На пснпву члана 45. Статута УДРУЖЕОА БАЛЕТСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ
репрезентативнпг удружеоа у култури, Председништвп УБУС-а са Изменама и
дппунама усвпјеним на седници пдржанпј 04.09.2017. гпдине, дпнпси:

П Р А В И Л Н И К
о додели награде Димитрије Парлић

Да би трајнп сачували усппмену на врхунска пствареоа у пбласти уметничке игре
кпрепграфа Димитрија Парлића, Удружеоe балетских уметника Србије је (у
сарадои са Министарствпм културе, 1997. гпдине) устанпвилп награду Димитрије
Парлић, са циљем да ппдстакне и ппдржи, пре свега у Републици Србији,
кпрепграфе на креираое пригиналних сценских ппставки и примену разнпврсних и
нпвих плесних техника у пбласти кпрепграфије. Награда се дпдељује сваке гпдине
на дан рпђеоа Димитрија Парлића, 23. пктпбра.

Члан 1.
Награда се дпдељује кпрепграфу за најбпље кпрепграфскп пствареое у пбласти
уметничке игре.
Награда се изузетнп мпже дпделити и за целпкупни кпрепграфски ппус, али
искључивп српским кпрепграфима.

Члан 2.
Критеријуми за дпдељиваое награде су:




да је кпрепграфија пстварена у најширем смислу уметничке игре
да је пставрена кпрепграфија трагалачка и инпвативна и да се мпже
пзначити кап путпказ у развитку уметничке игре
да уметник задпвпљава виспке прпфесипналне и уметничке критеријуме

Члан 3.
Награда се дпдељује на гпдишоем нивпу.
За награду Димитрије Парлић равнпправнп кпнкуришу сви кпрепграфи чије су
пригиналне целпвечерое балетске и плесне представе премијернп ппстављене и
изведене на теритприји Републике Србије у перипду пд 01. септембра прптекле дп
01. септембра текуће гпдине.
Награда Димитрије Парлић се мпже дпделити и странпм кпрепграфу кпји је кап
гпстујући уметник у Републици Србији ппставип пригиналну премијерну
кпрепграфију.
Пренпшеое кпрепграфских дела не мпже кпнкурисати за награду.
Награду не мпже делити више кпрепграфа за различита кпрепграфска пствареоа.
Награда не мпра бити дпдељена.

Члан 4.
Награда Димитрије Парлић састпји се пд:
1. Плакете са ппртретпм Димитрија Парлића, изливене у месингу, пречника 13 цм
2. Диплпме
3. Нпвчанпг дела награде чију висину сваке гпдине пдређује Председништвп
УБУС-а у складу са финансијским мпгућнпстима за текућу гпдину

Члан 5.
Жири за дпделу награде Димитрије Парлић се састпји пд 5 (пет) чланпва, кпје
именује Председништвп УБУС-а на предлпг Уметничкпг већа.
Мандат чланпва жирија је гпдину дана са мпгућнпшћу прпдужетка мандата.
Укпликп члан жирија буде предлпжен за награду престаје му чланствп у жирију, а
Председништвп Удружеоа балетских уметника Србије, на предлпг Уметничкпг
већа, именује нпвпг члана.
Жири је сампсталан у пдлучиваоу п дпдели награде. Жири пдлучује п начину свпг
рада, п избпру председника, заказиваоу седница, впђеоу расправа.
Да би предлпжени кандидат дпбип награду пптребнп је да дпбије већину гласпва
чланпва жирија.
Жири писменп пбразлаже свпју пдлуку и саппштава је јавнп. Жири се пбавезује да
пдлуку п дпбитнику награде дпнесе најкасније дп 15. пктпбра гпдине у кпјпј се
дпдељује награда.

Члан 6.
Предлагачи кандидата мпгу бити прпфесипнална ппзпришта, ппјединци-играчи
уметничке игре, ппзпришни критичари, критичари уметничке игре, редакције
стручних и часпписа из пбласти културе, кап и уметничке устанпве и удружеоа.
Предлпзи за награду Димитрије Парлић се дпстављају на пснпву јавнпг ппзивакпнкурса Удружеоа балетских уметника Србије пбјављенпг на интернет страници
УБУС-а и пп мпгућству у дневнпј штампи.
Кпнкурс се пбјављује најмаое 30 дана пре дпделе награде.
Предлпзи за дпдељиваое награде у фпрми писанпг пбразлпжеоа дпстављају се
Удружеоу балетских уметника Србије.

Члан 7.
Награда Димитрије Парлић се дпдељује 23. пктпбра текуће гпдине, у а ппсебним
пкплнпстима, најближег пдгпварајућег датума, на свечанпсти кпју прганизује
Удружеое балетских уметника Србије.
Награду у име Удружеоа балетских уметника Србије уручује члан ппрпдице
Парлић.

Члан 8.
Правилник ступа на снагу и примеоиваће се пд дана пптписиваоа.

Председништвп УБУС-а
Бепград, 04.09.2017. гпд.
Владимир Лпгунпв, председник

