На основу члана 45. тачке 17. Статута Удружења балетских уметника Србије,
Председништво Удружења балетских уметника Србије доноси:

П Р А В И Л Н И К
о раду Уметничког већа Удружења балетских уметника Србије
Избор чланова Уметничког већа
Члан 1.
Уметничко веће (у даљем тексту Веће) Удружења балетских уметника Србије (у
даљем тексту УБУС) образује се по одредбама члана 57. став 1. Статута УБУСа.
Веће има 5 (пет) чланова, које бира Председништво УБУС-а и има мандат од 4
(четири) године.
Председништво УБУС-а у писменој форми извештава сваког члана Већа о
именовању за члана Већа.
Чланови Већа не могу бити више од два пута узаступно бирани на ову
функцију.
Члан 2.
Веће из својих редова бира председника већином гласова. Председник
представља Веће пред УБУС-ом и јавношћу, председава седницама Већа и
потписује акте Већа.
Из редова чланова Већа, већином гласова чланова, бира се и заменик
председника који замењује председника у случајевима његове спречености
или одсутности.
Члан 3.
Мандат чланова у Већу престаје истеком мандата од 4 (четири) године или
оставком која се подноси Председништву УБУС-а у писаној форми.
Председништво УБУС-а ће након прихватања оставке изабрати новог члана
Већа чија функција престаје када и осталим члановима.
Уколико председник Већа установи да члан Већа није ефикасан у раду Већа
(не долази на састанке), предложиће Председништву УБУС-а да тог члана
искључи из Већа и именује новог члана.
Уколико председник Већа не обавља своје обавезе у складу са овим
Правилником (не сазива састанке, не долази на састанке), Председништво
УБУС-а ће искључити председника Већа, именовати новог члана Већа и сазвати
састанак Већа на коме ће чланови Већа изабрати међу собом новог
председника Већа.

Члан 4.
Ток сваког састанка Већа (дневни ред, дискусија, предлози, закључци)
констатују се и трајно чувају у форми записника. Записничар Већа је лице из
стручне службе УБУС-а и није члан Већа.

Дужности и задаци
Члан 5.
Веће мора бити отворено према свим кретањима – концепцијама на подручју
уметничке игре.
На основу дугорочне политике, општих циљева и програма рада које је
усвојила Скупштина УБУС-а, Веће дефинише појединачне циљеве, детаљно их
разрађује и даје предлоге и мишљења Председништву УБУС-а, а у смислу
надлежности Уметничког већа.
Надлежност
Веће је надлежно да:


Члан 6.

предлаже Председништву УБУС-а вишегодишњи план и програм
уметничких активности УБУС-а који се реализује у земљи и
иностранству.
 прати уметничку активност чланова УБУС-а.
 даје стручна мишљења и образложне оцене о свим питањима из области
уметничке игре.
 прати и даје стручна мишљења и оцене свих уметничких активности
УБУС-а.
 предлаже Председништву УБУС-а чланове жирија за доделу награда
УБУС-а према правилницима за доделу тих награда:
1.
награда „Димитрије Парлић“
2.
награда „Наташа Бошковић“
3.
награда „Смиљана Мандукић“
 предлаже Председништву УБУС-а правилнике о додели награда УБУС-а и
њихове измене и допуне.
 предлаже кандидате Председништву УБУС-а за добијање награда и
признања из области уметничке игре које не додељује УБУС.
 подноси Скупштини УБУС-а годишњи извештај о свом раду.

Члан 7.
Чланови Већа и чланови жирија које предлаже Веће за одлучивање о додели
награда УБУС-а не могу конкурисати за добијање тих награда.
Чланови Већа могу бити предлагани за кандидате за добијање награда и
признања које не додељује УБУС.
У случају да је члан Већа и жирија кандидован за награде које додељује УБУС,
дужан је да привремено иступи из рада Већа и жирија.
Начин одлучивања
Члан 8.
Веће ради на састанцима који се одржавају повремено, а према потребама и у
складу са дужностима и задацима Већа или на тражење Председништва УБУСа.
Састанке Већа сазива председник Већа преко стручне службе УБУС-а и они су
обавезни за све чланове.
Уколико неко од чланова не може да приступи састанку, дужан је да о томе
благовремено обавести председника Већа.
Позив за састанке уручује се благовремено, мејлом и садржи предлог дневног
реда.
Позив за састанке уручује се најкасније два дана пре заказаног датума
састанка.
Састанци Већа се одржавају у просторијама УБУС-а.
Веће не може да доноси одлуке уколико његовој седници не присуствује више
од половине чланова.
Члан 9.
Веће о свим питањима из своје надлежности доноси одлуке гласањем.
Правоснажне су оне одлуке које су донете већином гласова од укупног броја
чланова Већа.
Сви чланови Већа, као и председник, имају право на један глас.
Састнацима Већа могу да присутвују и други појединци, али без права
одлучивања.
Члан 10.
Веће је независно у свом раду. За свој рад чланови Већа одговарају Скупштини
УБУС-а, као и Председништву УБУС-а.

Члан 11.
Предлоге и пројекте које Веће усваја на својим састанцима у складу са
дневним редом, дужностима, задацима и надлежностима Већа по овом
Правилнику о раду Већа (члан 5. и 6.) и које подноси на увид и разматрање
Председништву УБУС-а. Председништво УБУС-а предлоге Већа може да:
a) коначано усвоји;
b) не усвоји;
c) уз образложење, врати Већу на разматрање .
Члан 12.
Правилник о раду Уметничког већа УБУС-а усваја Председништво УБУС-а на
својој седници и ступа на снагу даном усвајања.

У Београду, 16.04.2010.
Председништво УБУС-а
____________________________
Соња Лапатанов, председник

