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Накпн Избпрне скупщтине УБУС-а, пдржане 10.марта 2017. и кпнститутивних седница 
састав радних тела УБУС-а је следећи: 
 
ПРЕДСЕДНИШТВП 
Владимир Лпгунпв, председник 
Биљана Кнежевић, пптпредседник 
Марија Бајшетић 
Ива Игоатпвић 
Светпзар Крстић 
 
НАДЗПРНИ ПДБПР 
Владимир Панајптпвић, председник 
Светлана Ђурпвић 
Јпвана Матић 
 
СУД ЧАСТИ 
Петар Рајкпвић 
Вера Обрадпвић 
Ристп Михић 
Тамара Иванпвић 
Ивана Веселинпвић 
 
УМЕТНИЧКП ВЕЋЕ 
Ащхен Атаљанц, председник 
Анђелија Тпдпрпвић  
мр Јелена Кајгп  
Снежана Заблаћански 
Јпван Веселинпвић 
 
СТАТУСНА КПМИСИЈА 
Смиљана Стпкић, председник 
 Јелена Јпвић 
Спфија Фекете 
 
КПМИСИЈА ЗА СППМЕН ПБЕЛЕЖЈА  
Дубравка Малетић, председник 
Мирјана Ппппвић Никплпвски  
Владимир Ппкпрни 
 



Прпјекти  УБУС-а_ 

Тпкпм јануара 2018. расписани су кпнкурси Секретаријата за културу града Бепграда и 
Министарства културе и инфпрмисаоа РС за финансираое или суфинансираое прпјеката у 
култури за 2018. гпдину. 
УБУС је на кпнкурсу Секретаријата за културу аплицирап са прпјектима: 22. Фестивал 
кпрепграфских минијатура и Гпдищое награде УБУС-а за 2018. гпдину.  
На Кпнкурсу Министарства културе и инфпрмисаоа РС, УБУС је аплицирап са прпјектима: 
22. Фестивал  кпрепграфских минијатура, Гпдищое награде УБУС-а за 2018. гпд. и Гала 
кпнцерт. Планиранп је да  Гала кпнцерт буде ревијалнпг фпрмата, а ушествпвали би 
најзнашајнији балетски уметници из Нарпднпг ппзприщта у Бепграду, кап и гпсти из других 
ппзприщних трупа из земље и инпстранства. На пвај нашин, УБУС би дап свпј дппринпс 
пбележаваоу  јубилеја 150 гпдина ппстпјаоа Нарпднпг ппзприщта у Бепграду. 
Такпђе, прекп УБУС-а, кап правнпг лица и кприсника средстава, на кпнкурсу Министарства 
културе и инфпрмисаоа РС, кпнкурисап је и Маркп Милић, сампстални уметник и шлан 
УБУС-а, са прпјектпм Хетерпспектива. 
На предлпг Светпзара Крстића, тпкпм 2018. биће устанпвљена и награда Плга Скпвран, за 
кпрепграфска дпстигнућа у нарпднпј игри, с пбзирпм на тп да у складу  са  Закпнпм п 
култури, уметнишку игру шине три сегмента: класишан балет, савремена игра и нарпдна 
игра.  
На предлпг Кпмисије за сппмен пбележја УБУС-а, благпвременп ће бити ппкренута 
иницијатива кпд Градске управе града Бепграда, за ппстављаое сппмен плпше Маги 
Магазинпвић -  ппвпдпм пблежаваоа 50 гпдина пд смрти.  
Тпкпм 2018. гпдине, за све шланпве Удружеоа биће израђене нпве шланске карте, с тим да 
ће шланске карте бити урађене првп за нпвппримљене шланпве, а замена шланских карата 
старим шланпвима биће врщена у фазама и пп пријему пптребне фптпграфије и 
ажурираних ппдатака п шлану. 
 
 

 21.ФЕСТИВАЛА КПРЕПГРАФСКИХ МИНИЈАТУРА 
 

Фестивал кпрепграфских минијатура (ФКМ) кпји прганизује Удружеое балетских уметника 
Србије (УБУС) прпмпвище кпрепграфскп стваралащтвп у пбласти савремене уметнишке 
игре уз ппдрщку Министарства културе и инфпрмисаоа РС и Секретаријата за културу 
Града Бепграда. Публика је пд 2. дп 10. јуна пве гпдине имала прилике да ппгледа 
такмишарски, ревијални и пратећи прпграм на сценама Нарпднпг ппзприщта у Бепграду и 
Битеф театра. Фестивал се пве гпдине пдржап пп 21 пут ппд слпганпм У кпрак са 
временпм. 

Такмичарски прпграм 

У пквиру такмишарскпг дела ФКМ-а, 2. и 3. јуна 2017. гпдине на сцени Раша Плапвић 
Нарпднпг ппзприщта у Бепграду, представили су се кпрепграфи и играши из земље и 
инпстранства са кратким плесним фпрмама (трајаое дп 10 минута), а публика је имала 



прилике да се уппзна са актуелним и наступајућим трендпвима у пвпј пбласти крпз 
премијернп изведена дела.  
 
На такмишеоу су ушествпвали кпрепграфи из земље и инпстранства са свпјим кратким 
кпрепграфијама. Ове гпдине стиглп је 69 пријава из 18 земаља света. На дан селекције, 2. 
јуна, представили су се кпрепграфи из Италије, Швајцарске, Јерменије, Украјине, Ппљске, 
Слпвеније, Немашке, Бугарске и Србије кпје је изабрап пвпгпдищои уметнишки савет ФКМ-
а. Од представљених кпрепграфија у првпм кругу такмишеоа жири је направип селекцију 
за финале, 3. јуна, када су се такмишари надметали за награде.  
 
 
ЖИРИ 21.ФКМ-а 
АШХЕН АТАЉАНЦ, примабалерина и педагпг  
ВЕСНА ОРЛИЋ, кпрепграф и балет мајстпр 
АНДРЕЈА КУЛЕШЕВИЋ,првакиоа Балета СНП-а и кпрепграф  
РАДУ ПОКЛИТАРУ, кпрепграф                                                                                                                             
SARA SGUOTTI, играш и кпрепграф / предаваш Института за уметнишку игру.  

Жири критике је радип у саставу: мр Јелена Кајгп (драматург и критишар уметнишке игре), 
прпф. др Вера Обрадпвић (кпрепграф) и Саоа Крсманпвић-Тасић (критишар уметнишке 
игре). 

НАГРАДЕ 
Жири је дпделип три главне фестивалске награде (1. награда-2000е, 2. награда-1000е, 3. 
награда-500е),  и плакету Александар Израилпвски за инвентивнпст уметнишкпг израза. 
Ппред струшнпг жирија, такмишеое прати и жири критике кпји дпдељује награду критике. 
Ту је јпщ и награда публике за пне такмишаре кпји су дпбили највећи аплауз, дпк је  
признаое у виду стипендије дпмаћем кпрепграфу и пве гпдине дпделип Институт за 
уметнишку игру. 
 
УБУС кап прганизатпр Фестивала и бпрац за бпљи статус наще плесне заједнице, ппсебну 
пажоу ппклаоа дпмаћим стварапцима крпз ппдрщку за даљи рад и прпмпцију. Схпднп 
тпме, УБУС дпдељује јединствену награду Пхрабреое кпрепграфу из Србије. Награђени 
дпбија средства за реализацију целпвешерое представе кпја премијернп бива изведена у 
пквиру нареднпг ФКМ-а, а накпн тпга и на другим фестивалима и плесним сценама у 
градпвима Србије и пп инпстранству. 
 
ПРВА НАГРАДА, НАГРАДА КРИТИКЕ и Плакета АЛЕКСАНДАР ИЗРАИЛОВСКИ: Maciej 
Kuźmiński, Ппљска 
 
ДРУГА НАГРАДА и НАГРАДА ПУБЛИКЕ: Gašper Kunšek, Žigan Kranjčan, Слпвенија 
 
ТРЕЋА НАГРАДА: Rima Pipoyan,  Јерменија  
 



НАГРАДА ПХРАБРЕОЕ:  Лука Стпјкпвић, Ђурђија  Јеленкпвић, Настасја Иветић,  
 
 

 Ревијални прпграм 

СМИЉАНА МАНДУКИЋ-ЕСЕЈ У ППКРЕТУ 
У пквиру ревијалнпг прпграма, 4.јуна 2017. гпдине на сцени Раша Плапвић Нарпднпг 
ппзприщта у Бепграду, у сарадои са прпјектпм Дани Смиљане Мандукић, изведен је 
СМИЉАНА МАНДУКИЋ- ЕСЕЈ У ППКРЕТУ ппсвећен пвпј зашетници савремене игре кпд нас. 
Прпграм је уприлишен ппвпдпм пбележаваоа 25 гпдина пд пдласка Смиљане Мандукић. 
Ушествпвале су некадащое шланице Бепградскпг савременпг балета Смиљане Мандукић, 
играши Нарпднпг ппзприщта у Бепграду и Битеф денс кпмпаније награђени признаоем 
кпје нпси оенп име, шланпви Перпетуумденс групе, Мимарта, и студија Адађп. Кпнцепт, 
режију и драматургију прпграма пптписује Саоа Крсманпвић Тасић.  
 
Ове вешери су представљени радпви знашајних кпрепграфских стваралаца, кап щтп су: 
Исидпра Станищић, Светлана Ђурпвић, Едвард Клуг, Гај Вајцман и Рпни Хавер, Оливера 
Станпјевић Митрпвић, Јасмин Вардимпн, Нела Антпнпвић, Катарина Стпјкпв Слијепшевић. 
Прпграм је извпдилп прекп 25 извпђаша  (играши: Милица Писић, Ана Обрадпвић, Невена 
Илић, Јелена Цветкпвић, Ивана Савић Јаћић, Никпла Тпмащевић, Ана Игоатпвић Загпрац, 
Дејан Кпларпв, Анђела Милпщевић, Јелена Јпванпвић, Тијана Андпнпвић, Катарина 
Радивпјевић, Аоа Никплић, Катарина Бућић, Ана Бастаћ Димитријевић, Иван Миленкпвић, 
Катарина Стпјкпв Слијепшевић, Нела Антпнпвић, Светлана Ђурпвић, Саоа Крсманпвић 
Тасић, Зпрана Петрпвић, Марина Маращ, Марија Крећа, Бранка Ппппвић, глумци: Удп 
Wиеганд  и Јпвана Михић, музику извпди: Урпщ Дпјшинпвић) 
 
ДАНИ СМИЉАНЕ МАНДУКИЋ је прпјекат ппсвећен живпту и раду пве знамените уметнице 
шији је циљ, не самп ппдсећаое на живпт и делп Смиље Мандукић- на оену улпгу и знашај 
у етаблираоу савремене игре кпд нас, оенпг легата, на знашај традиције и кпнтинуитета, 
већ и преиспитиваое пплпжаја играша и кпрепграфа савремене игре у Србији у 21. веку. 
Нпсилац прпјекта је удружеое Уметнишка Утппија, у сарадои са Удружеоем балетских 
уметника Србије.  
 
 
ДУОАЛУК 
кпрепграф Милпш Исаилпвић 
Публика је имала прилике да 7.јуна 2017. гпдине у Битеф театру ппгледа плесну представу 
Дуоалук Милпща Исаилпвића, нпсипца награде Димитрије Парлић за 2016. гпдину. 
Димитрије Парлић  је најпрестижније признаое у пбласти балетске уметнпсти у нащпј 
земљи и дпдељује се за најбпље кпрепграфскп пствареое премијернп изведенп у тпку 
једне ппзприщне сезпне. Представа гпвпри п пплпжају групе младих људи на улицама 
Бепграда...п глпбалнпј манипулацији и пдупираоу истпј. Идеја представе је настала из 
лишне рефлексије живпта аутпра и дп сад пређенпг пута. Реализпвана је у прпдукцији 



Битеф денс кпмпаније. Представи извпде: Ана Игоатпвић Загпрац, Тамара Пјевић, Натаща 
Гвпзденпвић, Мипна Петрпвић, Јелена Булатпвић и Сара Тпщић. 
 
 

ППКУШАЈ УСТАНКА ИЗ ФПТЕЉЕ 
аутпр Душан Мурић 
У  Битефу се 10.јуна 2017.гпдине представип и Дущан Мурић кпји је прпщле гпдине на 
такмишеоу ФКМ-а псвпјип шак три награде међу кпјима и награду Пхрабреое за свпју 
минијатуру. Мурић је премијернп представип делп Ппкушај устанка из фптеље у 
прпдукцији Фестивала кпрепграфских минијатура. Овај перфпрманс прпщлпгпдищоег 
дпбитника награде Пхрабреое скреће пажоу на статус уметника и културе у данащоем 
друщтву ппрвадавајући слпган фестивала „у кпрак са временпм“. Представу извпде: Ана 
Игоатпвић Загпрац, Јелена Булатпвић, Тамара Пјевић, Стефан Веселинпвић, Дущан Мурић 
 
 

Пратећи прпграм 

У пквиру 21. Фестивала кпрепграфских минијатура (ФКМ), у прганизацији Удружеое 
балетских уметника Србије (УБУС), пдржап се семинар Критичке праксе у пбласти 
уметничке игре 4 . Прпграм семинара је трајап пд 29.маја дп 11.јуна, предаваоа и 
радипнице су се пдржале у Музеју Нарпднпг ппзприщта у Бепграду, а пплазници су 
пратили такмишарски и ревијални прпграм главне манифестације. 
 
Семинар се пдржава шетврту гпдину за редпм кап едукативни прпграм у склппу фестивала 
кпји је за пвих двадесет гпдина ппстпјаоа пптврдип свпј знашај за развпј дпмаће плесне 
сцене. Циљ семинара је да заинтересује младе, свестране и пбразпване људе за будућу 
генерацију критишара у пбласти уметнишке игре кап и да се прпфесипналцима из света 
игре представе нпве критишке праксе. 

Струшна предаваоа су била птвпрена за щиру публику, а улаз за ппсетипце слпбпдан. 
Овпгпдищои предаваши су били Саоа Крсманпвић Тасић, критишарка уметнишке игре, 
затим драматург и театрплпг др Ксенија Радулпвић и председник Агенције за културну 
диплпматију из Беша, ма Татјана Шехић.  Прпф. др Вера Обрадпвић је представила свпју 
коигу Кпрепдрама у Србији у 20. и 21 . веку - рпдна перспектива, а гпсти прпмпције су 
били рецензенти коиге прпф.др Свенка Савић и прпф. Светпзар Рапајић, затим 
дпкументариста Анита Панић и глумица мр Адријана Виденпвић. 

Радипнице су биле намеоене самп за пријављене пплазнике семинара (27) и тематски су 
биле базиране на такмишарскпм и ревијалнпм прпграму 21.ФКМ-а. Впдила их је мр Јелена 
Кајгп, драматург и критишар уметнишке игре, кпја је и мпдератпр целпг семинара. 
 
 



ПАРТНЕРСКЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ 

Удружеое балетских уметника Србије деценијама уназад пстварује плпдну сарадоу са 
Нарпдним ппзприщтем у Бепграду захваљујући шиоеници да је главнина шланства 
удружеоа ангажпвана у оихпвпм балесткпм ансамблу, кап и да наципнални балет и 
репрезентативнп прпфесипналнп удружеое имају заједнишких стратещких интереса када 
је у питаоу развпј и унапређеое уметнишке игре у Србији. Нарпднп ппзприщте је дпмаћин 
такмишарскпг и дела ревијалнпг прпграма фестивала пд оегпвпг псниваоа 1997. гпдине. 
 
Битеф театар, кап матишна сцена Битеф денс кпмпаније, традиципналнп је партнер у 
реализацији ревијалнпг прпграма фестивала. 
 
Ове гпдине УБУС је пствари сарадоу са удружеоем Уметнишка Утппија на прпјекту Дани 
Смиљана Мандукић и заједнишки приказап прпграм Смиљана Мандукић-Есеј у ппкрету 
кпјим се пбележава 25 гпдина пд смрти пве знашајне уметнице. 
 
Другу гпдину за редпм Институт за уметнишку игру у пквиру фестивала прганизује излпжбу 
кпјпм презентује свпје студенте и дпдељује стипендију младпм дпмаћем кпрепграфу.  
 
 
ВИДЉИВПСТ ПРПЈЕКТА У МЕДИЈСКПМ ПРПСТПРУ 
21. Фестивал кпрепграфских минијатура је уз све релевантне инфпрмације бип најављиван 
у щтампаним и електрпнским медијима.  
 
Такпђе, на друщтвеним мрежама Фејсбук на страници festival koreografskih minijatura / 
festival of choreographic miniatures и на Инстаграм прпфилу FKM_BELGRADE, на дневнпм 
нивпу су ажуриране инфпрмација у вези са фестивалским дещаваоима. 
 
Остварена је и успещна сарадоа са медијскпм кућпм Блиц кпја је била пвпгпдищои 
медијски сппнзпр Фестивала. 
 
Представници Удружеоа балетских уметника Србије и ушесници ФКМ-а гпстпвали су у  
медијима какп би најавили 21.Фестивал кпрепграфских минијатура. У аутпрским 
емисијама разгпваралп се п Фестивалу, истпријату и будућнпсти, лауреатима и развпју 
плесне уметнпсти, сарадои са уметницима и слишним фестивалима у регипну.  
 

ДИРЕКЦИЈА ФЕСТИВАЛА 

Фестивал кпрепграфских минијатура је гпдищои прпјекат Удружеоа балетских уметника 
Србије. Дирекција фестивала је радила у саставу шланпва председнищтва УБУС-а и 
сппљних сарадника, пд кпјих је велики брпј шлан удружеоа. Директпр фестивала, уједнп и 
председник УБУС-а, је Владимир Лпгунпв. На припреми и реализацији прпјекта у пквиру 
прганизаципнпг тима су били ангажпвани: Смиљана Стпкић, Ива Игоатпвић, Јелена 



Миркпвић, Марија Бајшетић, Биљана Кнежевић, Светпзар Крстић,  Дарија Јевтић, Славица 
Штрљић, Жељкп Грпзданпвић, Ива Чплић, Александра Бпјпвић, Александра Аврампвић, 
Бранка Гркпвић, Лија Стпјкпвић 
 
Уметнички савет фестивала, задужен за селекцију кпрепграфских радпва на кпнкурсу, 
кап и праћеое рада дпбитника награде „Пхрабреое“, је радип у саставу: Владимир 
Лпгунпв (кпрепграф и педагпг), Даница Араппвић (сплиста Ппзприщта на Теразијама) 
и Саоа Нинкпвић (сплиста Балета Нарпднпг ппзприщта).  
 
 
ФКМ ПП СРБИЈИ  

Фестивал кпрепграфских минијатура (ФКМ) се наставља прпмпвисаоем кпрепграфскпг 
стваралащтва и у другим градпвима Србије. Циљ ФКМ-а је да крпз награду Пхрабреое, 
кпју дпбија искљушивп дпмаћи кпрепграф, а кпја ппдразумева реализацију целпвешерое 
плесне представе у прпдукцији Фестивала, представи и прпмпвище наще кпрепграфе и 
оихпва кпрепграфска пставреоа грађанима щирпм Србије. 
 
Гпстпваоа плесних представа пп Србији реализује Удружеое балетских уметника Србије и 
Фестивал кпрепграфских минијатура уз ппдрщку Министарства културе и инфпрмисаоа 
РС. Дп сада су плесне представе дпмаћих кпрепграфа претхпдних гпдина у прилици били 
да ппгледају грађани Ужица и Пријеппља, а 25. нпвембра 2017. гпд.  и публика у Врщцу се 
уппзнала са нпвим кпрепграфским тенденцијама у нащпј савременпј уметнишкпј игри. На 
Великпј сцени Нарпднпг ппзприщта Стерија, Врщац, је изведена плесна представа 
Ппкушај устанка из фптеље аутпра Дущана Мурића дпбитника шак три награде на 
прпщлпгпдищоем међунарпднпм такмишеоу кпрепграфа у пквиру ФКМ-а, међу кпјима је 
и награда Пхрабреое. 
 
Овп гпстпваое изазвалп медијску пажоу, наришитп лпкалниих ппртала и телевизије на 
кпјем је уприлишенп гпстпваое уметника. 
 
Планирана су и гпстпваоа у Спмбпру и Нпвпм Саду тпкпм 2018. гпдине. 
 
 

ГПДИШОЕ НАГРАДЕ УБУС-а 

Награда за живптнп делп у 2017. гпдини Удружеоа балетских уметника Србије, дпдељенп 
је Свенки Савић кпја је свпјим вищедеценијским залагаоем трајнп задужила балетску 
уметнпст. Председнищтвп УБУС-а, кпје пдлушује п дпбитнику пвпг признаоа, сматра да је 
делп прпфеспрке Свенке Савић пд изузетнпг знашаја и јединственп пп тпме щтп је какп у 
дпмену уметнпсти такп и у дпмену науке једнакп активна и плпдна стваратељка. Награда 
садржи, кап и сваке гпдине, статуету (рад академскпг вајара Риста Михића) и диплпму  
УБУС-а. 
  



Жири кпји је тпкпм сезпне 2016/17 радип у саставу: Ана Игоатпвић Загпрац, Дејан Кпларпв 
и Милена Јаукпвић, дпнеп је пдлуку да се награда Димитрије Парлић пве гпдине не 
дпдели сматрајући да ни једна пвпгпдищоа прпдукција не дпстиже критеријуме за пву, 
најзнашајнију награду у пбласти уметнишке игре у целпсти. Жири је мищљеоа да би пбласт 
уметнишке игре мпрала бити снажније ппдржана, у свакпм смислу и изразип искрену 
жељу и наду да ће убудуће прпјекти нащих стваралаца завредети већу финансијску 
пптппру, а самим тим ће и оихпва пствареоа дпбити мпгућнпст щирег и видљивијег 
присуства на нащим сценама. Исти жири је Специјалну награду за инпвативни приступ у 
пбласти савременпг плеснпг театра дпделип представи Луми, кпрепграфа Марка 
Милића. 
 
Ове гпдине, жири у саставу Марија Стпјакпвић, Далија Иманић-Савић и Кпнстантин Тещеа 
(председник) дпнеп је, већинпм гласпва, пдлуку да се награда Наташа Бпшкпвић за 
сезпну 2016/17 гпдини дпдели играшу Игпру Пастпру, сплисти балета Нарпднпг ппзприщта 
у Бепграду, за пдлишнп пстварену улпгу Базила у представи Дпн Кихпт у кпрепграфији 
Владимира Васиљева.  
 
Награда Смиљана Мандукић се дпдељује за најбпљу плесну интерпретацију у пбласти 
савремене уметнишке игре а жири у саставу Нела Антпнпвић, Даница Араппвић и Саоа 
Нинкпвић (председница) дпнели су пдлуку да је дпбитник награде за сезпну 2016/17 Дејан 
Кпларпв за пстварену улпгу Служавке у балету Дуга бпжићна вечера кпрепграфа Раду 
Ппклитаруа.  
 
Награде Наташа Бпшкпвић и Смиљана Мандукић се састпје пд ппсребљене плакете са 
ликпм Натаще Бпщкпвић и Смиљане  Мандукић, диплпме и нпвшанпг изнпса пд 100.000,00 
динара.  
 
Ове гпдине, у знак сећаоа на Смиљану Мандукић и 25 гпдина пд оенпг пдласка, на 
предлпг жирија награде Смиљана Мандукић, Председнищтвп УБУС-а дпдељује специјалнп 
признаое Катарини Стпјкпв-Слијепчевић за целпкупан дппринпс афирмацији савремене 
уметнишке игре. Признаое се састпји пд диплпме Удружеоа балетских уметника Србије. 
 
Нпвшани деп награда исплаћен је у  децембру месецу 2017. гпдине.  
 

Ппред јубилеја Смиљане мандукић, УБУС пве гпдине пбележава и двадесет гпдина пд 
устанпвљеоа Награде за живптнп делп и награде Димитрије Парлић. Тим ппвпдпм 
Удружеое балетских уметника Србије щтампа публикацију ппсвећену свим дпсадащоим 
дпбитницима пвих престижних награда. Публикација крпз бипграфије, критике и 
фптпграфије представља ексклузивнп издаое у кпјем ће се на једнпм месту наћи највищи 
репрезенти наще уметнишке игре. Овп ће бити првп щтампанп издаое пвпг типа кпд нас, 
псмищљенп да пда ппшаст нащим врхунским уметницима у пвпј пбласти. 

Сматрамп да дпгађаји нису у задпвпљавајућпј мери били медијски прппраћени. Иакп је 



саппщтеое п дпдељеним наградама са дпдатним прес материјалпм билп прпслеђенп 
свим електрпнским и щтампаним медијима, и иакп је прес агенција ТАНЈУГ прпследила 
вест, већина редакција културе је ппказала да непреппзнаје знашај и важнпст дпдељених 
гпдищоих награда у пбласти уметнишке игре и да не ппщтује рад нащих уметника шија је 
свесрдна ппсвећенпст ппслу на пвај нашин деградирана. Сматрамп да се пвакав третман 
према нащим уметницима не сме ппнпвити и да медији мпрају да пбрате пажоу на битне 
дпгађаје у култури. Вест п дпбитницима гпдищоих награда УБУС-а, ппред Радип Бепграда, 
пбјавили су Блиц, Данас, Дневник, РТВ Впјвпдина и интернет ппртали Б92 и SeeCult. 
 
Гпдищое награде УБУС-а се дпдељују пд 1997. гпдине уз ппдрщку Министарства културе и 
инфпрмисаоа РС. 
 
ЖИРИЈИ за сезпну 2017/18: 
Схпднп предлпгу Уметнишкпг већа а пп кпнтактираоу предлпжених кандидата дпнета је 

пдлука п саставу шланпва жирија за дпделу Гпдищоих награда УБУС-а у сезпни 2017/18. 

гпдине: 

Жири за дпделу награде Димитрије Парлић и Специјалне награде за инпвативни 
приступ савременпм плеснпм театру: 
Саоа Крсманпвић-Тасић 

Ана Игоатпвић-Загпрац 

Даница Араппвић 

Саоа Нинкпвић 

Дејан Кпларпв 

Жири за дпделу награде Наташа Бпшкпвић: 

Далија Иманић-Савић 

Кпнстантин Тещеа 

Јпвица Бегпјев 

Жири за дпделу награде Смиљана Мандукић: 

Исидпра Станищић 

Милица Јевић 

Немаоа Наумпски  

Чланпви Председнищтва су усвпјили предлпг да се устанпви награда Плга Скпвран за 
пбласт  нарпдне уметнишке игре. 
 
Разматран је прелпг да Награда за живптнп делп ппнесе име Вищое Ђпрђевић. 
 
Усвпјене су измене и дппуне ппстпјећих правилника за дпделу гпдищоих награда УБУС-а. 

 
 



ПРПМПЦИЈА КОИГЕ БАЛЕТ И МПДЕРНА ИГРА, СУЗАН АУ 
У издаоу ИП „Клип“ и Удружеоа балетских уметника Србије 
Превпд Катарина Стпјкпв-Слијепшевић 
 
Прпмпција коиге Балет и мпдерна игра пдржана је у Нпвпм Саду 16. децембра 2017. у 
гпроем фпајеу сцене Пера Дпбринпвић СНП-а. Ушесници су били Јелена Кајгп, 
драматурщкиоа и балетски педагпг – шлан Уметнишкпг већа УБУС-а, Снежана Ађански, 
прпфеспрка Балетске щкпле у Нпвпм Саду и Зпран Хампвић, главни уредник и директпр 
ИП Клип. 
 
 
УБУС-пва ппсланица ппвпдпм Светскпг дана игре  

Аутпр ппсланице за 2017. гпдину била је Ащхен Атаљанц. 

Игра се на рпђенданима, венчаоима, пп улицама, спбама, на сцени, иза кулиса... 

Такп размеоујемп радпст, бпл - кап ритуал, живећи екстремна искуства. 

Игра је универзални језик, амбасадпр једнпг света мира, тплеранције и сапсећаоа. Игра 
је манифастација живпта. Игра је трансфпрмација. Игра је експресија душе. Игра телу 
даје духпвну димензију. Игра је активнп учествпваое у вибрацијама универзума. 

Бпг Шива је креирап свет играјући. 

Када играмп не мрзимп, не псуђујемп... када играмп приближавамп се себи и 
универзалним знаоима. 

Кпнфуције је рекап: Не дајте мач чпвеку кпји не уме да игра. 

Акп већ нисте, данас удахните дубпкп...и заиграјте! 

Лепптпм кпја ће изаћи из вас бприте се прптив ружнпће кпја нас напада! 

Из тпг плеса љубави, изаћићете прпчишћени и бпљи.... 

Јединп такп мпжемп меоати свет! 

 
ППВЕРЕНИ ППСЛПВИ – измене у раду и нашину финансираоа репрезентативних 
уметнишких удружеоа 
Од пве гпдине пп нпвпј прпцедури финансираоа удржеоа су дужна да дпставе Гпдищои 
план и прпграм рада за ппверене ппслпве Министарству културе и инфпрмисаоа РС, а у 
складу са шланпм 67. Закпна п култури (Службени гласник РС, бр. 72/09, 13/16, 30/16-
испр.). План рада садржи и бучет у кпме су прецизиране намене и изнпси. Министарствп 
пдпбрава средства пп ставкама и у назнашеним изнпсима кпја су удружеоа пбавезна да 



исппщтују  и ппслују у складу са тим. Министарствп финансира рад уметнишких удружеоа 
пп пснпву врщеоа ппверених ппслпва кпји се искљушивп пднпсе на впђеое сампсталих 
уметника. 
 
Удружеое балетских уметника Србије у свпјпј евиденцији има 68 активних сампсталних 
уметника са пребивалищтем на теритприји Града Бепграда за кпје пбавља ппверене 
ппслпве у складу са Закпнпм п култури. Међу оима је 37 играша, 18 кпрепграфа и  13 
педагпга уметнишке игре. У евиденцији ппстпји и 50 неактивних шланпва кпји су у перипду 
пд 1998. гпдине имали статус сампсталнпг уметника. Ова лица ппвременп пптражују 
извпд из дпкументације ради регулисаоа свпг статуса (пдлазак у пензију, дпказ п 
прпфесипналнпм ангажпваоу у пдређенпм перипду, регулисаое пбавеза према Ппрескпј 
управи и сл.). 
 

ПППИС АКТИВНПСТИ из пбласти ппверених ппслпва 

 Ппслпви утврђиваоа статуса лица кпје сампсталнп пбавља уметнишку или другу 
делатнпст у пбласти културе 

 

 Впђеое евиденције лица кпја сампсталнп пбављају уметнишку или другу делатнпст 
у пбласти културе 

 

 Израда и издаваое пптребних дпкумената и фпрмулара у вези са статуспм 
сампсталнпг уметника, даваое инфпрмација и савета у вези са истим 

 

 Израда и дпстављаое спискпва сампсталних уметника надлежним институцијама 
(израда кварталних спискпва сампсталних уметника за пптребе лпкалне 
сампуправе (Град Бепград) кпје ушествују у плаћаоу дппринпса за пбавезнп 
спцијалнп псигураое тих уметника, израда кварталних спискпва сампсталних 
уметника за 12 ппщтинских исппстава Републишкпг фпнда за здравственп 
псигураое за пствариваоа права уметника на здравственп псигураое, израда 
редпвних гпдищоих спискпва са свим прпменама у тпку псигураоа те гпдине, у 
складу са Закпнпм п дппринпсима за пбавезнп спцијалнп псигураое, а за пптребе 
12 ппщтинских филијала Ппреске управе  
 

 Врщеое расппделе и уплате средстава дпбијених пд лпкалних сампуправа за 
пбавезнп спцијалнп псигураое сампсталних уметника филијалама Ппреске управе 

 Прикупљаое и анализа ппдатака из филијала Ппреске управе п дугпваоима 

 Ретрпактивнп регулисаое статуса сампсталнпг уметника 

 Активнп ушещће и сарадоа са надлежним институцијама и министарствима 

 Даваое инфпрмација заинтереспваним лицима 

 Пребациваое ппстпјеће дпкументације сампсталних уметника у електрпнски пблик 
- скенираое, именпваое, спртираое и архивираое грађе. 

 Ушещће у раду Аспцијације уметнишких удружеоа и сарадоа са Кппрдинаципним 
пдбпрпм уметнишких удружеоа на заједнишким питаоима у вези са статуспм 



репрезентативних удружеоа и сампсталних уметника 

 Израда, пдржаваое и ажурираое инфпрмаципнпг система, коигпвпдственпг 
спфтвера, базе ппдатака, интернет презентације, мејлинг листа 

 Набавка и пдржаваое технишке ппреме (кпмпјутери, щтампаш, скенер и сл) 
 

 Рад на ппљу рещаваоа прпблема сампсталних уметника и залагаоу за бпљи статус 
лица кпја сампсталнп пбављају уметнишку или другу делатнпст у пбласти културе у 
најщирем смислу 

 

 Праћеое сампсталне делатнпсти у пбласти уметнишке игре у Републици Србији у 
најщирем смислу 
 

Наппмиоемп да ће УБУС у 2018. гпдини, у складу са шл. 10. Правилника п ближим 
услпвима, мерилима и критеријумима, кап и ппступку пп захтевима лица за 
утврђиваое статуса лица кпја сампсталнп пбављају уметничку или другу делатнпст 
у пбласти културе (Службени гласник РС, бр. 9/2017), врщити прпверу испуоенпсти 
услпва за прпдужеое сампсталнпг статуса лицима кпја су у нащпј евиденцији. 
 
Реализација угпвпра п финансираоу врщеоа ппверених ппслпва у 2017. са Министарствпм 
за културу и инфпрмисаое РС пдвијала се у две фазе. Прва се пднпсила на перипд јануар-
јун 2017, друга на јул-децембар 2017. Прву уплату Министарствп је изврщилп у мају, а 
УБУС дпставип извещтај у септембру, дпк су за други деп гпдине уплаћена средства у 
пктпбру, а извещтај је у складу са прпцедурама предат у јануару 2018.  

 
 

 
РЕВИЗИЈА РЕПРЕЗЕНТАТИВНПСТИ УМЕТНИЧКИХ УДРУЖЕОА 
Министарствп културе и инфпрмисаоа РС упутилп је дппис, а на пснпву рещеоа брпј 119-
01-105/2017-03 пд 14.03.2017, свим уметнишким удружеоима п ревизији статуса 
репрезентативнпсти. При Министарству је пфпрмљена Кпмисија кпја ће на пснпву 
прикупљене дпкументације радити на пвим ппслпвима. Кпмисији је предата пбимна 
дпкументација п нащем удружеоу кпја садржи све тражене, наведене ппдатке и ставке. 
 
Извещтај је садржап кпмплетан истпријат УБУС-а уз детаљан ппис редпвних прпјеката, 
издавашке делатнпсти, сппмен пбележја, кап и пппис свих активнпсти, иницијатива и 
реакција кпје спрпвпди наще удружеое. 
 
Прилпжена је и тражена дпдатна дпкументација:  

- Дпказ п регистрацији УБУС-а (извпд из АПР-а и извпд из МУП-а) 

- Рещеое п утврђиваоу статуса репрезентативнпг удружеоа у култури   

- Статут 



- Списак шланпва 

- Списак сампсталних уметника и ППД-СУ 

-  Списак дпбитника струкпвних награда 

-  Списак дпбитника награда кпје дпдељују институције 

- Списак дпбитника Ппсебнпг  признаоа за врхунски дппринпс наципналнпј култури 
пднпснп култури наципналних маоина Републике Србије. 

- Исешци из щтампе, брпщуре, аудип-визуелна дпкументација 

- Дпказ п кадрпвскпј, технишкпј и прганизаципнпј псппспбљенпсти 

- Извпд из записника са ппследое Редпвне скупщтине и извпд из записника са ппследое 
Избпрне скупщтине. 

 
САМПСТАЛНИ УМЕТНИЦИ 
Накпн великих наппра кпје смп улпжили тпкпм претхпдних гпдина за рещаваое 
кпмплекснпг питаоа и прпблема сампсталних уметника, резултати су видљиви, али на 
жалпст дп кпнашнпг рещеоа нисмп стигли. 
 
Став уметнишких удружеоа је непрпмеоен. Дугпваоа настала кащоеоем уплате Града 
Бепграда неправеднп се приписују сампсталним уметницима. И накпн преппрука 
защтитника грађана на тему дугпваоа сампсталних уметника, кпји је притпм стап на страну 
сампсталаца, Министарствп културе јпщ увек није инициралп дијалпг кпји би за резултат 
имап прецизнп дефинисане пбавезе Републике, аутпнпмне ппкрајине, јединица лпкалне 
сампуправе, репрезентативних удружеоа у култури и сампсталних уметника  у вези са 
уплатпм дппринпса за пбавезнп спцијалнп псигураое сампсталних уметника. 
 
Уметнишка удружеоа су дпставила Граду Бепграду прецизне ппдатке п пснпву за настанак 
дугпваоа сампсталних уметника, а у вези са уплатама Града Бепграда,  пд 1983. гпдине дп 
данас. Дпбијена су усмена пбећаоа пд градскпг секретара да ће бити инициран састанак 
са Ппрескпм управпм, накпн фпрмалнпг писменпг захтева свих репрезентативних 
уметнишких удружеоа кпјима Град Бепград пренпси средства за дппринпсе. Накпн 
дпстављаоа тпг писма, вище пута је тражен састанак, али пдгпвпр није дпбијен. Ошекујемп 
наставак сарадое пп пвпм питаоу. 
 
Министарствп културе је дпнелп Правилник п ближим услпвима, мерилима и 
критеријумима, кап и ппступку пп захтевима лица за утврђиваое статуса лица кпја 
сампсталнп пбављају уметнишки или другу делатнпст у пбласти културе. Израда пвпг 
ппдзакпнскпг акта је кљушна за даље кпраке у прпналажеоу системскпг рещеоа питаоа 



сампсталних уметника. Овај ппдзакпнски акт недпстаје јпщ пд 2009. када је дпнет Закпн п 
култури. Дп сада, Град Бепград је недпстатак пвпг ппдзакпнскпг акта навпдип кап главни 
аргумент за неуређенпст пве пбласти. Правилник предвиђа и ппступак прпвере 
испуоенпсти критеријума за статус сампсталнпг уметника на шетвпрпгпдищоем нивпу кап 
инструмент кпнтрпле. Схпднп тпме, Статусна кпмисија УБУС-а већ најављује сампсталним 
уметницима ревизију статуса. 
 
Крајем 2017.гпдине, Ппреска управа је усппставила нпву прпцедуру уплате дппринпса за 
спцијалнп псигураое сампсталних уметника за 2018. гпдину. Билп је неппхпднп да нам 
сваки сампстални уметник дпстави брпј (БОП) кпји им је дат у акпнтаципнпм рещеоу за 
2017.гпдину какп бисмп мпгли да им трансферујемп изнпсе у 2018.гпд. Укпликп уметник 
нема БОП не ппстпји друга мпгућнпст уплате. Такпђе, сваке гпдине ће се дпдељивати нпви 
брпј за плаћаое такп да ће уметници мпрати у будуће да испуоавају свпје прпцедуралне 
пбавезе у пдређеним временским рпкпвима какп се не би угрпзила права кпја прпистишу 
из статуса сампсталнпг уметника. 
 
 
 
УБУС-пви ЈУБИЛЕЈИ  
СТП ГПДИНА ПД РПЂЕОА БРАНКА МАРКПВИЋА 
Удружеое балетских уметника Србије у пквиру прпграма УБУС-пви јубијели пбележилп је  
стп гпдина пд рпђеоа Бранка Маркпвића, првака Балета Нарпднпг ппзприщта у Бепграду и 
репрезента щирине дпмена уметнишке игре. Овај знашајни јубилеј пбележен је 
прпмпцијпм мпнпграфије Маестрп Бранкп Маркпвић, на сцени Раша Плапвић, Нарпднпг 
ппзприщта у Бепграду, 16. децембра 2017. гпдине у 12 шаспва. Удружеое балетских 
уметника Србије ппдржалп је издаваое мпнпграфије, шији су аутпри етнпмузикплпзи МА 
Маја Красин Матић и др Весна Бајић Стпјиљкпвић, а издаваш Агенција Кпрепс из Бепграда. 
На наслпвнпј страни мпнпграфије налази се и лпгп нащег удружеоа. 

На сампј прпмпцији гпвприли су Владимир Лпгунпв, првак балета, кпрепграф, педагпг и 
председник УБУС-а, редитељ Гпран Маркпвић кап шлан уметникпве ппрпдице, Впјин 
Маркпвића, син Бранка Маркпвића, аутпрке Маја Красин Матић и Весна Бајић 
Стпјиљкпвић, кап и Србпљуб Нинкпвић, један пд сплиста и асистената маестра Маркпвића 
у Академскп културнп-уметнишкпм друщтву Бранкп Крсманпвић и Милан Бели Бпсиљшић, 
такпђе близак сарадник и асистент. Мпдератпр скупа била је Ива Игоатпвић, балерина 
Нарпднпг ппзприщта у Бепграду и шлан председнищтва УБУС-а. Гпсти  прпмпције били су  и 
шланпви АКУД-а Бранкп Крсманпвић кпји су извели Маркпвићеве кпрепграфије.  
 
Мпнпграфија ће пстати наредним генерацијама какп играша, такп и истраживаша у пбласти 
уметнишке игре, те верујемп да је пвп бип прави нашин да се пбележи знашајан јубилеј у 
српскпј културнпј истприји и да се име Бранка Маркпвића јпщ једнпм псветла и тп трајнп.   
 
 
СЕЋАОЕ НА ВИШОУ ЂПРЂЕВИЋ (1938-2017) 



У знак сећаоа и ппщтпваоа на Вищоу Ђпрђевић примамбалерину, председницу УБУС-а 
1996-2000. и щефа Балета Нарпднпг ппзприщта у Бепграду, Удружеое балетских уметника 
Србије у сарадои са Нарпдним ппзприщтем приредилп је 23.нпвембра на Великпј сцени 
пригпдан прпграм ппд називпм Сећаое на Вишоу Ђпрђевић. 

 
На скупу су гпвприли Дејан Савић, управник Нарпднпг ппзприщта, Владимир Лпгунпв, 
кпрепграф, педагпг и председник Удружеоа балетских уметника Србије и Споа 
Лапатанпва, сплиста Балета Нарпднпг ппзприщта у Бепграду, кпрепграф и генерални 
секретар бепградске секције ЦИД – УНЕСКО. 
 
Присутни су се присетили велике уметнице и крпз текстпве Милице Зајцев, Мирјане 
Здравкпвић, Милице Бијелић, Милице Безмаревић и Љубице Рајкпвић, кпје је прпшитала 
Ива Игоатпвић, кап и крпз кплажни видеп материјал представа у кпјима је пстварила 
улпге кпје су пбележиле оену каријеру. 

 
 
 

ЗАПСТАВШТИНА ЈПВАНКЕ БЈЕГПЈЕВИЋ 
Схпднп тпме да је ппрпдица уступила удружеоу брпјне предмете – струшне коиге, плпше, 
видеп касете, кап и брпјна писма, прпграме, плакате, фптпграфије и лишне предмете 
примабалерине Јпванке Бјегпјевић дпнета је пдлука да се направи пппис запставщтине 
кпја се налази у канцеларији УБУС-а. За кппрдинатпра ппписа задужена је Ива Игоатпвић 
кпјпј су збпг пбимнпсти ппсла, вплпнтерски ппмагали шланпви УБУС-а Јпвана Матић, 
Чедпмир Радпоић и Милпщ Живанпвић. За свакп даље распплагаое пвим материјалпм 
неппхпднп је сашекати пставинску расправу пднпснп пптписиваое дпкумента између 
УБУС-а и ппрпдице.  
 
 

Нпминације за награде и признаоа других прганизација 
Чланпви Председнищтва усвпјили су предлпге Уметнишкпг већа за кандидате награда кпје 
дпдељују институције културе у сезпни 2017/18. Дпнета је пдлука да се за Награду Златни 
Бепчуг предлпжи Ащхен Атаљанц, за Златну значку Исидпра Станищић. 
 
 
 

ЧЛАНСТВП 

Чланарине 

Кпнстантпванп је да је збпг виспкпг дуга шланпва УБУС-а јенеппхпднп апелпвати на 
шланствп какп би изврщили свпје пбавезе  према Удружеоу. Дпнета је пдлука да се: 
- шланствп кварталнп пбавещтава п висини задужеоа 
- иницира и пп мпгућству реализује сппразум са институцијама у кпјима су заппслени 
шланпви УБУС-а.  



- свим уметницима дпстави захтев за измиреое шланарине (дати мпгућнпст уплате у 
ратама за дугпваоа већа пд 10.000 динара). 

 
Сппр са Срђанпм Михићем 
Члан Удружеоа, Срђан Михић, већ гпдинама уназад, ташније пд избпра састава 
Председнищтва за перипд пд 2012-2016. гпдине, Удружеоу је дпстављап захтеве за 
приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. 
Какп прптеклих гпдина, такп и тпкпм 2017. гпдине, шлан удружеоа, Срђан Михић, наставип 
је да Удружеоу упућује захтеве за увид у финансијскп ппслпваое и приступ 
инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, па такп у захтеву за приступ инфпрмација пд јавнпг 
знашаја, ппднетпм Удружеоу 11.1.2017. гпдине, пд Удружеоа захтева да му Удружеое 
дпстави фптпкппију кпнашнпг финансијскпг извещтаја, све трпщкпве у нетп и брутп изнпсу 
са именима и врсти угпвпра (аутпрски, п делу) или нашина исплате (пдлуке) ангажпваних 
лица кпја су ушествпвала у реализацији 20. Фестивала кпрепграфских минијатура 
Удружеоа Балетских уметника, пдржанпг јуна 2016. гпдине. 
Такпђе, истпг дана, 11.1.2017 гпдине, у свпм другпм захтеву, Срђан Михић тражи да му 
Удружеое дпстави фптпкппију пверених и пптписаних записника са састанaка 
председнищтва УБУС-а пдржаних у перипду пд 1.10.2016. дп 31.12.2016.  гпдине. 
У тпку ппступка испитиваоа захтева тражипца инфпрмације, Удружеое је утвдилп да за  
перипд пд 1.10.2016 дп 31.12.2016 гпдине ппстпје три записника са састанaка 
председнищтва. Увидпм у наведене записнике утврђенп је да исти садрже ппдатке п 
лишнпсти, и тп адресе станпваоа, ЈМБГ и брпјеве текућих рашуна у банкама, ангажпваних 
лица и лица кпја су дпбила награде, у пквиру прпјекта гпдищое награде Удружеоа 
балетских уметника Србије, и тп награде Димитрије Парлић, награде Натаща Бпщкпвић, 
награде Смиљане Мандукић, награде за инпвативни приступ савременпм плеснпм театру. 
Удружеое балетских уметника, имена дпбитника награда, пбјавилп је на сајту  
"http://www.ubus.org.rs/", с тим щтп није пбјавилп ппдатке кпји се пднпсе на адресе 
станпваоа, јединствени матишни брпј грађана и ппдатке п текућим рашунима.  
У шл. 14 Закпну п слпбпднпм приступу инфпрмација пд јавнпг знашаја прпписанп је да 
прган власти неће тражипцу пмпгућити пствариваое права на приступ инфпрмацијама пд 
јавнпг знашаја акп би тиме ппвредип правп на приватнпст или кпје другп правп лица на 
кпје се тражена инфпрмација лишнп пднпси. 
У складу са шл.8  ст.1. у вези  шл.3 ст.1 т.3  Закпна п защтити ппдатака п лишнпсти прпписанп 
је да пбрада ппдатака п лишнпсти није дпзвпљена акп физишкп лице није далп пристанак 
за пбраду. 
Какп удружеое не ппседује сагласнпст лица шији су ппдаци наведени у записницима за 
пбјављиваое и стављаое на увуд, пднпснп сагласнпст да се на други нашин ушине 
дпступним ппдаци кпје се тишу оихпве лишнпсти, у складу са шланпм 8. и шланпм 3. Закпна 
п защтити ппдатака п лишнпсти и у складу са шл.14 Закпна п слпбпднпм приступу 
инфпрмација пд јавнпг знашаја, Удружеое балетских уметника Србије је пдбилп захтев 
тражипцу инфпрмације да му дпстави фптпкппију пверених и пптписаних записника са 
састанака Председнищтва Удружеоа балетских уметника Србије, у периду пд 1.10.2016 
гпд. дп 31.12.2016 гпд. 
Чланпм 13. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмација пд јавнпг знашаја пгран власти неће 



тражипцу пмпгућити приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја акп тражилац 
злпупптребљава права на приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, нарпшитп акп је 
тражеое неразумнп шестп када се ппнавља са истим или већ дпбијеним инфпрмацијама 
или када се тражи превелики брпј инфпрмација. 
Ови захтеви тражипца инфпрмација су пдбијени са пбразлпжеоем у већ наведеним 
ставкама закпна. 
Удружеое балетских уметника на сајту "http://www.ubus.org.rs/" пбјављује све ппдатке, 
пднпснп све инфпрмације п активнпстима и нашину рада удружеоа п шему је и Срђан 
Михић кап дугпгпдищои шлан и бивщи шлан председнищтва пвпг удружеоа уппзнат, такп 
да није ускраћен ни за једну инфпрмацију кпја се тише рада Удружеоа. 
 
Ппвпдпм прганизпваоа ретрпспективне излпжбе фптпграфија – Великани минијатура, у 
пквиру јубиларнпг 20. Фестивала кпрепграфских минијатура, пдржанпг јуна 2016. гпдине, 
Срђан Михић  пптражује материјалнп пбещтећеое пд 800.000 динара, пднпснп вище пд 
2.000.000 динара у слушају ппкретаоа тужбе, за фптпграфије шији је пн аутпр, а кпје су биле 
излпжене на истпј. Кпнстатпванп је да оегпвп  пптраживаое нема пснпва, тим пре щтп 
излпжба није била прпфитабилнпг карактера, а аутпр је бип пбаваещтен п планираоу  
излпжбе и ушествпвап у реализацији ппменутпг фестивала. Закљушенп је да Срђан Михић 
свпјим непснпваним пптраживаоем средстава и најавпм ппкретоа тужбе пптенцијалнп 
угрпжава финансијскп ппслпваое и углед Удружеоа, а самим тим и интересе псталих 
шланпва УБУС-а.  
Ппследои дппис, Оппмена пред тужбу и уппзпреое п ппкретаоу судскпг ппступка прптив 
Удружеоа, пд адвпката Андреје Чивтелића, пунпмпћника Срђана Михића, дпстављен је  
12. фебруара 2018. у канцеларију УБУС-а. 
 

Нпвине у раду 

Кпнстатпвана је  неппхпднпст пружаоа правне ппмпћи у пквиру ппверених ппслпва 
удружеоа из шл. 67  Закпна п култури (Сл. гласник РС, брпј 72/2009, 13/2016 и 30/2016), кап 
и пружаоа других видпва правне ппмпћи кпје су удружеоу неппхпдне ради пбављаоа 
ппслпва. У складу са гпре наведеним дпнета је пдлука да се за пружаое правне ппмпћи 
удружеоу у 2017. гпдини пптпище Угпвпр п заступаоу са адвпкатскпм канцеларијпм 
Раденкпвић из Бепграда. 

 
Сарадое 
Осим мпнпграфије Бранка Маркпвића у издаоу агенције Кпрепс, УБУС је ппдржап издаое 
Теса мала балерина, аутпрке Никплете Нпвак, издавашке куће Пчелица. Ова коига за децу 
на прикладан и тппап нашин увпди заинтереспване у свет балета и ппзприщта, те с правпм 
нпси и лпгп УБУС-а.  

 
 

ПРЕДСЕДНИШТВО УБУС-а 
Бепград, 20.03.2018. 


