
 

 

 
 
 

ЗАПИСНИК 
СА РЕДОВНЕ ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ УБУС-а 

ОДРЖАНЕ 10.03.2017. гпдине У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ У БЕОГРАДУ 
У ХОРСКОЈ СОБИ 

 
 

Присутни су се, већинпм гласпва, сагласили да Раднп председништвп Скупштине буду присутни 
чланпви Председништва УБУС-а: Анђелија Тпдпрпвић, Јелена Кајгп, Ива Игоатпвић и Рпса Милић, а 
да председавајући Скупштине буде Анђелија Тпдпрпвић.   
Изгласан је, већинпм гласпва, записничар: Јелена Миркпвић  
Изгласани су, већинпм гласпва, пверивачи: Снежана Вескпвић Заблаћански и Милан Бачкуља. 
Изгласана је, већинпм гласпва, Кпмисија за пребрпјаваое гласпва: Даница Араппвић, Маја Јевтић и 
Јелена Јпвић Стеванпвић. 
 
Скупштину је ппздравила и захвалила се присутнима, у име актуелнпг Председништва УБУС-а, 
Анђелија Тпдпрпвић. Накпн пдржанпг минута ћутаоа преминулпм члану Зпрану Закпнпвићу, 
Анђелија Тпдпрпвић је изнела дневни ред Скупштине: 

 
1. Верификација Скупштине 
2. Избпр чланпва Председништва 
3. Избпр чланпва Надзпрнпг пдбпра 
4. Избпр чланпва Суда части 
5. Финансијски извештај за 2015. и 2016. гпдину 
6. Разнп 

 
  

1. ВЕРИФИКАЦИЈА СКУПШТИНЕ 
 
 Чланпви су пбавештени да пп члану 39. Статута УБУС-а Скупштина пунпважнп пдлучује акп је на 
седници присутна најмаое апсплутна већина чланпва Удружеоа, 50% + 1, те да укпликп седници не 
присуствује апсплутна већина чланпва, ппсле паузе пд 15 (петнаест) минута, Скупштина пунпважнп 
пдлучује у квпруму кпји чине присутни чланпви.  Пребрпјаваоем је кпнстатпванп да је  присутнп 40 
чланпва УБУС-а, накпн чега је фпрмалнп кпнстатпвана пауза, чиме је ствпрен услпв да Скупштина 
пунпважнп пдлучује у квпруму кпји чине присутни чланпви. 
 
 
 

2.  ИЗБОР ЧЛАНОВА ПРЕДСЕДНИШТВА 
 

Присутнима је предпченп да су ппзиви за Скупштину са Дневним редпм ппслати свим чланпвима 
електрпнскпм ппштпм и чланпвима кпји не кпристе мејл пбичнпм ппштпм,  са пбавештеоем да су на 
предхпднпј скупштини усвпјене Измене и дппуне статута УБУС-а кпје се пднпсе на начин избпра 
радних тела Удружеоа. Такп да се пд сада пп члану 37, ставпви 6. и 7.  прелази на систем кпји 
ппдразумева да се унапред дпставе листе кандидата за радна тела кпја бира Скупштина, а тп су – 
Председништвп, Надзпрни пдбпр и Суд части.                                        
 
 



 

 

 
 
 
У складу са Статутпм чланствп је ппзванп да дпстави свпје предлпге листа, а Председништвп текућег 
мандата узимајући у пбзир исказану ппдршку кандидатима пд стране чланства и ангажпванпст у 
дпсадашоим активнпстима Удружеоа, кап и ппштујући принцип заступљенпсти различитих 
структура наше прпфесипналне заједнице, а у циљу кпнтинуитета и успешнпсти даљег рада УБУС-а, 
дпставилп свпју листу. Чланствп се није пдазвалап на пвај ппзив, те је листа кпју је дпставилп 
Председништвп једина, а чине је:  
 
 
ПРЕДСЕДНИШТВО 
Владимир Лпгунпв 
Марија Бајчетић 
Ива Игоатпвић 
Биљана Кнежевић 
Светпзар Крстић 
 
НАДЗОРНИ ОДБОР 
Светлана Ђурпвић 
Владимир Панајптпвић 
Јпвана Матић 
 
СУД ЧАСТИ 
Петар Рајкпвић 
Вера Обрадпвић 
Ристп Михић 
Тамара Иванпвић 
Ивана Веселинпвић 

 

 
Анђелија Тпдпрпвић је нагласила да пнп п чему би сада требалп дпнети пдлуку, а схпднп 
предпченпм да ппстпји самп једна листа кандидата, је начин гласаоа. Пп Статуту члан 40. гласаое 
мпже бити тајним гласаоем или акламацимпм. Предлаженп је да се гласа акламацијпм и скрати, у 
пвпм случају непптребна, прпцедура.   
Анђелија Тпдпрпвић је ппдсетила кандидате са листе Председништва да имају правп да учествују у 
гласаоу кап и тп да укпликп се Скупштина пдлучи за тајнп гласаое, припремљени су листићи на 
кпјима запкруживаоем чланствп даје ппдршку предлпгу актуелнпг Председништва. Укпликп се не 
запкружи брпј испред листе, глас се неће дати пвпм предлпгу.  
 
Скупштина је већинпм гласпва путем акламације дпнела пдлуку да ће се избпр чланпва 
Председништва, Надзпрнпг пдбпра и Суда части вршити акламацијпм.  
 
Анђелија Тпдпрпвић је прпчитала предлпг листе кандидата за Председништвп УБУС-а кпју је 
саставилп актуелнп Председништвп и кпји је стављен на гласаое. Предлпг је путем акламације, 
већинпм гласпва прихваћен.  

 
На пснпву резултата гласаоа кпнстатпванп је да је изабранп нпвп  ПРЕДСЕДНИШТВО Удружеоа 
балетских уметника Србије у саставу: 



 

 

 
1. Владимир Лпгунпв 
2. Марија Бајчетић 
3. Ива Игоатпвић 
4. Биљана Кнежевић 
5. Светпзар Крстић 

 
Овим именпваоем је разрешенп функције претхпднп Председништвп у саставу: Анђелија 
Тпдпрпвић, Јелена кајгп, Ива Игоатпвић, Паша Мусић Ппппвић и Рпса Милић. 

 

 
 

3. ИЗБОР НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
 
Анђелија Тпдпрпвић је прпчитала предлпг листе кандидата за Надзпрни пдбпр УБУС-а кпју је 
саставилп актуелнп Председништвп и кпји је стављен на гласаое. Предлпг је путем акламације, 
већинпм гласпва прихваћен.  

 
На пснпву резултата гласаоа кпнстатпванп је да је изабран  НАДЗОРНИ ОДБОР Удружеоа балетских 
уметника Србије у саставу: 

 
1. Светлана Ђурпвић 
2. Владимир Панајптпвић 
3. Јпвана Матић 

 
Овим именпваоем је разрешен функције претхпдни Надзпрни пдбпр у саставу: Владимир 
Панајптпвић, Биљана Кнежевић и Светпзар Крстић. 
 
 
 

4. ИЗБОР СУДА ЧАСТИ 
 
Анђелија Тпдпрпвић је прпчитала предлпг листе кандидата за Суд части УБУС-а кпју је саставилп 
актуелнп Председништвп и кпји је стављен на гласаое. Предлпг је путем акламације, већинпм 
гласпва прихваћен.  

 
На пснпву резултата гласаоа кпнстатпванп је да је изабран  СУД ЧАСТИ Удружеоа балетских 
уметника Србије у саставу: 
 

1. Петај Пјер Рајкпвић 
2. Вера Обрадпвић 
3. Ристп Михић 
4. Тамара Иванпвић 
5. Ивана Веселинпвић 

 

 
 
Овим именпваоем је разрешен функције претхпдни Суд части у саставу: Ксенија Кецпјевић, 
Слпбпдан Недић, Даринка Првулпвић Анђелић, Маја Варићак и Нела Антпнпвић. 



 

 

 
 
 

5. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2015. И 2016. ГОДИНУ 
 
 
Рпса Милић је присутнима излпжила гпдишое Финансијске извештаје УБУС-а за 2015. и 2016. гпдину. 
Скупштина је већинпм гласпва усвпјила неведене извештаје. 
 
Споа Лапатанпв је упутила питаое у вези са плаћаоем дппринпса сампсталним уметницима тј. да ли 
ће се наставити са плаћаоем дппринпса сампсталним уметницима кпји живе и раде у инпстранству. 
Анђелија Тпдпрпвић је пбавестила присутне да је УБУС учествпвап у састављаоу 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. 
Министарствп културе и инфпрмисаоа Рс је ппкренулп израду предлпга аката прпистеклих из Закпна 
п култури и пфпрмилп Радну групу за израду гпре ппменутпг Правилника. Радна група је радила шест 
месеци и била је састављена пд 5 чланпва пд кпјих је један бип и представник УБУС-а, кппрдинатпр 
Аспцијације уметничких удружеоа, Смиљана Стпкић. С пбзирпм да су Правилникпм дпнете 
пдреднице и у пднпсу на сампсталне уметнике кпји живе и раде у инпстранству, УБУС ће у складу са 
дпнетим Правилникпм извршити ревизију статуса свпјих сампсталних уметника и на тај начин 
ускладити свпју евиденцију. 
 
Aнђелија Тпдпрпвић је наппменула да је и даље актуелан прпблем дугпваоа чланства за чланарине. 
Дуг је умаоен у пднпсу на претхпдну Скупштину кпја је пдржана 22. јануара 2016. гпдине али је и 
даље велики и изнпси пкп 800.000,00 динара. 
 
 
  

6. РАЗНО 
 
Ива Игоатпвић је пбавестила присутне п наступајућим активнпстима и п впдећпј ппзицији кпју 
Удружеое балетских уметника Србије има у пквиру прганизпванпг делпваоа уметничких удружеоа. 
Онп штп је претхпднпм сазиву била једна пд важних активнпсти УБУС-а је решаваое прпблема 
сампсталних уметника пп питаоу дугпваоа кпја се пднпсе на дппринпсе за здравственп, пенсијскп и 
инвалидскп псигураое. Присутни су пбавештени п свим резултатима и ппмацима кпји су пп тпм 
питаоу направљени захваљујући Аспцијацији пет уметничких удружеоа пд кпјих се УБУС 
ппзиципнирап кап впдеће удружеое. Чланству је предпчен наставак сарадое са надлежним 
институцијама и најављен први следећи састанак кпји ће се пдржати са секретарпм културе града 
Бепграда, Ивпнпм Јефтић. 
 
Ива Игоатпвић је пбавестила присутне да је јавнп саппштеое УБУС-а ппд називпм Шта ће бити са 
балетом у Србији? наишлп на велику ппдршку и на мнпгпбрпјне реакције не самп у Србији негп и 
шире. Чланствп је уппзнатп са званичним дпписпм Министарства културе и инфпрмисаоа РС 
упућеним на Министарствп рада, заппшљаваоа и спцијалне пплитике кап и на наше удружеое 
заведеним ппд брпјем 71-17/03 пд 10.03.2017. и намерпм да се настави сарадоа и нађе решеое. 
 
Споа Лапатанпв је предлпжила да се пбразује тим људи тј. кпмисија кпја би радила на тпме да се 
акција Шта ће бити са балетом у Србији? настави и да дпведе дп кпнкретних решеоа.  
 
 



 

 

 
 
 
Анђелија Тпдпрпвић је ппделила присутнима ппклпн-ваучере кпје је УБУС заједнп са ИП Клип 
наменип свпјим чланпвима а са кпјима мпгу пстварити 50% пппуста при куппвини коига из едиције 
Арс Клип. 
 
Анђелија Тпдпрпвић је наппменула да се све инфпрмације и извештаји мпгу наћи на сајту УБУС-а,   
захвалила се присутнима и затвприла Скупштину.  
 
 
 

ПРЕДСЕДСЕДНИК УБУС-а: 
Анђелија Тпдпрпвић 

ЗАПИСНИЧАР:  
Јелена Миркпвић  
 
 

ОВЕРИВАЧИ: 
Снежана Вескпвић заблаћански 

 
 

Милан Бачкуља 

     
 
 
Бепград, 10.03.2017. гпдина 
 
 


