
 

 

 

На основу члана 45. Статута Удружења балетских уметника Србије, Председништво  УБУС-а, 

дана 11.03.2011. године, доноси 

 

ПРАВИЛНИК НАГРАДЕ „ОХРАБРЕЊЕ“ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником, уређује се установљење, критеријуми, начин и поступак доделе  
награде "Охрабрење".  

Члан 2. 

Награда „Охрабрење“ представља део програмa подршке домаћим кореографима и њиховом 
стваралаштву и реализује се у оквиру Фестивала кореографских минијатура. 

Члан 3. 

Кандидати за награду могу бити кореографи чији су радови прошли предселекцију 

Фестивала кореографских минијатура  текуће године и држављани су Републике Србије. 
 

Члан 4. 

Критеријуми за додељивање награде су: 

• оригиналност, креативност и иновативност кореографског израза 

• стилска уједначеност 
• висок ниво интерпретације и извођења 
 

Члан 5. 

Награда се додељује једном годишње. Награда се не мора доделити уколико кандитати, 

односно њихове кореографије, не задовољавају критеријуме утврђене овим правилником.   

Награда се додељује једном кореографу.У посебним случајевима награда могу  равноправно 
поделити два или три кореографа.  

Члан 6. 

Добитника  награде предлаже Уметничко веће УБУС-а након такмичарског дела Фестивала 
кореографских минијатура.  

О раду Уметничког већа води се записник o разматрањима и закључцима, као и о 

образложењу усвојеног предлога за доделу награде. 

Коначну одлуку о додели награде доноси Председништво УБУС-а. 
 



 

 

                        

 

Члан 7. 

 
Награда подразумева продукцију премијерне целовечерње представе (оквирног трајања од 

60 минута)  и  додељиваће се  за једног или  највише три кандидата. Уколико награду дели 
више кандидата, временска заступљеност њихових кореографија у продукцији мора бити 

приближно равноправна. 

 

Члан 8. 

Уметничко веће је у  обавези да се консултује са Председништвом  о финансијским 

могућностима Удружења за реализацију предложене продукције.  

Буџет за реализацију награде одобрава Председништво УБУС-а,  у складу са финансијским 

могућностима Удружења, за текућу годину.  

                                           

Члан 9. 

Средства предвиђена за реализацију награде биће утрошена на име материјалних трошкова 

и плаћања хонорара за продукцију представе, у договору са аутором, а у складу сa 

правилима пословања Удружења. 

Одлуке о  финансијском пословању у току реализације награде задужено је Председништво 

УБУС-а, у складу са Статутом УБУС-а. 

Члан 10. 

 

Представа награђеног кореографа, односно награђених кореографа, биће изведена на 
првом наредном Фестивалу кореографских минијатура.  

У складу са могућностима, Председништво УБУС-а ће настојати да представа буде 
репертоарски подржана на једној од позоришних сцена Србије. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Председништво УБУС-а 

                                                                                      Соња Лапатанов , председник 

 


