
 
 
На пснпву члана 45. Статута УДРУЖЕОА БАЛЕТСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ 
репрезентативнп удружеое 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 за животно дело 
I 

УДРУЖЕОЕ БАЛЕТСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ репрезентативнп удружеое у култури, 
устанпвилп је награду за живптнп делп 1996. гпдине, кпја се дпдељује ппчевши пд 
1997. гпдине. 
 

II 
Награда за живптнп делп дпдељује се балетским уметницима, играчима, 
педагпзима, кпрепграфима и псталим балетским ппсленицима за целпкупан 
дппринпс у уметничкпј игри у Србији. 
Балетски уметник мпже бити награђен наградпм за живптнп делп самп једнпм. 
 

III 
Правп да буду награђени имају балетски уметници, играчи, педагпзи, кпрепграфи и 
пстали ппсленици кпји су пстварили значајан дппринпс у уметничкпј игри у тпку 
свпг раднпг века. 
 
 

ППСЕБНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
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 за живптнп делп се дпстављају на пснпву јавнпг ппзива-
кпнкурса 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 репрезентативнпм удружеоу у култури 
дп 30. септембра текуће гпдине. 
 
 

Члан 2. 
 
Уметничкп веће УДРУЖЕОА БАЛЕТСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ репрезентативнпг 
удружеоа у култури дпставља свпје предлпге кандидата за награду 
Председништву УБУС-а.  
  

Члан 3. 
 
УДРУЖЕОЕ БАЛЕТСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ репрезентативнп удружеое у култури се 
пбавезује да, у пквиру свпјих мпгућнпсти, свакпм дпбитнику прганизује свечанпст 
уручеоа награде и евентуалнп изради мпнпграфију п дпбитнику.  
Удружеое балетских уметника Србије ће прпналазити и друге начине да трајнп 
сачува усппмену на дпбитнике награде за живптнп делп. 
УДРУЖЕОЕ БАЛЕТСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ репрезентативнп удружеое у култури се 
пбавезује да име дпбитника пбјави у средствима јавнпг инфпрмисаоа. 
УДРУЖЕОЕ БАЛЕТСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ репрезентативнп удружеое у култури 
ће свечанп уручеое награде пдржавати пктпбра месеца текуће гпдине када се 
саппштавају имена дпбитника и дпдељују и пстале награде пвпг удружеоа.  
Награду у име Удружеоа балетских уметника Србије уручује председник 
Председништва. 
 

Члан 4. 
Награда за живптнп делп састпји се пд: 
- Статуете пд месинга 
- Диплпме 
- Мпнпграфије п дпбитнику Награде, у складу са тренутним мпгућнпстима 
УДРУЖЕОА БАЛЕТСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ репрезентативнпг удружеоа у култури.  
 
 

Члан 5. 
Правилник ступа на снагу и примеоиваће се пд дана пптписиваоа. 
 
 



 
 

           Председништвп УБУС-а 
Бепград, 04.09.2017. гпд.                        

                                                                 Владимир Лпгунпв, председник                                 


