаја

30.000,00
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4266

Материјали за поставку изложбе и продукцију уметничких
радова (фолија, самолепљиве траке, дупле траке, бургије,
типлови, шрафови, дрвена грађа, метал, плексиглас,
слушалице, УСБ)

60.000,00

4235

Постпродукција видео радова

70.000,00

4234

Материјал за опрему изложби (текстови, натписи, легенде)
– дигитална штампа

50.000,00

4235

Адаптација простора (кречење и преградни зидови)

4235

Услуге рамљења

4234

Каталог офсет (600 ком)

4235

Ауторски уговори (ко-кустос и сарадник на истраживању)
(бруто)

80.000,00

4231

Ауторски уговор (преводилац)

30.000,00

4235

Ауторски уговор (лектор)

100.000,00

50.000,00

160.000,00

7.000,00

УКУПНО

667.000,00

9. Изложба – Миодраг Б. Протић
Кустоски тим МСУ
време: октобар – децембар 2022.
2022. навршава се 100 година од рођења Миодрага Б. Протића (1922-2014) иницијатора
оснивања и првог управника Музеја савремене уметности. (1965-1980). Обележавање
јубилеја обухвата организацију симпозијума са пратећом публикацијом, додељивање
награде за младе музеалце, документарни филм и изложбу у Галерији легату Милице
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Зорић и Родољуба Чолаковића. Симпозијум ће бити фокусиран на три најзначајнија
аспекта рада Миодрага Б. Протића: његов допринос на плану уметности као ствраоца,
допринос у области писања - ликовна критика и проза као и за Музеј и најзначајнији
допринос у промовисању и стврању музејских вредности које су и данас присутне у
раду Музеја. Документарни филм који је предвиђен да буде ауторски рад младог
филмског ствараоца и уз смернице кустоса Музеја са едукативног аспекта треба да
уведе у причу о животу, раду и значају Миодрага Б. Протића који је имао за друштво и
заједницу којој је припадао. Пратећа изложба у Галерији – легату Милице Зорић и
Родољуба Чолаковића поред најзначајнијих дела Миодрага Б. Протића која се налазе у
колекцији Музеја савремене уметности обухватиће и разноврсну документарну грађу
добијену из архиве музеја и породице Протић. Као посебан сегмент у оквиру
обележавања јубилеја биће одливена и постављена спомен плоча на улазу у зграду где
је Протић живео. Спомен плоча са ликом Миодрага Б. Протића рад је вајара Давора
Дукића.
НАПОМЕНА: ДЕТАЉАН БУЏЕТ СЕ НАЛАЗИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА
ОБЕЛЕЖАВАЊА СТОГОДИШЊИЦЕ РОЂЕЊА МИОДРАГА Б. ПРОТИЋА
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
10. Искуство у гужви-ретроспекитива Горанке Матић у Музеју савремене
умјетности у Бањалуци и Музеју сувремене умјетности у Загребу
Путујућа изложба „Искуство у гужви“ Горанке Матић. Изложба „Искуство у гужви“
Горанке Матић у организацији Музеја савремене уемтности изузетно је успешно
прошла ове године. Изложба је била организована на три спрата, обухватула је
целокупан опус ауторке у трајању од 40 година. Изложбу је видело око 15.000 људи.
МСУ је добио позиве да прикаже у региону ову изложбу, током следеће године пре
свега у Музеју савремене умјетности у Бањалуци (период марта) и МСУ (перио дјуна)
у Загребу. Ово су значајни позиви од стране идентичних институција да прикаже једну
од наших изложби при њиховом програму следеће године. Овим се прави реална
сарадња и остарују будуће идеје за протоколе око међумузејских сарадњи.
Изложба ће се модификовати у зависности од датих институција и договора.
Институције обезбеђују буджете за саму изложбу, поставку, дигиталну штампу и један
део транспорта.
Термин: март- новембар
Аутор изложбе и кустос из МСУ: Уна Поповић
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Конто

Дин
aрa

Tрoшaк

4235

Услуге израде Ата Карнета за радове

30.000,00

4222

Услуге превоза (авио или кола) за Загреб и Бањалуку

50.000,00

4222

Дневнице

30.000,00

4222

Смештај

50.000,00

УКУПНО

160.000,00

ПОСЕБНИ ПРОЈЕКТИ
11. ПЛАН ВРАЋАЊА И СМЕШТАЈA КУЛТУРНИХ ДОБАРА У ДЕПОЕ И
РЕВИЗИЈА ЗБИРКИ МСУ
Кустоси збирки и кустос депоа МСУ
Током целе године

У току 2022. године планирано је да се оконча процес враћања културних добара,
односно транспорт у Музеј, њихова стерилизација и смештај у депое. Такође, до краја
године планирано је и да се започне рад на ревизији и дигитализацији збирки, како би
се установило стварно стање фундуса и предузеле даље мере заштите културних
добара (конзерваторски третман). Ревизијом збирки неопходно је урадити детаљну
обраду и дигитализацију збирки (фотографисање и унос података у Јединствени
информациони систем (ИМУС)), а чиме се стварају бољи услови за чување и заштиту
уметничког наслеђа.
Планирано је да се рад на ревизији збирки настави током наредне две године.
Кoнтo

4266

Tрoшaк
Материјали за паковање и смештај уметничких дела

УКУПНO

Динaрa

50.000,00

50.000,00
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12. ИНКЛУЗИЈА И МУЗЕЈ
Ауторке пројекта: Катарина Крстић и Сенка Ристивојевић
Пројекат Инклузија и МСУ је вишегодишња едукативна платформа која се
развија у оквиру редовног музејског програма. Циљ пројекта је обезбеђивање
доступности музејског садржаја као и једнако право свих на едукацију о уметности без
дискриминација и издавајања. Идеја је да се кроз посебне модуле у сарадњи са
специјализованим установама и сарадницима приступи различитим групама кроз
форму радионица, презентација, играоница, разговора, дружења са кустосима и
уметницима. Специјализовани програми као и каснија умрежавања са другим
институцијама допринела би да социјална инклузија постане свакодневна активност
музејског деловања, да се подстаке јача интеграција Музеја у друштвену структуру и
ширу заједницу.
У периоду од 2016. до 2019. године развијени су програми за децу са
интелектуалним потешкоћама, као и модели рада са глувим и наглувим особама и
слепим и слабовидим лицима. У наредном периоду је планирано да се кроз овај
пројекат укључе и друге групе људи са различитим облицима инвалидитета и да им се
обезбеди равноправан приступ музејским садржајима. Рад са сваком појединачном
групом захтева посебан приступ и сагледавање специфичних потрба, што неизоставно
подразумева ангажовање стручњака и различитих области.
Модул: Рад са децом са интелектуалним потешкоћама
У оквиру модула планиран је наставак креативних радионица за децу и омладину са
менталним и интелектуалним тешкоћама које имају за циљ да, пре свега у домену
социјализације корисника, кроз посете, стручно вођење кроз изложбу, упознавање са
изложбеним темама и збиркама МСУ, комуникацију и дружење са стручним особљем
музеја, прошире своје погледе на уметност, остваре појачани социјални инпут, усвоје
социјане норме понашања у строго одређеним ситуацијама и развију однос ка музејској
култури. Радионице се одржавају једном месечно, а садржај радионица би пратио
излагачки програм Музеја.
Овај програм представља наставак добре сарадње Музеја савремене уметности и
Дневног боравка Стари град при Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине
ометене у развоју Београд са којим је 2016. године потписан протокол о сарадњи. У
даљем раду планирано је да се сарадња и умрежавање прошири и на друге београдске
центре и организације које се баве децом са интелектуалним потешкоћама.
Модул: Рад са глувим особама
Програм има за циљ прилагођавање садржаја музејских програма глувим и наглувим
особама. Планирано је да се настави са реализацијом инклузивних вођења као и видео
брошура превода текстова о Музеју савремене уметности, његовим збиркама, сталној
поставци и појединим делима и изложбама. Видео брошуре би биле доступне на сајту
МСУ за кориснике паметних уређаја. На овај начин, глувим особама би се олакшао
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приступ садржајима тематских целина сталне поставке и боље разумевање појединих
дела из збирке МСУ. Програм намењен глувим особама се планира и реализује у
сарадњи са Градском организацију глувих и Асоцијацијом тумача српског знаковног
језика.
Модул: Рад са слепим и слабовидим особама
Планирано је да се програм рада са слепим и слабовидим особама настави кроз
сарадњу са Факултетом ликовних уметности и школама за слепа и слабовида лица
(Вељко Рамадановић, Земун, ОШ Драган Ковачевић Стари град, Медицинска школа у
Београду – кабинет за обуку слепих), као и са Савезом слепих Србије и другим
удружењима слепих и слабовидих суграђана (Акција за слепе, Удружење Хомер,
Удружење Бели штап). Идеја је да се слепим и слабовидим суграђанима и деци
различитог узраста пруже информације и сазнања о Музеју савремене уметности и
његовим збиркама и изложбама као и савременој уметности уопште; да се организују
специјализовани програми (посете, разговори и радионице) који би обухватали
штампану грађу прилагођену особама са разчличитим оштећењима вида (слепима и
слабовидима). Програм радионица за слепу и слабовиду децу као и грађане обухватао
би три сегмента: тактилни (осети дело), теоретски (разговарај о делу) и практични
(направи дело). Радионице би се одржавале једном месечно, а осмишљавали би их
кустоси у сарадњи са студентима ФЛУ, дефектолозима и наставницима.
Такође идеја је да се нови модел представљања визуелне уметности слепим и
слабовидим особама који је први пут примењеног на изложби У додиру са презентује и
у другим институцијама као и на конференцијама у Србији и региону.
За пројекат ће се тражити донације и спонзорства.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УМЕТНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Основни задатак Одељења за уметничку документацију је да прикупља податке о
уметницима, изложбама и догађајима у пољу визуелних уметности у земљи и
иностранству. Одељење такође прикупља литературу из области историје и теорије
модерне и савремене уметности неопходне за рад кустоса у Музеју. Сву ту грађу
неопходно је обрадити и организовати тако да буде доступна како кустосима, тако и
другим заинтересованим лицима. Коришћење нових технологија омогућава
(коришћење база података и различитих софтвера за обраду и организацију фонда)
лакши и бржи рад у Oдељењу што и чини велики део њеног плана за 2019. годину.
Овогодишњи буџет је заснован на најосновнијим стредствима која су неопходна за
испуњавање наведених задатака Одељења.
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13. ЧИТАЈТЕ О...
Рад на читаоницама о Надежди Петровић, Сави Шумановићу, Музеју савремене
уметности, Авангарди и Концептуалној уметности. Рад на новим читаоницама о Петру
Добровићу и Мрђану Бајићу.
Читајте о... представља пројекат дигитализације грађе која се прикупља и чува у
Одељењу за уметничку документацију МСУБ. Идеја је да се грађа учини доступном
свима у сваком тренутку. Пројекат је организован на принципу читаоница посвећених
појединим уметницима, институцијама или уметничким појавама, тако да се формирају
целовите библиографије, које се лако могу користити и претраживати. До сада урађене
читаонице морају се одржавати и обнављати новим текстовима. За 2022. годину
предвиђен је покретање читаоница о Петру Добровићу и Мрђану Бајићу и наставак
рада на читаоницама о концептуалној уметности али и допуна и даље истраживање
материјала за читаониоце о Музеју савремене уметности, Сави Шумановићу,
Авангарди и Надежди Петровић.
Кoнтo

Tрoшaк

Динaрa

4235

Услуге коришћења фондова других институција
(чланарине, фотокопирање, скенирање грађе)

35.000,00

4235

Годишњи закуп сервера

18.000,00

4235

Годишњи закуп домена

6.000,00

УКУПНО

59.000,00

14. ЕВРОПСКИ КОНТЕКСТ СРПСКОГ НАДРЕАЛИЗМА
Пројекат Европски контекст српског надреализма – започет 2011. године у сарадњи са
Iнститутом за књижевност и уметност, Народном библиотеком Србије, Музејом
примењене уметности, Друштвом за културну сарадњу Србије и Француске и
Народном библиотеком у Бору, а чији је основни резултат интернет презентација на
адреаси надреализам.рс – даљи рад на истраживању и промоцији српског надреализма
и авангарде.
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Кoнтo

Tрoшaк

Динaрa

4235

Годишњи закуп сервера

18.000,00

4235

Годишњи закуп домена

4.500,00

УКУПНО

22.500,00

15. УМЕТНИЦИ ИЗ СРБИЈЕ У КОЛЕКЦИЈАМА МУЗЕЈА И ГАЛЕРИЈА У
СВЕТУ
На иницијативу Министарства културе и информисања започели би пројекат који би се
бавио прикупљањем података о делима уметника из Србије која се налазе у
колекцијама музеја и галерија у свету. Истраживање би отпочели са уметницима који
се налазе у збирци Музеја савремене уметности. У оквиру базе која је формирана за
дигиралну читаоницу пројекта Читајте о... (www.citajteo.rs) додали би део у који би
убацивали податке о уметницима и њиховим делима посебно фокусираним на
колекције у иностранстви. База би садржала основне податке о уметницима и локацији
дела.

С обзиром да је неопходно вишегодишње истраживање пројект би био започет у току
2022. и наставио би се на следећих неколико година. Прве године би се фокусирали на
уметнике из збирки Музеја савремене уметности, 2023. фокусирали би се на уметнике
који нису заступљени у збирци. Након тога, 2024. године може се планирати
публиковање резултата истраживања. Прикупљање података мора се наставити и у
будућим годинама и обављати се систематски ради сталног попуњавања базе и
допуњавања података новим делима и уметницима.

16. НЕСИГУРНА ПРОШЛОСТ - TAJMLAJN 1991-2015

Пројекат "Неизвесна прошлост – Временска линија (Тајмлајн) 1991 – 2015 – Нови
национални и локални дигитални мултимедијални архив" има за циљ успостављање
новог националног и локалног дигиталног, мултимедијалног архива који омогућава
приступ поузданим и непристрасним информацијама. Обухватајући период 1991 2015, архив ће садржати више од 5.000 догађаја и 10.000 извештаја. Сваки догађај биће
описан у облику вести и садржаће најмање два различита или супротна релевантна
извора.
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Идеја на основу које је створен Тајмлајн је да се, кроз стварање новог дигиталног
националног и локалног мултимедијалног архива, допринесе повећању квалитета како
истраживачког новинарства тако и истраживања из другик области посебно
друштвених наука и кредибилитета медија у Србији. Такође, идеја Тајмлајна је и да се
увећа медијска и дигитална писменост, што би грађанима омогућило да анализирају и
процењују медијске поруке и препознају утицај медија на демократске процесе.
Како до сад пројекат није имао сараднике из области визуелне уметности Одељење за
уметничку документацију МСУБ био би партнер који би допринео попуњавању базе са
вестима и дешавањима из области културе и уметности која има значајно место у
дешавањима у наведеном периоду. Како је Александра Мирчић, шеф Одељења за
уметничку документацију и аутор Хронологије 1989-2001. објављене у каталогу
изложбе О нормалности: уметност у Србији 1989-2001. која је добро полазиште за рад
на овом пројекту. Такође, у оквиру електронске читаонице Читајте о... већ постоји
скенирана грађа која би била драгоцена за овај пројекат.
Пројекат "Неизвесна прошлост – Временска линија (Тајмлајн) 1991 – 2015 – Нови
национални и локални дигитални мултимедијални архив" иницирала је Медијска
архива Ебарт уз подршку Делегације ЕУ у Србији, у сарадњи са Градска библиотека
Владислав Петковиć Дис из Чачка, недељником НИН и Народном библиотеком Србије.
У оквиру презентације пројекта на сајту http://tajmlajn.net/timeline/0 могуће је издвојити
хронологију која се тиче МСУ и уметности уопште, на исти начин као што је урађено
са хронологијом Чачка.

ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ
Координатор програма: Наталија Дабић
Дечији клуб МСУБ
Програм за децу узраста 5 до 12 година
Радионице се базирају на тренутним поставкама у музеју на Ушћу и у Легату
Чолаковић, имајући за циљ да приближе све сегменте савремене уметности најмлађој
публици.
Програм се реализује суботом и недељом, осам пута месечно током целе године.
Радионице и активности намењене деци старијег узраста и адолесцентима
Програм за децу до 12 до 18 година
Обраћајући пажњу на интересовања деце старијег узраста активности се осмишљавају
и спроводе са акцентом на личне афининете који се изражавају кроз креативне процесе
у складу са одређеним темама повезаним са музејским програмима и актуелним
изложбама.
Програм се реализује радним даном четири пута месечно током целе године (осим у
јулу и августу).

38

Едукативни програм за децу виших разреда основно школског узраста
МСУБ на настави Ликовне културе 7 и 8 разреда основне школе
У циљу успостављања активне комуникације ученика и музејског излагачког програма
истражују се могућности сарадње музеја са школом као образованом инситуцијом како
би пут за учење и разумевање савремене уметности млађој популацији био
занимљивији и блискији. Могућност активног учешћа музеја у образованом систему
основно школског узраста осим што нуди унапређивање образованог процеса у
настави ликовне културе, утиче на креирање и афирмацију културе и уметности у
локалној заједници и шире, стављајући акценат на упознавање са баштином и наслеђем
кроз богату музејску колекцију уметничких дела.
У циљу развијања нових модела сарадње са школама музеј нуди савремене концепције
образовања и методе рада у процесу учења.
Овај метод се највише базира на директном успостављању контакта ученика са
уметничким делима и појединим уметницима (уметници гостују на настави у школи),
као и могућност продубљивања спообности разумевања и процењивања уметничког
дела директно у музеју и на осталим музејским локацијама.
Програм се реализује радним даном два пута месечно током целе школске године у
музеју или у школама.
Идемо у музеј
Програм је намењен предшколским и школским посетама, а бави се презентацијом,
интерпретацијом и структуирањем појмова на садржају изложби у Музеју. У сарадњи
са наставницима и васпитачима, програм настоји да афирмише учење и одржавање
наставе за децу предшклског и млађег школског узраста у Музеју.
Програм се реализује радним даном два пута месечно током целе школске године.
Радионице и актвности намењене деци и младима из осетљивих
(маргинализованих) група
Једна од мисија едукативног тима Музеја је усмерена на прузање помоћи и подршке
деци и младима из маргинализованих група кроз организовање активности и
радионица за кориснике установа као што су Прихватилиште за децу, Свратиште за
децу која живе и раде на улици, Домови за децу без родитељског старања..
Циљ ових активности је оснаживање и укључивање у друштво деце која су на било
који начин угрожена као скретање пажње на њих и њихове потребе.
Програм се реализује радним даном четири пута месечно током целе године.
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Tрoшaк

Кoнтo

Динaрa

4266

Maтeриjaли и остали прибор зa рaдиoницe

39.000,00

4234

Штампани материјал

20.000,00

УКУПНO

59.000,00

17. Рад на истраживању и изради монографије о галерији - Салон Музеја
савремене уметности
Иницијатор идеје и уредник монографије: Уна Поповић
Сараднице на публикацији: Јелена Радовић и Катарина Крстић, Oдељење за уметничку
документацију МСУ
Термин: март – новембар
Година 2021 јесте година јубилеја, 60 година постојања и активног рада
галерије Салона Музеја савремене уметности. Током ове године планира се изложба
као примарни увид у изложбену грађу, која уједно представља и почетак промишљања
о дуго година потребној обједињеном историјату ове галерије. Намера је да се
историзује, прикупи и обихватити све што се урадило протеклих шест деценија и
музеализује кроз контекст анализе зашто је и због чега Салон Музеја савремене
уметности био важан аспект самог Музеја. Тежња је да се и кроз програм, различит
али ипак вечински уједначен преипита како се успоставио као водећа галерија при
локалу и региону која је кроз јасне и зреле програмске целине градила и промовисала
значајне изложбене и уметничке праксе али кустоске ангажмане и модела рада.
Монографија ће осим пописа изложби, фотодокументације представити и интервјуе са
различитим кустосима који су програмски водили галерију , тиме ће се и кроз текстове
теоријски промислити и представити одређени деценијски стратегијски концепти. Ово
представља значајан део обележавања историјата самог музеја – као врста омање
монографије самог музеја али и мапирања галеријске праксе у држави. Године 2022 је
планирно истраживање и прикупљање грађе, док је штампа саме књиге планирана за
2023.
18. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СТОГОДИШЊИЦЕ РОЂЕЊА МИОДРАГА Б. ПРОТИЋА
Музеј савремене уметности и Галерија – легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића
Кустос из Музеја: Светлана Митић
Термин: октобар – децембар 2022.
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2022. навршава се 100 година од рођења Миодрага Б. Протића (1922-2014)
иницијатора оснивања и првог управника Музеја савремене уметности. (1965-1980).
Обележавање јубилеја обухвата изложбу у Галерији легату Милице Зорић и Родољуба
Чолаковића, организацију симпозијума са пратећом публикацијом, додељивање
награде за младе музеалце, документарни филм, одливање и постављање спомен плоче.
Изложба у Галерији – легату Милице Зорић и Родољуба Чолаковића поред
најзначајнијих дела Миодрага Б. Протића која се налазе у колекцији Музеја савремене
уметности обухватиће и разноврсну документарну грађу добијену из архиве музеја и
породице Протић.
Симпозијум ће бити фокусиран на три најзначајнија аспекта рада Миодрага Б.
Протића: његов допринос на плану уметности као ствраоца, допринос у области
писања - ликовна критика и проза као и за Музеј и најзначајнији допринос у
промовисању и стврању музејских вредности које су и данас присутне у раду Музеја.
Симпозијум предвиђа учешће колега музеалаца, уметника и теоретичара уметности из
земље и региона. Предвиђено је да симпозијум траје два дана.
Другог дана након завршетка симпозијима предвиђено је приказивање документарног
филма о његовом животу, раду и значају за друштво и заједницу којој је припадао.
Идеја је да филм буде ауторски рад младог филмског ствраоца, који би био реализован
уз смернице кустоса Музеја, са фокусом на образовни аспект филма. Филм ће бити
приказан у сродним институцијама културе у Србији и у региону, а планира се и
учествовање на филмским фестивалима.
Као посебан сегмент у оквиру обележавања јубилеја биће одливена и постављена
спомен плоча на улазу у зграду где је Протић живео. Спомен плоча са ликом Миодрага
Б. Протића рад је вајара Давора Дукића .
Изложба – Миодраг Б. Протић
Галерија – легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића
Кустоски тим МСУ
време: октобар – децембар 2022.

Кoнтo

Tрoшaк

4266

Конзервација материјали

4234

Дигитална штампа

4235

Адаптација простора (кречење и преградни зидови)

4234

Деплијан

Динaрa
20.000,00

200.000,00

150.000,00

60.000,00
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4231

Ауторски уговор превод

20.000,00

4235

Ауторски уговор лектор

7.000,00

УКУПНО

457.000,00

Симпозијум посвећен стогодишњици рођења Миодрага Б. Протића
Термин: 20-21. октобар 2022.
Место: Сала М. Б. Протић
Конто

Трошак

4222

Путни трошкови учесника из региона,
Љубљана-Београд-Љубљана (1х); Загреб-Београд-Загреб,(1х);
Смештај

4234

Публикација – офсет штампа

4237

Доручак за медије

4237

Коктел

4235

ПР услуге

60.000,00

УКУПНО

328.000,00

Динара

50.000,00
150.000,00
24.000,00

44.000,00

19. Симпозијум посвећен Владимиру Величковићу
Термин: фебруар 2022.
Место: Музеј савремене уметности, Београд
Симпозијум је предвиђен као пратећи догађај везан за изложбу Владимира
Величковића, Фигура као израз егзистенције и која би била актуелна у тренутку
одржавања скупа. Симпозијум би био организован у сарадњи са фондацијом Леклер из
Франциске окупио значајне ликовне критичаре, теоретичаре и филозофе из домаће и
Француске јавности кој би дали свој допринос у сагледавању позиције овог уметника у
међународном и домаћем уметничком контексту.
20. Продукција кратких видеа о делима из збирки
радни назив: Серијал МСУ цртице
концепт: Сенка Ристивојевић
трајање: јануар – децембар
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Период социјалног дистанцирања и смањеног кретања грађана у време пандемије
утицао је да се навке код људи промене и да се више него икад до сад окрену
дигиталним медијима и виртуелном свету на интернету. Ове промене су кренуле
раније, али су новонастале околности допринеле њиховом јачању. Промене су
евидентне и у музеолошким праксама, нарочито у домену презентације културног
наслеђа и комуникације музејских вредности ка најширој публици.
Како би се ефикасније допрело до публике и шире јавности, планирано је да се у 2022.
години интензивира видео продукција материјала који би били дистрибуирани на
музејским налозима на друштвеним мрежама (Facebook, Instagram, Youtube), у
изложбеном простору у згради Музеја (посебан кутак издвојено од текуће изложбе), уз
могућност договора са неком телевизијом да емитује епизоде. Кратки видеи о делима
из збирки Музеја дају могућност да се отвoре нови канали комуникације са публиком
на један едукативан, актуелан и занимњив начин.
Серијал ће имати 24 епизоде од по максимум 12 минута, у којима ће се појашњавати
термини из области модерне и савремене уметности, кроз примере из збирки Музеја.
Кроз сажету форму, уз коришћење архиве и документације, гостовања уметника, јасног
и једноставног језика, серијал представља колаж, шетњу кроз уметничку продукцију
20. и 21. века на просторима Југославије и Србије, са референцама на глобална
дешавања. Неке од тема које ће бити обрађене су: модерно југлословенско друштво с
почетка 20. века, реализам левице, историјске авангарде, модернизам, југословенски
уметнички простор, неоавангарде, говор уметника у првом лицу, побуна кроз
уметност, нарација деведесетих, уметност у садашњем тренутку и слично. Тежња је да
се јавности приближи и појасни језик уметности 20. и 21. века и да им се помогне у
читању уметничког дела, разумевању и коришћењу уметности за сопствену добробит.
План је да се у реализацију серијала укључе и сарадници, наратори и гости из
различитих области који ће допринети ефикаснијој и приступачнијој интерпретацији
уметничких дела. Идеја је да се за нараторе и госте позову људи из јавног живота, из
света музике, глуме, телевизије, интернета, како би се уметничко наслеђе представило
као приступачно, корисно, доступно свима.
Серијал отвара могућности наставака и наредних година, као и укључивање других
сродних институција и организација у продукцији епизода.
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ОСНОВНА СРЕДСТВА
ИНВЕСТИЦИОНО ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ
Конто
5126
5126
5126
5126
5126

Трошак
Професионални носач камере за раме
Velbon Dolly DL-11
Micro SDXC 256GB Extreme PRO 170MB/s
Sennheiser EW 100 ENG G4
BrightSign
(са картицом и видео каблом)
5126
3D скенер
5126
Монитори
5126
Рачунари са OS Win10Pro
5126
Мрежни штампач у боји МФ
5126
Скенери
5126
Лаптопови
5126
Екстерни хард дискови
5126
Мрежна опрема – Access Pointi, POE Switchevi,
Outdoor Access Pointi, PoE Injectori
5126
Raspberry Pi уређаји
5126
Мини PC рачунари
5126
Монитори осетљиви на додир
5126
Таблет рачунари и опрема
5126
USB флешеви
5126
Рачунар iMac са додацима
5126
Bosch РМ 3 Моторизовани држач ласера
5126
Bosch мерач углова и нагиба
5126
Bosch аку рефлектор 14,4v i 18v
5126 Две фотеље за канцеларију инжењер
5126
5126
5126
5126
5126

Једна лифт радна столица
Гардероберни ормарићи за посетиоце 7
сегмената
Касете за канцеларију инжењера
Ограда у Легату Чолаковић
Транспортна колица
УКУПНО

Динара
12.000,00
8.000,00
60.000,00
370.000,00
400.000,00
100.000,00
250.000,00
1.000.000,00
60.000,00
20.000,00
375.000,00
60.000,00
200.000,00
100.000,00
140.000,00
160.000,00
160.000,00
30.000,00
400.000,00
25.000,00
30.000,00
20.000,00
80.000,00
20.000,00
665.000,00
320.000,00
100.000,00
60.000,00
5.225.000,00

АТЕЉЕ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ
Набавка нове опреме –
С обзиром на послове који предстоје у наредној години потребно је обезбедити следећу
опрему:
- усисивач са ХП филтером
- вакум сто димензија 300x200цм
- Фотоапарат (''Nikon D3500'' са објективом ''Nikon AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G
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VR'', меморијском картицом ''Sandisk SD 32GB CLASS 10 ULTRA 80MB/S'' и
торбом)
Атеље за конзервацију и рестаурацију обавља превентивну заштиту, конзервацију и
рестаурацију слика рађених разноврсним техникама и материјалима. Једна од битних
карактеристика слика која представља посебну проблематику је њихова димензија. У
оквиру збирки сликарства се налазе слике великих формата најзначајнијих сликара
југословенског и српског сликарства, попут „Пијане лађе“ Саве Шумановића,
„Девојчице у белом простору“ Габриела Ступице, „Гуслар“ Петра Лубарде...
Како би се обавиле потребне санације проблема на културним добрима које су се
током времена и услед природног старења материјал појавиле потребна је набавка
вакум стола димензија 300x200 цм. Овакав сто је предвиђен за исправљање
деформација, консолидацију и подлепљивање платнених носиоца и захваљујући својој
димензији омогућава дезбедан рад када су у питању културна добра великих
димензија.
Један део слика великог формата је предвиђен за сталну поставку којом треба да се
отвори Музеј савремене уметности након реконструкције.
Атеље за конзервацију и рестаурацију је битан чинилац у очувању културних
добара и уопште организацији музејског програма. Стога је потребно да поседује
одговарајућу опрему која ће омогућити несметан и безбедан рад, и праћење
савремених тенденција у конзервацији.
Цене:
- усисивач са ХЕПА филтером
46.000,00
- Фотоапарат са објективом и додатном опремом 65.000,00
Укупно : 111.000,00
ОПШТЕ ОДЕЉЕЊЕ
Конто
Трошак
5126
Прочишћивачи ваздуха
5126
1 ком. Штампач и 1 ком. скенер
5126
Лаптоп 1 ком.
5126
Косилица за траву
5126
Усисивач 2 ком.
5126
Усисивач за воду 2 ком
5126
Апарат за варење МИГ-МАГ
5126
ДЛ Мавиц 2 Про (мини дрон)
УКУПНО

Динара
100.000,00
44.000,00
40.000,00
600.000,00
20.000,00
50.000,00
130.000,00
180.000,00
1.164.000,00

ПАВИЉОН
Укупна површина објекта цца 102,00м2 + 93,00м2 - укупно 195,00м2
5114 Процењена вредност пројектног планирања .............1.200.000,00
5112 Процењена укупна цена изградње објекта износи ...18.800.000,00.
Овом проценом обухваћено је рушење постојећег бетонског платоа, потребан
ископ земље, бетонирање темеља самаца и подне плоче са подлогом и хидро и термо
изолацијом, комплетна челична конструкција објекта финално обрађена,
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термоизолација крова лимени кров као и опшивка надстрешнице и спуштени плафон
од алукобонд плоча. Унутрашњи под завршно обрађен епоксидним премазом, спољи
плато обрађен природним каменом, а три стране објекта затрављене су преко
бетонских растер плоча које су насуте хумусном земљом. Саставни део процене су и
комплетни инсталатерски радови.

ОТКУП 5151
Откуп уметничких дела ..........................................................8.700.000,00
Откуп књига.................................................................................300.000,00
УКУПНО: ...............................................................................9.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМИ 2022 .......................................48.500.000,00
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА
Конто
4266

Трошак
Хард дискови за НАС: 2.5" ССД САТА 6Гб/с, 3Гб/с, 2ТБ x 4
комада 30.000,00 x 4

Конто
4235

Трошак
Хонорар за скенирање и обраду скениране грађе Одељења за
уметничку документацију

Динара
120.000,00

Динара
200.000,00

Електронски водич кроз Музеј
Конто
4235

Трошак
Одржавање и допуна водича

Динара
300.000,00

Укупно дигитализација у 2022. год....................................620.000,00
Укупно за 2022. год................176.217.000,00
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ПЛАН ПРИХОДА МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
04 –СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
Приходи од продаје добара и услуга : 17.691.000,00
411000 – Плате додаци и накнаде запослених(зараде)..............2.000.000,00
412000- Социјални доприноси на терет послод.(зараде)........... 357.000,00
423000- Услуге по уговору.........................................................13.834.000,00
426000- материјал........................................................................ 1.500.000,00
08 дотације од невладиних организација и појединаца
424000- специјализоване услуге ................................................8.000.000,00

МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
ДИРЕКТОР
МАРИЈАНА КОЛАРИЋ
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