
ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ПРЕДСЕДНИШТВА УБУС-а ЗА СКУПШТИНУ 2014. 

 

Пројекти  УБУС-а____________________________________________________________________ 

 

ФЕСТИВАЛ КПРЕПГРАФСКИХ МИНИЈАТУРА 

XVII Фестивал кпрепграфских минијатура  успещнп је пдржан. Трајап је пд  10. маја  за 

такмишаре (дпласци, смещтај, прпбе у прпбним  салама Нарпднпг ппзприщта, такмишарски 

прпграм, финалнп фестивалскп веше) дп 14. маја када је у Битеф театру пдиграна представа 

КАРМЕН-ПДБРПЈАВАОЕ  у пквиру пратећег прпграма фестивала а  у извпђеоу ушеника II, III и IV 

разреда Средое балетске щкпле“ Лујп Давишп“  пдсека за савремену игру  у кпрепграфији 

Исидпре Станищић и Дејане Будищке .Тп је један пд видпва успещне сарадое УБУС-а и 

Балетске щкпле „Лујп Давишп“.  

У пквиру пратећег прпграма фестивала 13. маја пдржана је дебата - пкругли стп  у прпстпру 

Магацин (Краљевића Марка  4) у сарадои са Станицпм - сервиспм за савремени плес. Овај 

сусрет замищљен је кап прилика да се пкупе не самп уметници кпји се баве плеспм и 

кпрепграфијпм, већ и пни кпји креирају јавну пплитику за савремену уметнпст и плес, кпји се 

баве прганизацијпм, едукацијпм и сваким пбликпм унапређеоа услпва за развпј плеса у 

Србији. Мпдератпр пвпг сусрета била је Маријана Цветкпвић .  Дебата је била успещна, 

ппкренула је неке теме кпје су актуелне и дпгпвпренп је да се пвакви сусрети прганизују  шещће 

и акп је мпгуће кпнтинуиранп јер тп је дпбар нашин да се шују прпблеми и предлпзи за 

рещаваое актуелних прпблема шланства УБУС-а и уппщте актера у пбласти уметнишке игре. Пп 

први пут дпгпдилп да су за истим стплпм седели и разгпварали представници савремене 

плесне сцене и уметници из пбласти класишне игре. Заједнишки прпблеми су ппстали 

заједнишка тема. 

Председнищтвп УБУС-а је билп принуђенп да смаои нпвшане изнпсе фестивалских награда 

услед ппщте екпнпмске кризе са 3000, 2000 и 1000 еура на 2000, 1000 и 500 еура.  

На XVII Фестивал кпрепграфских минијатура се пријавип велики брпј  већ пптврђених лауреата 

предхпдних фестивала.  Ппсле дужег времена имали смп и већи брпј дпмаћих пријава, оих шак 

псам, међу кпјима су се такпђе нащли и нпсипци награда ранијих фестивала. Тп је пптврда да 

пвај фестивал није вище самп пдскпшна даска , већ ппстаје местп где аутпри имају пптребу да 

се врате и ппкажу у кпм правцу се даље развијају. 

Уметнишки савет фестивала је на финалнпј такмишарскпј  вешери дпнеп пдлуку п пвпгпдищоем 

дпбитнику награде Пхрабреое кпја се дпдељује искљушивп кпрепграфу из Србије.  На XVII 

Фестивалу кпрепграфских минијатура тп су били Милица Јевић, Милпщ Кецман и Милан  

Башкуља  за кпрепграфију „Девпјка се сунцу прптивила“. Ови млади кпрепграфи су се 

пптрудили и десетпминутни рад  претвприли у целпвешероу представу Раскршће кпја је већ 

гпстпвала на БЕЛЕФУ у пквиру прпграма фестивал фестивала кап и на птвараоу филмскпг 

фестивала у Спппту (СОФЕСТ ). Тиме су у краткпм рпку пправдали дпбијену награду. Представа 

Раскршће ће бити приказана у пквиру ревијалнпг прпграма  XVIII ФКМ-a.  



ИЗДАВАШТВП 

 

У фебруару месецу 2013. гпдине у Нарпднпм ппзприщту пдржана је прпмпција нпве коиге 

гпсппђе Милице Зајцев  Игра штп живпт значи III кпју је издалп Удружеое балетских 

уметника Србије и тиме запкружилп прпјекат издаващтва из 2012. гпдине.  

На кпнкурсу за издаващтвп Министарства културе и инфпрмисаоа за 2013. гпдину Удружеое је 

кпнкурисалп са две коиге – Балет и мпдерна игра, Сусан Ау (Тајмс и Хадспн) и Уметнпст 

прављеоа игре, Дприс Хампфри (Грпув Прес, 1959.) пбе у превпду Катарине Стпјкпв Сљепшевић 

и са мпнпграфијпм Дущке Сифнипс у пквиру кпнкурса наушнп истраживашки рад у пбласти 

културе.  

Одпбрена су нам средства за коигу Балет и мпдерна игра, Сусан Ау за кпју је УБУС дпбип и  

права пд издаваша Тајмс и Хадспн. С пбзирпм да су дпбијена средста недпвпљна удружеое је 

нащлп партнера  - суиздаваша. На жалпст г. Милан Арнаут директпр издавашке куће Алтера је 

преминуп, па је даља реализација коиге пдлпжена дп јуна месеца 2014. гпдине уз пдпбреое 

Министарства. 

 

ГПДИШОЕ НАГРАДЕ УБУС-а 

Награда за живптнп делп 

У 2012. гпдини признаое за живптнп делп  дпдељенп је гпсппђи Мирјани Здравкпвић, 

балерини Нарпднпг ппзприщта у Бепграду у пензији , критишару и театрплпгу. 

У 2013. гпдини  признаое за живптнп делп  дпдељенп је Дущки Драгишевић и Кпнстантину 

Тещеи  првацима Нарпднпг ппзприщта у Бепграду. 

Награда „Димитрије Парлић“ 

 

У 2012. гпдини пва награда пп пдлуци жирија није дпдељена. 

За 2013. гпдину награда Димитрије Парлић дпдељена је Јасмин Вардимпн, кпрепграфу 

представе Yesterday – сети се да забправиш, Битеф театра. 

Награде „Наташа Бпшкпвић“ и „Смиљана Мандукић“ 

Удружеое балетских уметника Србије 2012.  гпдине је први пут дпделилп две 

нпвпустанпвљене награде за  интерпретацију у пбласти уметнишке игре и тп награду кпја нпси 

име Натаще Бпщкпвић , за интерпретацију у пбласти класишне и непкласишне игре и награду 

Смиљана Мандукић за интерпретацију у савременпј игри.  

2012. гпдине награда Наташа Бпшкпвић припала је младпм играшу Нарпднпг ппзприщта у 

Бепграду Милпщу Марјану за улпгу принца Дезиреа / Успавана лепптица - кпрепграфа 

Владимира Лпгунпва . 

У 2013. гпдини пва награда пп пдлуци жирија није дпдељена. 

2012. награда Смиљана Мандукић дпдељена је Страхиои Лацкпвићу и Никпли Тпмащевићу за 

улпге рпбпва у балету  Александар – кпрепграфа Рпналда Савкпвића. 



2013. награда Смиљана Мандукић дпдељена је Невени Јпванпвић, Милици Писић, Саои 

Нинкпвић и Ивани Савић-Јаћић за представу Yesterday – сети се да забправиш, Битеф денс 

кпмпаније. 

Специјална награда за инпвативни приступ у пбласти савременпг плеснпг театра 

На иницијативу жирија награде Д. Парлић, Председнищтвп УБУС-а је 2013. гпдине пп први пут 

дпделилп Специјалну награду за инпвативни приступ у пбласти савременпг плеснпг театра 

и тп  Исидпри Станищић за кпрепграфију у представи Град, у режији Дине Радпман Царанпвић,  

прпдукција Битеф театра. Правилник пве награде је у припреми. 

 

ГАЛА КПНЦЕРТ - 50 ГПДИНА ППСТПЈАОА УДРУЖЕОА БАЛЕТСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ 

 Гала кпнцерт у прганизацији УБУС-а и свешанп урушеое гпдищоих награда уприлишенп  је 19. 

марта  2013. гпдине у Нарпднпм  ппзприщту у Бепграду.  У пквиру Гала кпнцерта пбележенп је 

и 50 гпдина пд псниваоа Удружеоа Балетских уметника Србије. На гала кпнцерту ушествпвалп 

је 30  играша. Из Србије – играши Нарпднпг ппзприщта из Бепграда, Српскпг нарпднпг 

ппзприщта из Нпвпга Сада , Битеф денс кпмпаније , Балетске щкпле Лујп Давичп, кап и гпсти из 

Слпвеније, Македпније, Немашке. Представљени су нащи кпрепграфи и играши кпји живе и 

успещнп граде свпје каријере у инпстранству , али и нащи еминентни кпрепграфи Владимир 

Лпгунпв и Исидпра Станищић. Ту су се нащла и дела  Стаще Зурпвца, Јасмин Вардимпн, Арслана 

Кана, Валентине Турку, Ђула Харангпза. Какп су нащи гпсти били и представници Удружеоа 

балетских уметника Слпвеније гпсппдин Тпмаж Рпде и гпсппдин Впјкп Видмар и директпр 

Македпнске ппере и балета  гпсппдин Дејан Прпщев  дпгпвпрена је стратегија даље сарадое и 

у сфери питаоа кпја су везана за ппслпве УБУС-а и ДБУС-а и Македпнске ппера и балета. 

Уследип је ппзив за ушещће нащих уметника на Гала кпнцерту кпје прганизује слпвенашкп 

удружеое. Тиме се наставља кпнтинуиранп прпмпвисаое српске културе у пбласти уметнишке 

игре у регипну и укљушенпст у међунарпдне прпјекте и плесне тпкпве. 

Ппвпдпм 50 гпдина ппстпјаоа Удружеоа балетских уметника Србије Ива Игоатпвић, шлан 

Председнищтва, је приредила текст п истпријату удружеоа кпји је пбјављен на интернет 

страници УБУС-а. Разгпвпрајући са шланпвима кпји су активнп ушествпвали у раду удружеоа и 

кпристећи ппстпјећу архиву пбједиоене су инфпрмације п активнпстима и именима кпјa су 

дппринелa раду УБУС-а. На пвај нашин је запкруженп и дпкументпванп сведпшанствп п 

пплувекпвнпм ппстпјаоу. 

 

Сарадња________________________________________________________________________________ 

 

МИНИСТАРСТВП КУЛТУРЕ И ИНФПРМИСАОА РС 

Министартвп културе и инфпрмисаоа РС пружа финансијску ппдрщку прпјектима удружеоа и 

пбезбеђује средства за редпвне трпщкпве УБУС-а кап репрезентативнпг удружеоа. Са шелним 

људима министарства и балетске бранще ппкренута је  иницијатива за измену закпна п ПИО и 

питаое пдласка балетских играша у пензију. УБУС заједнп са псталим репрезентативним 



уметнишким удружеоима кпнтинуиранп кпмуницира са министарствпм пп питаоу статусних 

питаоа реперезентативних удружеоа и прпблема сампсталних уметника. Такпђе, 

представници УБУС-а и других удружеоа су укљушени у радне групе при министартву кпје се 

баве разлишитим темама у пбласти културе и уметнпсти, између кпјих свакакп треба издвпјити 

предлпге измене и дппуне Закпна п култури. 

ГРАД БЕПГРАД  И ППШТИНА СТАРИ ГРАД 

Град Бепград и Опщтина Стари град суфинансирају гпдищое прпјекте удружеоа. Град Бепград 

у свпм бучету пбезбеђује средства за дппринпсе за ПИО и здравственп псигураое сампсталних 

уметника, кпја се прекп удружеоа уплаћују ппрескпј управи. 

КППРДИНАЦИПНИ ПДБПР УМЕТНИЧКИХ УДРУЖЕОА 

Председнищтвп је изгласалп три представника кпја прате и активнп ушествују у раду КОО- 

Анђелија Тпдпрпвић, Смиљана Стпкић и Јелена Кајгп. Удружеое ушествује у раду 

кппрдинаципнпг пдбпра 18 уметнишких удружеоа. Дп марта месеца је кппрдинаципним 

пдбпрпм председавала гпсппђа Љиљана Ђурић из УДУС-а. У тпм перипду удружеое је ималп 

брпјне састанке са преставницима Министарства културе ппвпдпм актуелних питаоа. Нпви 

Закпн п култури, прпблем кащоеоа уплата за сампсталне уметнике, финансираое уметнишких 

удружеоа. Од марта месеца кппрдинаципним телпм председава гпсппђа Дијана Сретенпвић 

из УМУС-а. Настављенп је са дпписима и захтевима - нпви Закпн п култури, радне кпмисије при 

Министарству, рещаваое прпблема кащоеоа  уплата за дппринпсе за сампсталне уметнике , 

принудна наплата дугпваоа сампсталним уметницима, активнп ушещће у радним тимпвима у 

пквиру КОО. УБУС је активнп ушествпвап и у иницијативи пкп пдржаваоа јавнпг прптеста девет 

удружеоа у јуну месецу 2013.гпдине ппд називпм СТОП НЕКУЛТУРИ.  

У ппследоих гпдину дана су делегације КОО имале успещне састанке у Градскпм секретаријату 

са привременим секретарпм за културу и такпђе у Министарству са Државним секретарима 

Аврампвићем из предхпднпг сазива и садащоим секретарпм Ристићем, где су дпгпвпрене 

мнпге стратегије, али су нас перманентне прпмене у пплитици прилишнп успприле и пдлпжиле 

кпнкретне акције. 

БАЛЕТСКА ШКПЛА „ЛУЈП ДАВИЧП“ 

Удружеое је тпкпм 2013. гпдине финансијски ппмпглп пдлазак двпје ушеника Балетске щкпле 

„Лујп Давишп“ на међунарпдна балетска такмишеоа и пмпгућилп да наща балетска щкпла уз 

псам еврппских балетских институција има свпг представника на Гаудеамус гала кпнцету у 

Марибпру 2013. гпдине у прганизацији Друщтва балетских уметника Слпвеније. Такпђе је 

Фестивал кпрепграфских минијатура заврщен представпм „Кармен – Одбрпјаваое“ Средое 

балетске щкпле „Лујп Давишп“. 

НАРПДНП ППЗПРИШТЕ БЕПГРАД 

Нарпднп ппзприщте у Бепграду кап и у предхпдним гпдинама, најшещћи је дпмаћин свих 

дпгађаја кпје удружеое прганизује. С пвпм кућпм УБУС негује дпбре и кплегијалне пднпсе и 

наилази на ппдрщку и разумеваое управе ппзприщта. 

 



БИТЕФ ТЕАТАР 

Битеф театар, нарпшитп с развпјем Битеф денс кпмпаније ппстаје друга кућа у кпјпј су УБУС-пви 

прпјекти заступљени и шија су врата захваљујући залагаоу Јелене Кајгп, какп за Битеф денс кп. 

такп и за УБУС, увек птвпрена. У 2013. гпдини у прганизацији УБУС-а у Битеф театру је пдржана 

трибина - пкругли стп п терминплпгији у уметнишкпј игри и инклузији у савременпј игри, кап и 

заврщница Фестивала кпрепграфских минијатура - представа „Кармен –пдбрпјаваое“. Такпђе, 

у мпменту када је ппстпјаое Битеф денс кп. сменпм рукпвпдства стављенп ппд знак питаоа, 

УБУС се залпжип за ппстанак пвпг за нащу струку изузетнп знашајнпг прпјекта.  

БЕЛЕФ 

Међуфестивалска сарадоа са Бепградским летоим фестивалпм настављена је и 2013. крпз 

представу Раскршће у кпрепграфији Милице Јевић, Милпща Кецмана и Милана Башкуље. Ова 

представа је настала из кпрепграфске минијатуре ппменутих уметника, дпбитника награде 

Охрабреое на 17. Фестивалу кпрепграфских минијатура, кпју дпдељује Удружеое балетских 

уметника Србије кап ппдрщку дпмаћим кпрепграфима и ппдразумева целпвешероу плесну 

прпдукцију. На БЕЛЕФ-у је Фестивал кпрепграфских минијатура гпстпвап и крпз ДЈ наступ – ппд 

називпм ДЈ кап кпрепграфија. 

 

МУЗЕЈ НАРПДНПГ ППЗПРИШТА У БЕПГРАДУ 

Излпжба  леппта игре – Наташа Бпшкпвић и Смиљана Мандукић  

У циљу прпмпције нпвпустанпвљених награда, а кап деп прпграма пбележаваоа 

педесетпгпдищоице пд псниваоа УБУС-а  у марту прпщле, 2013. гпдине у Музеју Нарпднпг 

ппзприщта уприлишена је двпнедељна излпжба  ппд називпм Леппта игре- Наташа Бпшкпвић 

и Смиљана Мандукић.  

Вече сећаоа на Нину Кирсанпву 

Сарадоа са Музејем Нарпднпг ппзприщта настављена је и крпз Вече сећаоа на Нину 

Кирсанпву, пбележаваое 25 гпдина пд смрти пве знамените уметнице. Тпм приликпм 

Удружеое балетских уметника Србије пстварилп је сарадоу и са Прпфесипналним удружеоем 

балета Србије, кпје је такпђе ушествпвалп у прганизацији пвпг дпгађаја. 

ПРХЕСТРА 

Сматрајући да шасппис за уметнишку игру Прхестра са 20 гпдина ппстпјаоа ,  заслужује свпје 

местп у српскпј   култури и да је оегпвп ппстпјаое знашајнп за струшну и другу шиталашку 

публику УБУС је кап ппдрщку шасппису Прхестра затражип пд Министарства културе и 

инфпрмисаоа  да ревидира рещеое п дпдели средстава за суфинансираое прпјеката у пбласти 

издавашке делатнпсти  - перипдишне публикације из пбласти уметнпсти и културе. 

ТУРИСТИЧКА ПРГАНИЗАЦИЈА БЕПГРАД 

У пквиру пбележаваоа 60 гпдина ппстпјаоа Туристишка прганизација Бепград дугпгпдищои 

сарадник УБУС-а и кпнстантни партнер на Фестивалу кпрепграфских минијатура дпделип је 

УБУС-у захвалницу за прпфесипналну сарадоу и дппринпс у развпју  туризма Бепграда. 



 

МЕЂУНАРПДНА САРАДОА - ДРУШТВП БАЛЕТСКИХ УМЕТНИКА СЛПВЕНИЈЕ 

Крпз Гала кпнцерт – 50 гпдина УБУС-а и низ манифестација у прганизацији Друщтва балетских 

уметника Слпвеније у Марибпру 2013. гпдине, кап и ушещће слпвенашких уметника у жирију 

Фестивала кпрепграфских минијатура настављена је сарадоа са српдним балетским 

удружеоем. 

Друщтвп балетских уметника Слпвеније 11. и 12. пктпбра 2013. гпдине приредилп је у 

Марибпру шак три изузетна балетска дпгађаја. Прпграм су шинили Гаудеамус гала балетски 

кпнцерт, Међунарпдни свешани гала кпнцерт кап и симппзијум п балетскпм пбразпваоу са 

темпм  „Шта је таленат и какп га пбрађивати“. Овим знашајнпм дпгађајима у свету игре 

присуствпвали су и представници УБУС-а председница Анђелија Тпдпрпвић и шланпви 

Председнищтва Рпса Милић и Ива Игоатпвић. На Свешанпм међунарпднпм гала кпнцерту 

ушествпвали су  балетски уметници из Србије - примабалерина Ана Павлпвић-Пещић и првак 

Балета Нарпднпг ппзприщта у Бепграду Јпван Веселинпвић.  Представљена је и Балетска щкпла 

Лујп Давичп, шија је прпфеспрка Рпса Милић била представник УБУС-а на симппзијуму, а 

ушеница ушесник на Гаудеамус гала кпнцерту, щтп је и један пд видпва сарадое УБУС-а и  

Балетске щкпле Лујп Давичп. 

 

Иницијативе_________________________________________________________________________ 

 

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПДЛАЗАК БАЛЕТСКИХ УМЕТНИКА У ПЕНЗИЈУ 

У марту месецу 2014, Министарствп културе и  Државни секретар гпсппдин Ристић ппзвалп је 

представнике УБУС-а , Нарпднпг ппзприщта у Бепграду , Српскпг нарпднпг ппзприщта из Нпвпга 

Сада, Ппзприщта на Теразијама , Удружеоа прпфесипналних балетских играша, кпрепграфа и 

балетских педагпга Србије и Синдиката балетских играша Нарпднпг ппзприста са иницијативпм 

да  ппмпгну  у рещаваоу прпблема пдласка балетских уметника у пензију.  У складу са 

закљушцима са тпг састанка  УБУС је у сарадои са правницима из министарства кпмплетирап 

дпкументацију и ускладип текст иницијативе за измену и дппуну Закпна п ПИО кпје су 

пптписале гпре ппменуте прганизације и институције. Предлпг измене закпна је ппслат 

Министарству културе и инфпрмисаоа уз пбећаое, са оихпве стране, да ће бити прпслеђен 

Министарству рада ,заппщљаваоа и спцијалне пплитике. Дпбили смп увераваоа да ће се за  

нащ прпблем  пзбиљнп заузети и Министар. 

Састанку су присуствпвали ппред секретара Ристића и Анђелија Тпдпрпвић (УБУС),Владимир 

Лпгунпв (СНП), Милпщ Дујакпвић (НП), Снежана Вескпвић Заблаћански (Ппзприщте на 

Теразијама), Александар Илић (ПУБС), Смиљана Стпкић (Синдикат балетских играша). 

Удружеое је такпђе реагпвалп и на нпви Закпн п бучетскпм систему и пгранишеоу ангажпваоа 

хпнпрарних сарадника .  Текст прптеста је ппслат свим релевантним институцијама,  Влади, 

Председнику. 

 



СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ  ЗА ВИСПКП БАЛЕТСКП ПБРАЗПВАОЕ У ПКВИРУ АКАДЕМИЈЕ ДРАМСКИХ 

УМЕТНПСТИ 

На предлпг Председнищтва Јелена Кајгп је написала елабпрат п пптреби псниваоа студијскпг 

прпграма за балетске и плесне педагпге при Факултету драмских уметнпсти, пднпснп катедре, 

тај елабпрат је прпслеђен декану факултета, гпсппдину Зпрану Ппппвићу и свим щефпвима 

катедри, пднпснп већу факултета, и прихваћен је, уз наппмене п прпблемима са кпјима се 

факултет супшава и кпји мпрају бити превазиђени. 

Кајгп је написала и предлпг свих предмета на пба смера - класишан балет и савремена игра, и 

пбавила некпликп разгпвпра са деканпм факултета. Ти разгпвпри резултирали су дпгпвпрпм да 

се крене у израду студијскпг прпграма, пднпснп да се фпрмира радна група при Министартву 

културе кпја ће израдити ппменути студијски прпграм. 

 

ПКРУГЛИ СТП П ТЕРМИНПЛПГИЈИ У УМЕТНИЧКПЈ ИГРИ И ИНКЛУЗИЈИ У САВРЕМЕНПЈ ИГРИ  

Округли стп је ппкренуп вепма важнп питаое терминплпгије у пбласти уметнишке игре. 

Удружеое разматра да птвпри блпг на кпме ће сви шланпви мпћи да дају свпје сугестије и 

предлпге п терминима везаним за класишан балет, савремену и нарпдну игру.  

 

Сарадња са чланством____________________________________________________________ 

 

 Удружеое је финансијски ппмпглп свпја два здравственп угрпжена шлана 

 Иницијатива за пдлазак балетских уметника у пензију 

 Иницијатива за изузеће ппзприщта из Закпн п бучетскпм систему и пгранишеоу 

ангажпваоа хпнпрарних сарадника  

 Редпвнп прпслеђиваое инфпрмација шланству п плесним дпгађајима, 

манифестацијама,  радипницама, кпнкурсима, такмишеоима у кпје су укљушени 

шланпви УБУС-а, кап и п дпгађајима у регипну и инпстранству 

  Ппсланица за Светски дан игре кпју је прпщле 2013. испред нащег удружеоа саппщтила 

Споа Лапатанпв, балерина , кпрепграф и дугпгпдищои председник УБУС-а, а пве 2014, 

Владимир Лпгунпв, балетски уметник, кпрепграф, педагпг, актуелни щеф Балета 

Српскпг нарпднпг ппзприщта и уметнишки директпр пвпгпдищоег Фестивала 

кпрепграфских минијатура. 

 

НПМИНАЦИЈЕ ЗА НАГРАДЕ  

УБУС је нпминпвап за признаое Културнп прпсветне заједнице Бепграда - Златни бепчуг 

Снежану Вескпвић Заблаћански и Владимира Лпгунпва, кпји је и дпбип признаое Изванредни 

златни бепчуг за живптнп делп. За награду Нарпднпг ппзприщта у Бепграду Раде Вучић -  за 



младе играше дп 28 гпдина  - прпщлпгпдищои УБУС-пв кандидат Бпјана Жегарац је дпбила пвп 

вреднп признаое. Овпгпдищои УБУС-пв предлпжени кандидат је Игпр Пастпр. 

Признаоа за врхунски дппринпс наципналнпј култури  

Од вище кандидата кпје је УБУС ппдржап у 2012. гпдини Признаое за врхунски дппринпс 

наципналнпј култури дпбип је Крунислав Симић. У 2013. гпдини кпнкурс за пву врсту признаоа 

није расписан. 

 

Новине у раду_________________________________________________________________________ 

 

Од марта месеца 2013. гпдине активирана је интернет презентације  удружеоа на адреси 

www.ubus.org.rs . На пвај нашин путем интернета инфпрмище се шланствп и јавнпст п 

активнпстима УБУС-а  и актуелнпстима у пбласти уметнишке игре. На сајту су дпступни и 

извещтаји п раду и састав пргана удружеоа, правилници, кап и сва актуелна пбавещтеоа 

упућена шланпвима УБУС-а. 

Такпђе је птвпрен прпфил Удружеоа балетских уметника Србије на Фејсбуку, кпји прати скпрп 

3000 пспба. Овим путем УБУС прпслеђује инфпрмације везане за пбласт културе и  уметнпсти 

из земље и инпстранства . 

Председнищтвп је на предлпг Уметнишкпг већа дпнелп  Правилник награде за живптнп делп. 

Нпви дпдатни брпј телефпна удружеоа  је 0652396963, ппред ппстпјећег, такпђе актуелнпг. 

Услед шесте пптребе за правним саветима пп мнпгим питаоима у пквиру рада удружеоа 

ангажпван је правник Бранкп Бпсиљшић. 

Ппвећана је шланарина за пензипнере и незаппслене на 480, заппслене на 1200 и сампсталне 

уметнике на 1800 динара гпдищое. 

Раднп време канцеларије УБУС-а је пд  9 дп 13 шаспва, пд ппнедељка дп петка. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИШТВП УБУС-а 

                                                                                                                      Анђелија Тпдпрпвић, председник 

                                                                                                                      Јелена Кајгп, пптпредседник 

                                                                                                                      Ива Игоатпвић 

                                                                                                                      Рпса Милић 

                                                                                                                      Паща Мусић 

http://www.ubus.org.rs/

