
 

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

а на састанку одржаном дана 26.10.2012. године доноси  

 

ПРАВИЛНИК 

о додели 

награде „Наташа Бошковић“ 

 

Члан 1. 

Награда „Наташа Бошковић“ је установљена у знак поштовања и сећања на прву велику 

српску балерину Наташу Бошковић, знамениту уметницу, која је трајно задужила нашу 

уметничку игру. 

Члан 2. 

Награда се додељује балетском играчу изабраном међу уметницима професионалних 

позоришта, трупа и редова слободних уметника за најбољу интерпретацију класичног или 

неокласичног стила у области балетске уметности. 

Награда се може доделити и групи балетских играча или целокупном ансамблу једне 

представе. 

Члан 3. 

Критеријуми за додељивање награде су: 

 да је балетска интерпретација остварена у делима класичног и неокласичног стила 

 да је остврена улога трагалачка и иновативна и да се може означити као путоказ у 

развитку уметничке игре 

 да уметник задовољава високе професионалне и уметничке критеријуме 

Члан 4. 

Награда се додељује на годишњем нивоу. 

За награду „Наташа Бошковић“ могу конкурисати све балетске интерпретације остварене 

у представама на територији Републике Србије које су премијерно изведене у периоду од 

30. јуна протекле до 30. јуна текуће године. 

Награда се не мора доделити. 

 



Члан 5. 

Награда „Наташа Бошковић“ се састоји од: 

 плакете са ликом Наташе Бошковић 

 дипломе 

 новчаног износа чију висину одређује Председништво Удружења балетских 

уметника Србије у складу са финансијским могућностима за текућу годину. 

Члан 6. 

Жири за доделу награде “Наташа Бошковић“ се састоји од 3 члана. Чланове жирија 

именује Председништво Удружења балетских уметника Србије на предлог Уметничког 

већа. 

Мандат чланова жирија траје годину дана са могућношћу продужетка мандата. 

Жири је самосталан у одлучивању о додели награде. Жири одлучује о начину свог рада, о 

избору председника, о заказивању седнице и вођењу расправа. 

Уколико члан жирија буде предложен за награду престаје му чланство у жирију, а 

Председништво Удружења балетских уметника Србије, на предлог Уметничког већа, 

именује новог члана. 

Да би предложени кандидат добио награду потребно је да добије већину гласова чланова 

жирија. 

Жири писмено образлаже своју одлуку и саопштава је јавно. Жири се обавезује да одлуку 

о добитнику награде донесе најкасније до 30. септембра године у којој се додељује 

награда. 

Члан 7. 

Предлагачи кандидата могу бити професионална позоришта, појединци-балетски и 

плесни уметници, позоришни, балетски и плесни критичари, редакције стручних и 

часописа из области културе, као и уметничке установе и удружења. 

Предлози за награду “Наташу Бошковић“ достављају се на основу јавног позива-конкурса 

Удружењa балетских уметника Србије објављеног у дневној штампи штампи и интернет 

страници УБУС-а. 

Конкурс се објављује најмање 45 дана пре доделе награде. 

Предлози за додељивање награде у форми писаног образложења достављају се 

Удружењу балетских уметника Србије. 

 



Члан 8. 

Награда „Наташа Бошковић“ се додељује  до краја децембра текуће године, на свечаности 

коју организује Удружење балетских уметника Србије, у позоришту или установи у којој се 

изводи представа  награђеног балетског играча. 

Награду уручује председник Удружења балетских уметника Србије. 

Члан 9. 

Правилник ступа на снагу и примењиваће се од дана потписивања, а чиме се ставља ван 

снаге Правилник донет на састанку Председништва УБУС-а одржаном 23.12.2011. године. 

  

 

 

 

         Председништво УБУС-а 

         Анђелија Тодоровић, председник 


