На основу члана 44. став 1. тачка 1. Закона о култури („Сл. гласник Републике Србије“
бр. 72/2009, 13/2016 и 30/16 - исправка) и члана 21. тачка 1. Закона о јавним службама
(„Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005
- испр. др. закона и 83/2014 - др. закон), Управни одбор Музеја Војводине Нови Сад је на
седници одржаној 17. априла 2018. године усвојио
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД
Статут Музеја Војводине Нови Сад ( у даљем тексту: Музеј) донет 14.03.2017. године,
број 01-544 од 14.03.2017. године, на који је дата сагласност Покрајинске владе, решење
број 022-303/2017 од 29. марта 2017. године, мења се и гласи:
Члан 1.
Члн 3. мења се и гласи :
Музеј има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним
законом, Одлуком и Статутом.
Музеј послује као установа, у складу са прописима о јавним службама.
Назив музеја је Музеј Војводине Нови Сад.
Музеј је уписан у Регистар Привредног суда у Новом Саду под бројем Фи. 3402/92, на
основу Решења тог суда.
Седиште Музеја је у Новом Саду, у Дунавској улици број 35.
Дан Музеја је 26. октобар.
Своју делатност Музеј Војводине обавља у Дунавској улици 35, Дунавској 37, Музеју
штампе (Војислава Илића 15), Дворцу у Челареву (Пролетерска 15), Етно-кући „Брвнара“
у Бачком Јарку ( Новосадска 34), Музејском комплексу у Кулпину (Трг ослобођења 7) и у
“Медецинској музејској збирци, Пастеров завод- као депаданс Музеја Војводине“ у улици
Хајдук Вељковој 1, у Новом Саду.
Музеј може имати и друге депандансе.
Члан 2.
Члан 11. мења се и гласи:
Музеј послује као јединствена организација, у којој се рад организује у
организационим јединицама - одељењима.
Сви послови Музеја груписани су по одељењима:
- Одељење археологије (праисторијско, античко, средњовековно);
- Одељење старије и културне историје (XV-XIX века);
- Одељење савремене историје (XX век);
- Одељење Музеј присаједињења 1918. године;
- Одељење “Медецинска музејска збирка, Пастеров завод- као депаданс Музеја
Војводине“
- Одељење етнологије;
- Одељење Музејски комплекс у Кулпину;
- Одељење матичне службе;
- Одељење конзервације и рестаурације;
- Одељење за издавачку делатност и библиотека;
- Одељење за педагошки рад и односе са јавношћу;
- Одељење општих и правних послова;
- Одељење рачуноводства.
У оквиру одељења могу постојати јединице и одсеци.

Одељења се састоје од збирки.

П р е д с е д н и к Управног одбора
Проф. др Дејан Микавица
_______________________________
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