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ЛЕГАТУСРПСКОЈ 
МУЗЕЈСКОЈПРАКСИ

ПРИМЕРМУЗЕЈАГРАДАБЕОГРАДА
Сажетак:Радсебавипитањемстатусалегатаусрпскојмузеј
скојпракси.Упрвомделусуприказанасхватањапојмалегатакод
неколикоаутора,каоиправнотумачењеиважећалегислатива
увезислегатима.Посебно јенаглашенонепостојањенеупитне
законскепроцедурекојомсерегулишепоступањемузејскихуста
новаслегатима.Другидеорадајепосвећентретмануиположа
ју легатауМузеју градаБеограда,музејске установе којаруко
водисањих28.Наведенисусвилегатикојисетренутноналазе
подуправомовогМузеја,адетаљнојеанализирановишењихкоји
представљајукарактеристичнепримерекакодобре,такоилоше
праксе.Накрајурадаје,крозприказранијезаконскерегулативеи
приступаупракси,предложенотумачењеразличитихтретмана
овеврстемузејскихзбиркиупериодупослеДругогсветскограта.

Кључнеречи:легат,МузејградаБеограда,културнаполитика,
законскарегулатива,музејскапракса

Урадујеприказанокакојелегат,икаопојамикакокон
кретна форма даривања, третиран у домаћој легислативи,
теорији и пракси, с посебним освртом на примерМузеја
градаБеограда,којируководиса28легатаразличитихка
копосадржајуиврстиматеријалатакоипоначинунабав
кеитретмануунутарсамогмузеја.1Разматрано јекаконе

1 Радјенастаоусклопуистраживањазадокторскудисертацију„Одпри
ватне заоставштинедомузејске збирке.ПроблеммузеализацијеЛега
таМиланаЗлоковићауМузејуградаБеограда”,којајеуприпремина
ОдељењузаисторијууметностиФилозофскогфакултетаУниверзитета
уБеограду.
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постоје јасно дефинисане процедуре нити јасно утврђена
легислативарадаслегатима,иаколегатиимајудугутради
цијуусрпскојисторијиикултури.Ускладустимјепредста
вљенокакосеидалисеуопштепојамиинституцијалегата
третирајууЗаконуокултурнимдобрима,предлогунацрта
ЗаконаокултурномнаслеђуиЗаконуонаслеђивању,каоиу
стручнимупутствимамузејскимустановама.Разматранјеи
појамлегат,којиауторикористенаразличитеначине.Као
репрезентативанпримерприказанјеслучајМузејаградаБе
ограда,којисасвојих28легатапредстављамузејскууста
новукоја,уБеограду,руководинајвећимбројемњих.2Кроз
типизацијуразличитихформилегата,каоианализуважеће
законскерегулативеувременукадасудоспевалиуМузеј,
предложени су закључци у вези са одабраним третманом
унутармузејскеустанове.

Легатутеоријииважећојлегислативи

УЛексиконустранихречииизразаМиланаВујаклијелегат
једефинисанкао„завештање,остављањеунаследствојед
ногделаоставштиненекомлицукојеиначенеби,позакону,
ималоправананаследство.”3

Порекломречиињеним значењем сепозабавиоиБранко
Лазић, према којем: „У комуникацијским оквирима сада
шњице,појамлегата,каотаутолошкиразумљивсампосе
би,прећутнојеприхваћениодстранелаика,иодмноштва
професионалацаупућенихуовутематику”.4Лазићсебавио
иодносомпојмалегат, спојмовиманаслеђе, односно за
оставштина илиоставштина, у том контексту тумачећи
легаткао„оставштинузабудућност”.Унаставку јенавео
да појам легат може да се подведе подпојампоклон, ко
јисматраширим,икоји„неподразмеваникаквеусловеза
примопредају.Акосеусловаљавањеидогоди,ондатоиније
поклон[...]”.Онсматраданијесвакипоклонилегат,јерста
туслегатазависииодвременаиначинанакојигајелегатор
прикупио,аможе,приликомдавања,битииусловљен.Он„у

2 Попислегатаумузејскимиосталимустановамазаштитедатјеу:Avra
mović,Z.(1994)LegatiukulturiBeograda.Stanje,problemiimogućare
šenja,Kulturabr.93/94,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,
str.222–224.

3 Вујаклија,М.(2002)Лексиконстранихречииизраза,Београд:Просве
та,стр.482.

4 Лазић,Б.(2004)Легат–проблемилибогатство,у:Огледиизмузеоло
гије,Лазић,Б.(2004),Ваљево:НароднимузејуВаљеву,стр.43.Лазић
јеконсултоваовећибројречникаиенциклопедијаизакључиодаједе
финицијаувећинињихвеомаслична,каоитодасепојамнепомиње
уЕнциклопедији ликовнихуметности,нитиуЛиковној енциклопедији
Југославије;напомена1.
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себисадржинотудуговременскогличногангажовањавла
сникаустварањуисакупљању,чувањуизаштитипредмета
којичинелегат”.5Изсвеганаведеногможесезакључитида
Лазићлегатомсматрапоклонкојијенекипојединацдаоне
којустанови, с тимдатајпоклонмораподразумеватиод
ређенузбиркупредметакојујетајпојединацсмишљенои
токомдужегвременскогпериодасакупио.6Идругиаутори
бавилисусепојмомлегата.КакоЗоранАврамовићнаводи:
„Легат(лат.legatum)јеоставинановцаилидругеимовине
којасеопорукомостављаодређеномлицуилиустановина
чувањеилиупотребу.Успостављасеуговорнимодносомиз
међулегатораипримаоца,причемуможедасекористии
тестаменткаоосновазазаснивањеуговора[...]Подлегатом
сенајчешћеподразумевадаривањеисторијскоуметничких
предмета одговарајућој установи културе.”7 Дакле, према
Аврамовићу, легат може бити остављен тестаментом, али
се његов настанак може формулисати и уговором између
легатораилегатара.ЈаснаЈовановнеулазиурасправуоко
термина,користећинаистиначинпојмовелегат,поклони
завештање,8штојеприступ,какоћесевидетииизовогра
да,којијеуобичајенумузејскојпраксиуСрбији.

Наконразматрањавишеслојностизначењатерминалегат,
НадаАрбутиназакључуједа„можемопоједностављено,али
итачно,легатомубиблиотеци(архивиилимузеју)назвати
ону библиотеку целину коју је некој институцији културе
тестаментарнозавештаоиливласникилињеговправнина
следник”.9Сдругестране,усвојојдокторскојдисертацији,
ЈадранкаБожићнаводидаселегатом,укултуролошкомсми
слу,алииупракси,сматрајусвипоклонинекојинституцији/
установи,поред,наравно,онихостављенихтестаментом.10

У српској легислативи, легатом се бави само Закон о на
слеђивању(чл.141–154).11Међутим,уњемусенекористи
термин легат, већ испорука, за чију садржину се наводи:
„Завешталацможе једнуиливишествариилиправаоста
витинекомодређеномилиодредивомлицу,илиналожити

5 Исто,стр.44.
6 Исто,стр.45.
7 Avramović,Z.нав.дело,стр.214.
8 Јованов,Ј.(2010)ЛегатиуСрбији,РадмузејаВојводине52,НовиСад:

МузејВојводине,стр.257–269.
9 Арбутина,Н.(2016)Легатубиблиотеци,докторскадисертација,Фило

лошкифакултет,УниверзитетуБеограду,Београд,стр.11.
10Božić,J.(2019)LegatiukulturnojpoliticiRepublikeSrbije,doktorskadiser

tacija,Fakultetpolitičkihnauka,UniverzitetuBeogradu,Beograd,str.2.
11Закон о наслеђивању, Службени гласник Републике Србије 46/95 и

101/2003.



120

АНГЕЛИНА БАНКОВИЋ

наследникудаизоногаштомујеостављеноданекуствар
илиправонекомлицу,илимуисплатисумуновца,илига
ослободикаквогдуга,илигаиздржаваили,уопштеуње
говукористнештоучиниилисеуздржиодкаквогчињења,
илиданештотрпи.Таквимсе завештањемпоправилуне
постављанаследник,већсеононазиваиспоруком,лицеко
мејенамењеноиспорукопримцем,аонајкогаиспорукате
ретиназиваседужникомиспоруке”(чл.141).Истовремено,
Законокултурнимдобрима, засада јединизаконкојим је
регулисанрадмузеја,уопштенепомињелегате.12

Легатом,каоправниминститутом,подробносебавилаСне
жанаМиладиновић.13Она јерасправљалаопојмовимале
гатииспорука,наводећида,иакосеусамомЗаконуона
слеђивањуидаљекориститерминиспорука,утеоријииу
праксисудалекоприсутнијитерминилегат,односнолега
тор(завешталац)илегатар(испорукопримац).Наглашава
да термин легатозначава „одредбу у тестаменту којом је
завешталацизразиосвојувољудаодређеномлицуостави
имовинску корист у виду легата”.14 Тако легатор одређује
предметлегатакојимостављанештолицукојенијењегов
законскинаследник.Легат семоже завештати самопутем
тестамента,апредставља„располагањеимовиномзаслучај
смртисадржанојупуноважнојизјавипоследњевоље–те
стаменту”.15Миладиновић је у свом раду закључила и да
легатуниједатодовољнопросторауЗаконуонаслеђивању
(само14чланова),16каоидасењиметеоретичаринисудо
вољнобавили.Каопоследицу,онавидимногобројненеја
сноћедокојихдолазиупракси,каоинедовољнодефини
санеулоге главнихактера–легатора,онерата (извршиоца
тестамента) и легатара, због чега се завештаоци радије

12Законокултурнимдобрима,СлужбенигласникРепубликеСрбије71/94
и52/2011.Наовучињеницуосврћусеи:Лазић,Б.нав.дело,стр.47;Bo
žić,J.нав.дело,стр.41.ПојамлегатсенепојављујениунацртуЗакона
окултурномнаслеђу,којиједатнаувидјавности2019.годинеикојије
доступан на http://www.kultura.gov.rs/lat/dokumenti/javnaraspravaona
crtuzakonaokulturnomnasledju(приступљено:20.5.2020).Истоважи
изаранијезаконекојисусеодносилиназаштитукултурнихдобра:За
конокултурнимдобрима,СлужбенигласникСавезнерепубликеСрби
је6/90;Законозаштитикултурнихдобара,СлужбенигласникСавезне
републикеСрбије28/77.

13Miladinović,S.(2000)Legat–krozpravnunaukuizakonodavstvo,Beograd:
ZadužbinaAndrejević.

14Исто,стр.11.
15Marković,B.Legat,u:Enciklopedijaudruženogpravaipravaimovinskog
rada, tom I (ALj) (1978),Beograd:Službeni listSFRJ, str.889.Citirano
prema:Miladinović,S.nav.delo,str.12.

16НаконизменаЗаконакојесууследилепослеобјављивањарадаС.Мила
диновић,кадаихје,какоонаинаводи,било10.
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одлучујудаодређенипоклонучинејошзаживота,негода
завештајулегат.17ЈадранкаБожићподвлачиидауговороле
гатуниједозвољенусрпскомправу,каоидасеуместоње
ганајчешћекористиуговоропоклону.Његоваприменајеу
складусаопштеприхваћенимприступомистањемупракси,
премакојемселегатомсматрасвакипоклон,пасетако,пре
маистој ауторки, савременотумачењелегаторстваодноси
наостављањеимовинепутемтестаментаилипоклонанеко
мекозаконскинијењенвласник.18Сличнотумачењенала
зисеикодЛазића,премакоме,„полазнамузеолошкатачка
зареализацијулегаторствајестестановиштедајеупитању
примопредајаоставштинебезикаквихновчанихтрансакци
ја,алисамогућношћудругих,нефинансијскихусловакоји
могубитичистоетичке,ачестоорганизациономатеријалне
природе.”19

Легатудомаћојпракси

ЈадранкаБожићконстатуједакултурнаполитикаРепублике
Србијепремалегатиманиједефинисана,каоиданедостају
подзаконска,паизаконскаактаофункционисањумузејана
овомпољу.20

Јединипокушајутомсмислуучињенје1981.године,пот
писивањем Договора о спровођењу јединствене полити
кеприхватања,чувања,одржавањаиизлагањапоклонаи
легата (даље:Договор).21ПотписнициДоговора су, поред
органаградскевласти,били:Етнографскимузеј,Музеј„25.
мај”,МузејградаБеограда,МузејНиколеТесле,Педагошки
музеј,Музејпозоришнеуметности,Музејафричкеуметно
сти,Музејпримењенеуметности,Музејсавременеуметно
сти,Природњачкимузеј,Народнимузеј,Библиотекаграда
Београда, Југословенска кинотека, Историјски архив Бео
градаиЗаводзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда.
Учлану3.јејаснонаглашенода„Подпоклономусмислу
овогдоговораподразумевасестицањествариизпретходног
члана,којесопственикускладусазаконом[...]безнакнаде
трајнопоклањаипредајеудржавнусвојину[...]”,каоида
се„Подлегатомусмислуовогдоговораподразумевастица
њествариизпретходногчланакојезавешталацускладуса
закономостављаучесникудоговоранаосновутестамента”.

17Miladinović,S.нав.дело,стр.88.
18Božić,Ј.нав.дело,стр.3,38,44.
19Лазић,Б.нав.дело,стр.50.
20Božić,Ј.нав.дело,стр.31.
21Договор јеобјављену:СлужбенилистградаБеограда6,27.фебруар

1982.
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Треба,међутим,нагласитидаДоговор,наконштопостави
јаснуразликуизмеђупоклонаилегата,оведвеврстедари
вања третира наистиначин.УчеснициДоговора су утвр
дилиизаједничкекритеријумезаприхватањепоклона,од
носнолегата,премакојимаонморада„[...]представљадо
приносразвојуиширењукултуреикаотакавзаслужуједа
будедруштвенозаштићен[...]”,„даузначајнојмеридопри
носи употпуњавању и заокруживању појединих уметнич
киходносноисторијскихцелинаилиуметничкихправаца
уорганизацијамазаштитеодноснотематскиипроблемски
одражававременастајањауметничкихвредностиуодређе
номисторијскомпериодуиликонтинуитету”и„дајевезан
зазначајанисторијскидогађајодносноисторијскуличност
[...]” (чл.5).Даље јеутврђенодаћеодлукуоприхватању
поклона / легатадоносити телокоје је за тоодређеноСа
моуправнимопштимактомучесникадоговора,анаоснову
процене комисије коју ће претходноформиратинадлежни
органучесникадоговора(чл.6).Уговорсадародавцембиће
потписантекнакондоношењаовеодлуке(чл.7).

Савременији документ, који је још увек на снази, донео
је Народни музеј у Београду, 2001. године, под називом
Стручноупутствооусловимаиначинучувањаикоришће
њауметничкоисторијскихдела(даљеУпутство).22Појам
легатсеуУпутствупомињеучлану6ичлану8,уоквиру
сегментапосвећеногнабављањупредметазамузејскезбир
ке.Легатсенаводикаоједанодначинанабавкемузејских
предмета,заједносаоткупом,поклоном,завештањем,архе
олошкимископавањимаитд.(чл.6),доксеуописупоступка
набавке и роковима зањегово спровођење говори о „пра
воснажностирешењаолегатуили завештању” (чл. 8).Из
поменутогсевидидаУпутстворазликујепојмове„легат”и
„завештање”,мадасенебавизначењемниједногнидругог.
Такођесе,наосновуупотребљеногизраза„правоснажност
решења”,можезакључитидаселегатоми/илизавештањем
сматрасамоонајмузејскипредметилигрупапредмета,који
сумузејудодељенинаосновусудскогрешења.

У Упутству је детаљно објашњен процес набавке му
зејских предмета, али без икакве диференцијације изме
ђуразличитихначинанабавке,односно,легат је третиран

22УпутствоједоступнонавебсајтуНародногмузеја:http://www.narod
nimuzej.rs/wpcontent/uploads/2018/06/Strunouputstvoouslovimaina
inuuvanjaikorienjaumetnikoistorijskihdela.pdf (приступљено:
18.12.2019),адонетојеускладусачл.79ичл.90Законаокултурним
добрима, којима су прописане обавезе централних установа заштите,
измеђуосталогидадонесу„стручнаупутстваоусловимаиначинучу
вања,коришћењаиодржавањаодговарајућеврстепокретнихкултурних
добара”(чл.90).
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истоветнокаоибилокојидругиначин(чл.6–11).Комисија
којаодлучујеотомедалипредметтребадапостанедеому
зејскезбирке је,заразликуодонеуДоговору,састављена
од стручњака из самогмузеја који предмет набавља, зове
сеКомисија занабавкумузејскихпредмета, иформира је
директормузеја (чл.9).Комисија заседанапредлог,упи
санојформи,кустоса,којиће,наосновусистематизацијео
раднимместимамузејаиорганизацијезбиркиумузеју,бити
задужензапредметекојисенабављају(чл.8).Акојеодлука
Комисијепозитивна, „директормузеја доносирешењеко
јимсеутврђујесвојствокултурногдобраинабављениму
зејскипредметразврставасеуодговарајућузбиркумузеја”
(чл.10).Решењеседостављанадлежномкустосукојиима
рокод30дана, који сеузоправданеразлогеможепроду
житидогодинудана,дапредметунесеумузејскекњигеи
формирапотребнудокументацију(чл.11).

МузејградаБеоградаилегатикојечува

Имајући у виду раније поменута тумачења појма легата,
уМузејуградаБеоградаданаспостоји28легатаицелина
којеимајутајстатус.23Наиме,називлегатсеуМузејугра
даБеограда,поредлегатакојитоформалноиправнојесу,
односноонихкојесусвојимтестаментомоставилињихови
власници, користи и за целине, колекције и заоставштине
којејеМузејдобионапоклонодвласникаилињиховихна
следника,илинауправљањеодГрадаБеограда,којемсу,у
ствари,поклоњени.

Легатакојитозаиста јесу,ускладусаЗакономонаслеђи
вањуиДоговоруоспровођењу јединственеполитикепри
хватања,чувања,одржавањаиизлагањапоклонаилегата,
тојестонихкојисууМузејдоспелинаосновутестамента
својихвласника,имадевет.ТосулегатиЈованаСуботића,
БранимираЋосића,БетеВукановић,ИванаБожића,Петра
Одавића, Милоша Ђурића, Даре Милошевић, Владимира
Мариновића и Добривоја Радосављевића. Материјал који
садржејеразноврстанисастојисеодпородичнихмемора
билија (легат ЈованаСуботића), предмета који су настали
токомпериодасопственогстваралаштва(легатиБранимира
Ћосића,БетеВукановићиМилошаЂурића)илиуметнич
кихпредметаиколекцијасакупљенихтокомживота(лега
тиПетраОдавића,ДареМилошевић,ИванаБожића,Вла
димира Мариновића и Добривоја Радосављевића).24 Број

23Ова бројка обухвата и Легат Милана Злоковића, који је још увек у
формирању,збогчеганећебитиразматранудаљемтексту.

24Подациолегатимакоји сенаводеуовомрадуприкупљенисуистра
живањемдокументацијеМузејаградаБеограда,којаседеломналазиу
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предметакојисадржесекрећеодсамо10уЛегатуДобриво
јаРадосављевића,дочак2.284уЛегатуБранимираЋосића.
ЖивотнипутовихлегатауМузејуподједнакојеразнолик.

Већина легата, попут оних ВладимираМариновића и Бе
теВукановић,формиранисукаозасебнецелине.Сликарка
БетаВукановић(1872–1972)јесвојимтестаментомостави
лаМузејуградаБеоградалегатукојемсеналазе293њена
уметничкарада,личнипредметиипредметикојисусачиња
валињенатеље(слика1).25ЛегатВладимираМариновићаје
власниктакођеоставиотестаментом,асадржи172предме
таликовнеипримењенеуметностикојесуонињеговасу
пругауглавномсакупилинапутовањимапоДалекомистоку,
АфрицииЈужнојАмерици.26Супротанпримерпредставља
јулегатиМилошаЂурићаиПетраОдавића.ДрМилошЂу
рић (1892–1967)био јеистакнутикласичнифилолог,про
фесоричланСрпскеакадемијенаукаиуметности.Његова
супругаЗоркаЂурићобратиласеМузејуписмомнаводећи
даће,ускладусажељомсвогсупруга,Музејутестаментом
оставитињегову заоставштину, смолбом да буде изложе
на.27 Примопредаја је обављена 1991. године, непосредно
пред њену смрт, а одлука је потврђена током оставинске

оквируадминистративнеархиве,аделомуоквирудокументацијесамих
легата.

25Rešenjeonasleđivanjubr. 774/72od20. 3. 1973. године;фасциклаПо
клониилегатиМузејуградаБеограда,АК73,ААМГБ;документација
Збиркезаликовнуимузичкууметностдо1950.године.

26КрстићПоповац, Љ. (2011) Легат Владимира Мариновића, Београд:
МузејградаБеограда,стр.5–6;RešenjeIVopštinskogsudauBeogradubr.
6058/982od24.6.1983;фасциклаLegatVladimiraMarinovića,АК451,AA
МГБ.ОвајЛегатби,заправо,требалоданосиназивЛегатВладимираи
ЕленеМариновић,собзиромдајетобиојединиусловкојијелегатор
поставиоусвомтестаменту.

27Писмо Зорке Ђурић Музеју града Београда бр. 784/1 од 17.2.1980;
фасциклаЗаоставштинаЗоркеЂурић,АК451,ААМГБ.

Слика1ИзложбаЛегатаБетеВукановићиз1983.године,
власништвоМузејаградаБеограда
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расправе.28УМузејујезатимодлученодаселегатподели
надвадела,такодаједан,којиобухватаЂурићеверукописе,
документа,фотографијеиличнепредмете,припаднеЗбир
цизапросветуинауку,докједруги,библиотекаса103на
словамеђукојима суимногиЂурићевипреводи,предата
библиотециМузеја градаБеограда, у оквиру које је обра
ђенаиинвентарисанакаобиблиотечкаграђа.29Таквомоб
радомматеријала се изгубила целовитостЛегатаМилоша
Ђурића,којисечакиневодикаомузејскилегат.Истоважи
изаЛегатПетраОдавића,којијеМузејуоставио16слика,
узмолбудасвебудузаједноизложене,узнапоменудасу
поклонЛепосавеиПетраОдавића.30Умузејскојдокумента
цијијенаведенодасерадиопоклонуП.Одавића,алислике
нисуизложене,нитисеводекаолегат.Наиме,условвласни
кадањиховлегатилипоклонбудесталноизложенчестосе
постављамузејима,алиониувеликомбројуслучајеванису
умогућностидагаиспуне.31

Легатакојисетаконазивајусамозатоштосетерминуста
лиоупраксиимадалековише,чак20.Онисе,преманачину
накојисудошлиуМузеј,могуразврстатиутригрупе.

28RešenjeIopštinskogsudauBeogradubr.805/2od19.2.1993;фасцикла
ЗаоставштинаЗоркеЂурић,АК451,ААМГБ.

29Zapisnikoizvršenojprimopredajibr.658/4od11.11.1991иZapisnikoizvr
šenojprimopredajibr.658/2od21.8.1991;фасциклаЗаоставштинаЗорке
Ђурић,АК451,ААМГБ.Закључносазавршеткомовограда,предмети
нисубилиуведениуКњигеинвентара.ТребапоменутиидајеЗбирка
запросветуинаукуумеђувременуспојенасаЗбиркомзаисторијукњи
жевностиикултуре.

30ПисмоПетраОдавићаМузејуградаБеограда,бр.785од31.12.1949.го
дине;фасциклаЛегатПетраЈ.Одавића,АК46,ААМГБ.Писмојепу
бликованоу:Непознатиаутор(1954)ЛегатиМузејуградаБеограда,ГГБ
I,стр.407–411.

31Отомеидругимпроблемимау:Avramović,Z.(1994)LegatiukulturiBeo
grada.Stanje,problemiimogućarešenja,Kulturabr.93/94,Beograd:Zavod
zaproučavanjekulturnograzvitka,str.216–218.

Слика2Реконструкцијауметниковогатељеа,
МузејПајеЈовановића,власништвоМузејаградаБеограда
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Првугрупучинеоникојусу,уствари,поклонивласника,и
обухватајулегатеСветозараДушанића,ДаринкеСмодлаке,
ПајеЈовановића,РобертаЦихлерГашпаровићаикомпаније
Југоекспорт.32СаизузеткомПајеЈовановића,којијеМузеју
поклониопредметеизсвогатељеаидеосвојихуметничких
радоваиличнихпредмета(слика2),осталилегатиподразу
мевајуколекцијекојесусакупилињиховивласници,нуми
зматичку (С.Душанић),уметничку (Југоекспорт)избирке
уметничкихипредметапримењенеуметности(Д.Смодлака
иР.ЦихлерГашпаровић).Њихов садржај се веома разли
кујеипо врстиипобројупредмета, па јенајмањиЛегат
Југоекспортаса75предмета,анајвећионајСветозараДу
шанића,са2.178.Вероватнозбогтогаштосувласницибили
директноукључениупреговоресаМузејем,овагрупалега
тајетретиранаадекватнијеодпретходне,пасусвиинвен
тарисанииобрађеникаозасебнецелине.Првобитнидого
вор,узсавангажманМузеја,нијереализовансамоуслучају
ЛегатаРобертаЦихлерГашпаровића.Он јеМузеју, поред
предметапримењене уметностии уметничкостилскогна
мештаја,оставиоикућууУлициПерсидеМиленковић12
(слика3).33Уписмуиз1975.годинејеизразиожељудаМу
зејуостависвојупородичнувилуподигнуту1940.годинеи
предметеуњој,узусловдаМузејпомогнедаседенациона
лизуједеокућекоји је,премањеговимречима,бесправно
национализован.Нијетражиодасетајдеокућевратињему,
већдасевласништвопребацидиректнонаМузеј.34Ипоред
покушајакоји сунаправљениутомсмислуипрепискеса
ГрадскомопштиномСавскивенац,којајепосталавласник
национализованогделакуће,денационализацијанијеуспе
ла.35Уговорјеипакпотписан,стимштосеМузејобавезао
дапредузмесвенеопходнемередасенационализованидео
кућештопрепренесеуњегововласништво(чл.4),штони
доданаснијереализовано.

Другугрупучинеколекцијеипредметикојесупоклонили
наследници власника и обухватају легатеЉубице С. Рок
сандић (тј.СимеонаРоксандића),ЂорђаНоваковића,Бра
нислава Нушића, Стевана Мокрањца, Петра Коњовића и

32Б.Лазић, на пример, наглашава да легаторимогу бити самофизичка
лица,аникакофирмеиликомпаније:Лазић,Б.нав.дело,стр.45.

33Ugovorbr.3366od17.6.1976;фасциклаПоклониилегатиМузејуграда
Београда,АК73,ААМГБ.

34Pismobr.695/1od25.4.1975;фасциклаПоклониилегатиМузејуграда
Београда,АК73,ААМГБ.

35ПрепискаизмеђуМузејаиГОСавскивенацсечувасаосталомдокумен
тацијом;фасциклаПоклониилегатиМузејуградаБеограда,АК73,АА
МГБ.
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ЈосифаМаринковића.36ОсимлегатаЂорђаНоваковића,од
носнобогатеколекцијепапирногновцакоју јеМузејупо
клонилањеговасупруга,уосталимслучајевимасерадио
збиркамамеморабилијазначајнихличностиизуметничког
животаСрбије.Бројпредметатакођеварираикрећесеод
16гипсанихрадоваСимеонаРоксандића,дочак7.436пред
метауЛегатуЂорђаНоваковића.Начиннакојисуовиле
гатитретираниуМузејујеподједнакоразнолик,пасунеки
одњихсамопридодативећпостојећојзбирци,безназнака
дасерадиолегату.Тоје,например,биослучајсЛегатом
СимеонаРоксандића,којије,каоиЛегатПетраОдавићаи,
највероватније,уследчињеницедајепоклоњенамањагру
папредмета, самоприпојенЗбирци заликовнуимузичку
уметност до 1950. године.37 Ту су затими легатиСтевана
МокрањцаиЈосифаМаринковића,којинисуобрађенииин
вентарисанисамостално,већуоквируКултурноисторијске
збирке,којапредстављазасебнуцелинуусклопуЗбиркеза
ликовнуимузичкууметностдо1950.године.38Осталатри
легатасуобрађенаиинвентарисанакаосамосталнезбирке.

КаоначиннабавкеданашњихлегатаМузејаградаБеограда
требапоменутии једну врсту споразумапремакојемвла
сници неке колекције исту уступају у замену за одређену
финансијску надокнаду.39 Тако су уМузеј доспели легати

36УовугрупуспадаиЛегатМиланаЗлоковића,којисетренутноналазиу
процесуформирања,аобухватамеморабилијеирадовеархитекте.

37ДокументацијаЗбиркезаликовнуимузичкууметностдо1950.године.
38ДокументацијаЗбиркезаликовнуимузичкууметностдо1950.Уистој

ЗбирцисеналазиифондЂорђаКрстића.
39Безобзиранатоштоовајначиннабавкепредметапредметаформално

представљаоткуп,овезбиркесеуМузејуградаБеоградатретирајукао

Слика3ЕнтеријерЛегатаРобертаЦихлерГашпаревића,
власништвоМузејаградаБеограда
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КсенијеиРаденкаПерићаиПетраПоповића,којисеуоба
случајасастојеодколекцијакојесуприкупиливласници.

Збирка Ксеније и Раденка Перића садржи етнографске и
предметеликовнеипримењенеуметности,углавномиз19.
века.40БрачнипарПерићје1972.годинепотписаоУговорса
Музејем,којимсусеспоразумелидазбиркаможедаоста
неустанупоклонодавацадокрајањиховихживота,алии
даМузејимаправадапојединепредметеизнесезапотребе
излагања,обрадеиликонзервације(чл.3).41Музејсеобаве
заодаћеПерићимаисплаћиватификснугодишњуновчану
суму,зарежијскетрошковеитрошковеодржавањазбирке
(чл.5).Додатно јенеуобичајенотоштосупредмети,иако
суосталиустануПерића,билиинвентарисанииуписани
умузејскекњиге.Осимтога,надлежностнадпредметима
је,премањиховојврсти(уметнички,односноетнографски
ипредметипримењенеуметности)подељенаизмеђуЗбирке
запримењенууметностиЗбиркезаликовнуимузичкуумет
ност,пајеЛегатинвентарисанкаодвезасебнеисамосталне
целинеусклопуоведвеЗбирке.42

легатииимајутакавстатус,каоиназив.
40Баришић,Р.(1981)ИзколекционарскоградаРаденкаПерића,Београд:

Етнографскимузеј,безпагинације.
41Ugovorbr.OV8153/72od15.11.1972,АКЛегатКсенијеиРаденкаПе

рића,ЛегатJugoexporta,ЛегатЈелисаветеЋ.Петровић,ЛегатСтевана
Ст.Мокрањца,ЛегатПетраКоњовића;документацијаЗбиркезаликов
нуимузичкууметностдо1950.године.

42Збирка за ликовну и музичку уметност је 1992. године подељена на
Збиркузаликовнуимузичкууметностдо1950.годинеиЗбиркузали
ковнуимузичкууметностод1950.године,пајеутомсмислуиЛегат
даље подељен на предмете настале пре и после 1950. године;Статут
МузејаградаБеограда,02бр.128/2од1.7.1992,члан19,архиваПравне
службеМГБ.

Слика4ЗбиркаПетраПоповића,деосталнепоставкеу
МузејуПајеЈовановића,власништвоМузејаградаБеограда
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ЗбиркаПетраПоповићасесастојипретежноодуметничко
стилскогнамештајаистареиреткекњиге(слика4).43Њује
комисијаЗавода за заштитуспоменикакултуре градаБео
градапрогласилазаспомениккултуреиуписалаурегистар
подбројем162иназивомЗбиркаПетраПоповића,1965.го
дине.44Поповић је1969.годинепотписаоуговорсаМузе
јемградаБеограда,наосновукојегјеМузејупоклонио91
предметизсвојеколекције.45Музејјезаузвратприхватиода
Поповићуобезбедисмештајуједномделустана(ипомог
неуњеговомопремању)начетвртомспратууУлицикраља
Милана21(чл.2и4),каоидагаангажујекао„водичаичу
вара”поставкеупреосталомделустанагдесузаједнобили
изложениатељеПајеЈовановићаиЗбиркаПетраПоповића
(чл.3),да„збиркуниукомслучајуниподкаквимусловима
нећеделитиупогледусмештајаипрезентирања,нитијебез
споразума сПоповићПетромпремештати на другоместо
иизлагатиизванпросторијаукојимаће збиркабитисме
штена“(чл.2).Додатно,Музејјепристаодаплаћаивећину
режијскихтрошкова,каоимесечнунадокнадузаангажман
Поповићу (чл. 2).Овакав аранжманусловио јениздаљих
изменакојесусеодносиленасталноповећањеизносакоји
јетокомгодинаисплаћиванзаодржавањестанаинадокна
дуПоповићу,каоипотписивањеновогУговора1973.годи
не,којимјејаснијеутврђенокојетрошковеплаћаМузеј,а
којеПоповић,икојим је јошједномповећанаПоповићева
месечнанадокнада.46

ОдукупногбројалегатауМузејуградаБеограда,петје,по
различитимосновама,уступљеноГрадуБеограду,којиихје
затимпредаонауправљањеМузеју.ТосулегатиТомеРо
сандића,ПавеиМиланаСекулића,ЛелеиСлавкаФлегела,
ЈованаЦвијићаиИвеАндрића.СаизузеткомЛегатаФлегел,
којијеуМузејдоспео2013.године,47осталисусмештени
укућамаистановимасвојихнекадашњихвласникаичине

43Vujović,B.(1965)ZbirkaPetraPopovića,Beograd:Zavodzazaštituspome
nikakulturegradaBeograda,str.5–8.

44RešenjeZavodazazaštituspomenikakulturegradaBeograda04br.943/3од
3.12.1964;АКЛегатПетраПоповића,документацијаЗбиркезаликовну
имузичкууметностдо1950.године.

45Ugovorbr.3145/69од20.5.1969;АКЛегатПетраПоповића,документа
цијаЗбиркезаликовнуимузичкууметностдо1950.године.

46Ugovorbr2879od21.5.1973;АКЛегатПетраПоповића,документација
Збиркезаликовнуимузичкууметностдо1950.године.

47Реверс02бр.19/17од8.10.2013;ААМГБ.ПреузимањуовогЛегата
претходиојевишедеценијскиспоризмеђунаследникапородицеФлегел
иГрадаБеограда,иако јеуговоркојимсурегулисаниправаиобавезе
какоФлегеловихтакоиГрадаБеоградапотписанјош1957.године;Ugo
vor406/57od30.1.1957;АККућалегата,ЛегатиуМГБ,ЗбиркаФлегел,
документацијаЗбиркезаликовнуимузичкууметностдо1950.године.
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музејеусаставуМузејаградаБеоградасасталнимпостав
камаотворенимзапублику.48СвионисууМузејуобрађени
и инвентарисани као засебне целине.И неки одњих, по
путлегатаФлегел,ПавеиМиланаСекулићаиТомеРосан
дића, су као и претходно представљена група, уступљени
Београдузаодређенуфинансијскунадокнаду.

ВајарТомаРосандић је1955.годинесНароднимодбором
градаБеоградапотписаоУговоркојимјесвусвојуимови
ну,укључујућиикућусаатељеомуКозачкојулицибр.30,
пренеонаБеоград.Град се заузврат обавезаодаРосанди
ћуисплатиодређенификсниизнос,каоидамудоживотно
плаћамесечноиздржавање.Уговором јеуступљено37ва
јарскихделакојасусеналазилаукући,акојасу,претходно,
стављенаподзаштитурешењембр.643/55Заводазазашти
туинаучнопроучавањеспоменикакултуреНароднерепу
блике Србије (данас Завод за заштиту споменика културе
РепубликеСрбије).49Народниодборје,затим,донеоРеше
њедасе„ПриГрадскоммузејууБеоградуосниваОтсекде
лаТомеРосандића, вајара” (слика5), чиме је надлежност
надмузејемуоснивањупренетанаМузејградаБеограда.50

48МузејТомеРосандићаје,збогстањаукојемсеналазиобјекатирекон
струкцијекојасеочекује,затворензапублику.

49Уговорбр.3108/55од22.8.1955;АКЛегатТомеРосандића,Конаккне
гињеЉубице,Музеј савремене уметности, Душан Јовановић Ђукин,
Легат Бете Вукановић, документација Збирке за ликовну и музичку
уметностдо1950.

50Решење бр. 1740/55 од 20. 1. 1956;АКЛегатТомеРосандића,Конак
кнегињеЉубице,Музеј савремене уметности, Душан Јовановић Ђу
кин,ЛегатБетеВукановић,документацијаЗбиркезаликовнуимузичку
уметностдо1950.

Слика5Уметниковатељеискоришћенкаопросторзасталну
поставку,МузејТомеРосандића,власништво

МузејаградаБеограда
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МиланСекулићињегова супругаПава су прикупили 164
иконенасталенатериторијибившеЈугославије,Русије,се
вернеИталијеиГрчке,упериодуод16.до19.века.Поред
икона,њиховузбиркучинииједанбројуметничкихсликаи
археолошкихпредмета,каоиуметничкостилскинамештај.
ЊујезакултурнодоброутврдиоЗаводзазаштитуспомени
какултуреградаБеограда1968.године.51Посмртисупруга,
1970. године,ПаваСекулић јепотписалауговор сГрадом
Београдомкојимјесваправаназбиркуистанукојојсена
лазипренеланаБеоград.52ТимуговоромсеГрадобавезао
даћедокрајаживоталегатистаностатиувласништвуПа
веСекулић (чл. 1) и да ће јој бити плаћани сви режијски
трошковии,додатно,месечнановчананадокнада,каоида
ћепоњенојсмртиистумесечнунадокнадуплаћатињеним
двемасестрама(чл.4и5).Музеолошкинајпроблематичније
одредбеУговорасутоштораспоредпредметаустанумора
остати„трајноонакокакогајеуговарачизвршиозаживота”
иштоГрад„нијеовлашћеннитиможенабилокојиначини
подбилокаквимусловимаЗбиркууцелиниилипојединач
не делове да отуђује, замењује, премешта или било какве
измененањојиувезисњомдаврши.”(чл.2),штоономогу
ћујебилокаквеизменеумузејскојпоставци(слика6).Пава
Секулићјепреминула1980.године,аГрадјењенузбирку
уступиоМузејуначувањеуговоромиз1987.године.53

51Rešenjebr.302/1od1.4.1968;фасциклаУговорзаЗбиркуСекулић,АК
451,ААМГБ;Радојчић,С.,Павловић,А.иБајићФилиповић,М.(1967)
Збирка икона Секулић, Београд: Завод за заштиту споменика културе
градаБеограда.

52Ugovorbr.804/1od1.8.1970;фасциклаУговорзаЗбиркуСекулић,АК
451,ААМГБ.

53Ugovor02br.178/1od6.2.1987;фасциклаУговорзаЗбиркуСекулић,
АК451,ААМГБ.

Слика6Рускасоба,деосталнепоставкеЗбиркеиконаСекулић,
власништвоМузејаградаБеограда
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Уместозакључка

НаосновуприказанеанализелегатакојисечувајууМузеју
градаБеоградауочаваседанепостојијединственапроце
дуразањиховопримањеитретман.Свакако јенеопходно
иматиувидудасерадиорелативнодугомвременскомпе
риоду,од1947.годинекадасууМузејстиглипрвилегати
(БранимираЋосића,СтеванаМокрањцаиЈосифаМаринко
вића)до1991.кадајестигаопоследњи(МилошаЂурића),
токомкојих јеувишенавратамењаналегислативакојасе
односиланарадмузејаизаштитукултурнихдобара.

ПрвизаконкојисеодносионаовуобластдонетпослеДру
гогсветскогратајебиоЗаконозаштитиспоменикакултуре
иприроднихреткостииз1948.године,54докјепрвиЗаконо
музејимадонет1951.године.55Наосновутогасеможеза
кључитидајенабавкапрвихлегатапретходиладоношењу
законаидајеобављанаупрвимпослератнимгодинама,ка
дамнога питања, укључујући и ово, нису билаформално
регулисана.Са изузетком неколико легата (И. Божића,М.
Ђурића,В.МариновићаиД.Милошевић),свиосталисуу
МузејстиглитокомважењаилиЗаконаозаштитиспомени
какултуреиприроднихреткостииз1948.годинеилиЗако
наозаштитиспоменикакултуреиз1966.године.56Иакоу
њиманепостојејаснесмерницезарадслегатима,одређене
одредбеутицалесунапроцедурењиховогпримањаитрет
мана.Напрвомместутребаистаћидасу,каконаосновуЗа
конаиз1948.(чл.3,чл.23)такоионогиз1966.године(чл.
3,чл.6),каоинституцијенадлежнезарадсаспоменицима
културе,билопокретнимбилонепокретним,одређенизаво
дизазаштитуспоменика.ДодоношењаЗаконаомузејима
уњиховојнадлежностијебилоиодлучивањеотомекојој
установићенекокултурнодобробитипредатонастарање
и управљање, док је након 1951. годинењихова позиција
потомпитањупосталавишеконсултативна.57Тообјашња
ва чињеницуда је неколико легата који се данасналазе у
МузејуградаБеоградазаправотудоспелопрекоЗаводаза
заштиту споменикакултуре, билоРепубликеСрбије, било
градаБеорада,којисуихпретходнопописалиипрогласили

54ТекстЗаконајепубликовану:ПанићСурепМ,ур.(1949)Музејскипри
ручник.Основна упутства о организацији и раду завичајних музеја,
Београд:Просвета,стр.55–65.

55Закономузејима,СлужбенигласникНароднерепубликеСрбије4/51.
56Закон о заштити споменика културе, Службени гласник Савезне
републикеСрбије3/66.

57ПанићСуреп,М.нав.дело,стр.55–56,62;Законозаштитиспоменика
културе,СлужбенигласникСавезнерепубликеСрбије3/66;Законому
зејима,СлужбенигласникНароднерепубликеСрбије4/51,чл.19–20.



133

АНГЕЛИНА БАНКОВИЋ

за културно добро (легати И. Андрића, Ј. Цвијића, П.
Поповића,Т.Росандића,П.иМ.Секулића,Флегел).

Дабисеразумелеипојединеодлуке,којесепресвегаод
носенафинансијскуподршкуједномбројулегатора,треба
имати у виду да је већ Закономиз 1948. године одређено
да„споменицикултуреиприроднереткостинатериторији
НароднерепубликеСрбије,каокултурневредности,науч
неиестетске,стојеподзаштитомдржавебезобзираучи
јојсусвојини,управиилидржавини”(чл.1).Тимејерегу
лисан статусионихпредмета који сеналазеуприватном
власништвуидатесусмерницедасеонитретирајунаисти
начинкаоионикојисеналазеуустановамазаштите.Од
ређени су и права и обавезе сопственика ових предмета,
измеђуосталоги тода „ако суупитањувећебиблиотеке
и збирке слика или друге уметничке вредности, стамбени
органинапредлогзаводазазаштиту,приликомрасполага
њасастановимаипословнимпросторијамамогудатипо
требнеолакшицерадибољегочувањаовихпредмета”(чл.
15).Билојетовремеинтензивногразвојакултурнеполити
кеимузејскогбумакојијеуследиоод1950ихгодина,што
јеусловилоиповећањебројапримљенихлегатаиформи
рањемеморијалнихмузеја.58Спремностдржавенавелика
улагањаукултуруиатмосферакојујетодонело,допринели
сумногобројнимситуацијамаукојимасудржава,илиГрад
Београд,билиспремнидауложезнатнафинансијскасред
ствауповећањемузејскихфондоваи,нанекиначин,„отку
пљивање”колекцијапојединацакојесузатим,ускладуса
уобичајеномпраксом,називанелегатима.Подршкуоваквом
приступуналазимои 1965. године, у предговору каталога
збиркеПетраПоповића,којијенаписаотадашњидиректор
ЗаводазазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,Јован
Секулић.Збиркекојесеналазеу„грађанскојсвојини”Секу
лићсматраспецифичнимуодносунадругефондове,иод
посебног значаја заБеоград.Њихово стањеиугроженост,
узнапоменудаихјеевидентирано45,Секулићповезујеса
смештајемистварањемусловазаредовноодржавање,чува
њеипрезентацију.Онзаговарасмештајоваквихколекцијау
зградекојесуисамеспоменицикултуре,ачијисепростори
користенеадекватно,замагацине,продавницеислично.Го
ворећиконкретнооПоповићевојколекцији,Секулићисти
че:„Убољимусловимасмештаја,збиркапрофесораПетра

58Завишеоовоме:Banković,A.CulturalPolicyandFormationoftheMuse
umNetworkinFederalPeople’sRepublicofYugoslavia.ExampleofBelgra
de,in:ProceedingsoftheSummerSchoolofMuseologyDiscussingHeritage
andMuseums:CrossingPathsofFranceandSerbia,eds.Krstović,N.and
Stanković,I.(2016),Sirogojno:OpenairMuseumOldVillage,рp.224–241.
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Поповићаимасвеусловедасекаоспецифичнауметничка
колекцијапрезентиракаојавназбиркауБеограду.Сдруге
стране,проширењемпросторавласникзбиркеимаобимо
гућностидадаљеупотпуниикомплетираовуколекцијувећ
постојећимуметничкимпредметима,данасрастуренимна
вишестраназбогнедостаткапростораида,узодговарајуће
обавезеграда,оставикаолегатзбиркуутрајновласништво
градуБеограду.”59

Наведене„обавезеграда”заистасуреализованекакоуслу
чајуПоповићевезбирке,такоинекихдругихпоменутиху
овомраду.Међутим,можесепретпоставитидасупромена
економскеситуације1980ихгодинаиконстантноувећање
финансијскихиздатакаусмеренихнаодржавањелегатадо
велидопотписивањаДоговора,каопокушајадасеограничи
иконтролишеприливовогматеријала,каоидасесмањевећ
постојећитрошкови.НаконусвајањаДоговора,уМузејгра
даБеоградасудоспеласамочетирилегата,свиостављени
наосновутестамента(И.Божића,Д.Милошевић,В.Мари
новићаиМ.Ђурића).Чиниседасуупериодукојијеусле
диоимузејскеустановеистручњаци,алиипотенцијални
легатори,променилиодноспремапитањулегата.Искуство
упраксипоказуједајесвемањеонихкојисуспремнидане
штооставемузејима,алиидамузејимногопажљивијепри
ступајупотенцијалнимпоклонима.Разлозизаоваконешто
сувероватномногобројни,алисесвакакомогупотражити
усмањењимабуџетазакултуру,перманентномсмањивању
броја запослених,60 каои све строжимифинансијски зах
тевнијимусловимазачувањекултурнихдобаракојенамеће
савременапракса.Томеуприлогговориичињеницадаод
1991.до2018.године,кадајепотписанУговоропоклонуса
ФондацијомМиланЗлоковић,уМузејуградаБеограданије
формиранниједанновилегат.61

Свеизраженијипроблемиуруковођењумногобројнимлега
тимаупоследњојдеценији20.векавероватносуусловили
иидејуооснивањуКућелегата.ЊупомињеЗ.Аврамовић
усвомрадуиз1994,ананекиначин,увидугалеријезаза
једничкоизлагање,она јепоменутаиуДоговору из1981.

59SekulićJ.Predgovor,u:ZbirkaPetraPopovića,Vujović,B.(1965),Beograd:
ZavodzazaštituspomenikakulturegradaBeograda,str.1–3.

60На пример, у периоду од 1999. до 2019. године, број раднихместа у
МузејуградаБеоградајесмањенса60на39;Правилникоорганизацији
исистематизацијираднихместaМузејаградаБеограда,02бр.643/1од
23.10.1999,архиваПравнеслужбеМГБ;Правилникоорганизацијии
систематизацијипословауМГБ,бр.7/4од24.10.2019,ААМГБ.

61Уговоропоклону39/35од26.11.2018,ААМГБ.
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године(чл.10).62Ипак,Кућалегатајеоснованатек2004.го
дине.Иакојеиницијалнаидејабиладаћеонаводитирачуна
о 18легата завештанихГрадуБеограду, било самостално,
билонадгледајућирадустановаукојимасуселегатинала
зили,данассеКућалегатастараоњихдевет,докосталима
идаљесамосталноруководеустановекојимасупрвобитно
поверененачување.63Тимениоваидејанијереализована
докраја,апитањелегатаидаљенијерешеноформалнои
једнообразно.
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BEQUESTINTHESERBIANMUSEUMPRACTICE

THEEXAMPLEOFBELGRADECITYMUSEUM

Abstact

This paper dealswith the status of bequest in the Serbianmuseums
practice.Thefirstpartcoversunderstandingoftheconceptofbequest
byseveralauthors,aswellaslegalinterpretationandvalidlegislation
relatedtobequests.Specialattentionisdrawntothelackofadefinitive
legalprocedurewhichwouldregulatewhatmuseumsshoulddowith
such bequests. The second part of the paper covers the treatment
and position of bequests at theBelgradeCityMuseum– amuseum
institution which manages twentyeight bequests. All the bequests
currently managed by the Museum are listed and detailed analyses
ofseveralbequestsaregivenasexamplesofgoodandpoorpractice.
In the end, an interpretation of different treatments of suchmuseum
collections afterWW2are reviewed from the angle of historic legal

regulationsandpracticalapproaches.

Key words: bequest, Belgrade City Museum, cultural policy, legal
regulations,museumpractices


