
 
 
 
 

 

ЗАПИСНИК 
СА РЕДПВНЕ ГПДИШОЕ СКУПШТИНЕ УБУС-а 

ПДРЖАНЕ 21.12.2015. гпдине У НАРПДНПМ ППЗПРИШТУ У БЕПГРАДУ 
У ХПРСКПЈ СПБИ 

 
 
Скупщтину је, у име Председнищтва, птвприла Анђелија Тпдпрпвић, председник УБУС-а. Пна је ппздравила 
присутне и ппзвала да се минутпм ћутаоа пда ппшаст кплегама кпји су преминули између две Скупщтине: 
Драгпслави Иваои, Јпванки Бјегпјевић, Игпру Урпщевић,  Јелени Дпбрић и Ники Давидпвпј. 
 
Кпнстатпван је брпј присутних шланпва – евидентиранп је 18 присутних шланпва. С пбзирпм да је 
евидентиранп мнпгп маое шланпва пд 50%+1 пд укупнпг брпја шланпва УБУС-а, предлпжена је паузу пд 15 
минута кпја се пп Статуту УБУС-а примеоује какп би се усвпјип шлан 39. Статута пп кпм се Скупщтина мпже 
пдржати иакп је брпј шланпва удружеоа маои пд пплпвине укупнпг брпја шланства. Присутни су се 
једнпгласнп слпжили да је непптребнп правити паузу и да се слажу да Скупщтина мпже да се настави.  
 
 
Анђелија Тпдпрпвић је изнела ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ И ПРИНЦИПЕ РАДА 
 

1. ВЕРИФИКАЦИЈА СКУПШТИНЕ 
2. ИЗВЕШТАЈИ П РАДУ ПРЕДСЕДНИШТВА УБУС-а И КПМИСИЈА ЗА 2014. годину 
3. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2014. годину 
4. ИЗБПР 3. ЧЛАНА НАДЗПРНПГ ПДБПРА УБУС-а 
5. РАЗНП 
 

 
Анђелија Тпдпрпвић је впдила ИЗГЛАСАВАОА: 
 

- ИЗГЛАСАНП ЈЕ РАДНП ПРЕДСЕДНИШТВП: присутни су се, већинпм гласпва, сагласили да тп буде 
ПРЕДСЕДНИШТВП УБУС-а: Анђелија Тпдпрпвић, Јелена Кајгп, Ива Игоатпвић, Рпса Милић и Паща 
Мусић Ппппвић.  

- ИЗГЛАСАНИ су, већинпм гласпва, записнишари: Славица Штрљић и Јелена Миркпвић 
- ИЗГЛАСАНИ су, већинпм гласпва, пвераши: Ана Несимпвски и Жељкп Грпзданпвић 
- ИЗГЛАСАНА је, већинпм гласпва, верификаципна кпмисија пд 3 шлана присутних: Јелена Јпвић 

Стеванпвић, Биљана Кнежевић и Светпзар Крстић 
 
С пбзирпм да су присутни једнпгласнп усвпјили Дневни ред скупщтине и да се верификација 
скупщтине пбавила, Анђелија Тпдпрпвић је ппзвала шланпве раднпг председнищтва да јпј се придруже 
на гпвпрнпм месту какп би наставили пп ташкама дневнпг реда.  

 
 

2. ИЗВЕШТАЈИ П РАДУ ПРЕДСЕДНИШТВА УБУС-а И КПМИСИЈА ЗА 2014. годину 
 

- Ива Игоатпвић је заппшела ппднпщеое ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПРЕДСЕДНИШТВА УБУС-а. У кратким цртама је 
известила шланпве скупщтине п раду Председниства у 2014. и изнела им је важне ппјединпсти из 2015. С 
пбзирпм да је гпдина на измаку и да се у опј јакп пунп радилп, извещтај за 2015. биће на сајту удружеоа, када 
и финансијски, када се фискална гпдина пкпнша. Прпшитала је и извещтаје УБУС-пвих кпмисија – Надзпрнпг 
пдбпра, Статусне кпмисије, ФУБУС-а. 
 
Примедба: 
На примедбу Срђана Михића да није пбавещтен п пставци Смиљане Стпкић  на местп шлана и  председника 
Надзпрнпг пдбпра, упућен је да инфпрмацију мпже наћи на сајту УБУС-а 
 
 



 
 
 
 
 
- Ива Игоатпвић је пптпм  прпшитала  наративни извещтај п гпдищоим прпјектима УБУС-а: 
’’ППЧЕЋЕМП ПД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФПРМАЦИЈА П ПРПЈЕКТИМА УБУС-а крпз приказ 18. И 19. ФЕСТИВАЛА 
кпрепграфских минијатура 
Ппд слпганпм Пунплетан, пдржан је 18. Фестивал кпрепграфских минијатура. Ппсле вищегпдищое паузе, 
стигап је већи брпј пријава из Србије, шак девет кпрепграфија српских аутпра представљенп је публици и жирију.  
Сппнзпри нпвшаних награда су пве гпдине били Хптел Ехцелсипр за трећу награду и Прганизација за кплективнп 
пствариваое права интерпретатпра за другу награду.  
На предлпг председника Друщтва балетских уметника Слпвеније председника струшнпг жирија 18. фестивала 
– Тпмажа Рпде, дпдељене су и стипендије за ппхађаое летоег курса савремене игре у Пирану  
Пратећи прпграм Фестивала садржап је први семинар Критишке праксе у пбласти уметнишке игре и 
радипницу Драгане Булут. 
10. јуна на сцени Раща Плапвић, премијернп је изведена представа Раскрщће, у прпдукцији УБУС-а. Аутпри 
представе су Милица Јевић, Милпщ Кецман и Милан Башкуља – дпбитници награде Охрабреое на 17. 
Фестивалу  

 
19.фкм 
19. фестивал је ппнудип публици такмишарски, ревијални и пратећи прпграм на сценама: Нарпднпг ппзприщта 
у Бепграду, Југпслпвенскпг драмскпг ппзприщта, Дпма Пмладине Бепграда, Устанпви културе Вук Карачић, 
Ппзприщту на Теразијама и Музеју Нарпднпг ппзприщта. 
Велики успех и нпвина 19. ФКМ-а билп је приказиваое шак пет плесних премијера на вище бепградских сцена 
кпје су представили награђивани кпрепграфи претхпдних Фестивала кпрепграфских минијатура. 
Фестивал кпрепграфских минијатура је пве гпдине преппзнат пп свпм квалитету и пд аспцијације еврппских 
фестивала (ЕФФЕ-Еурппе фпр Фестивалс, Фестивалс фпр Еурппе) кпја је ФКМ уврстила у листу свпјих 
преппрука. Етикета пве аспцијације се мпгла видети на свим прппагандним материјалима пвпгпдищоег 
фестивала. 
Ппсле дужег времена вище награда псвпјили су дпмаћи кпрепграфи:  
прва награда – ИГПР КПРУГА / Србија, друга награда – МАРКП МИЛИЋ / Србија     
Награда жирија критике - ИГПР КПРУГА / Србија 
Пратећи прпграм Фестивала ппшеп је 28.маја пбележаваоем 60 гпдина прпфесипналнпг рада Милице Зајцев, 
критишарке уметнишке игре и публицисте шиме је заппшеп семинар Критишке праксе у пбласти уметнишке 
игре 2, сашиоен пд низа предаваоа, разгпвпра и радипница са струшоацима. Семинар је привукап пажоу  шак 
двадесетак пплазника кпји су испратили сва фестивалска дещаваоа, а шије ће се пдабране критике на прпграм 
19. ФКМ-а наћи на сајту фестивала, кап и у щтампанпм и електрпнскпм издаоу шаспписа за уметнишку игру 
Орхестра.  Такпђе, пвпм приликпм ппкренута је и сарадоа са шаспписпм студената Факултета пплитишких 
наука – Пплитикплпг, шији су студенти такпђе били пплазници семинара критике. 
У склппу пратећег прпграма била је  прганизпвана и едукативана плесна радипница кпју је пве гпдине впдип 
Маћеј Кузмински, играш и кпрепграф из Ппљске, ппзнат щирпм Еврппе.  
У пквиру ревијалнпг дела прпграма фестивала билп је приказанп шак пет плесних премијера на вище 
бепградских сцена у кпрепграфији награђиваних уметника претхпдних фестивалских издаоа. Представу Хаи 
извели су прпщлпгпдищои ппбедници, Маикп Хасегава и Мампру Саката (Јапан). Представила се и трупа 
МАСА денс из Хрватске, лауреати ФКМ-а и ппбедници алжирскпг Фестивала савремене игре 2014, са 
представпм ппд називпм Ти. Нпсипци награде Охрабреое 2013, Милпщ Кецман и Милан Башкуља, извели су 
премијернп свпј кпмад Местп за нас, а Саща Павић кпји ствара у Немашкпј, награђен је Охрабреоем 2014. 
гпдине. Први пут се представип бепградскпј публици у Југпслпвенскпм драмскпм ппзприщту са целпвешеропм 
представпм Приземљеое земљищта у прпдукцији УДРУЖЕОА БАЛЕТСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ. На сцени 
Устанпве културе Вук Карачић, пдиграла се представа Истраживаое невидљивпг у кпрепграфији  Рикарда 
Фреиреа дпбитник Награде публике на прпщлпгпдищоем Фестивалу. 
Сппнзпр награднпг фпнда је пве гпдине била Организација за кплективнп пствариваое права 
интерпретатпра у висини пд 200.000 динара и  Министарствп културе и инфпрмисаоа РС. 
 
Ппследоа два фестивала имали су изузетнп јаке медијске кампаое. П  ФКМ-у су писали: ППЛИТИКА, 
НПВПСТИ, ДАНАС, ППЗПРИШНЕ НПВИНЕ, СТЕПАРТ, КПСМПППЛИТЕН, ГРАЦИА, ППЛИТИКПЛПГ . П 19. 
Фестивалу је вище пута билп је реши на РТС 1, СТУДИП Б, ТВ ПИНК, ТВ Хепи,ТВ Н 1. 19.ФКМ је бип најављиван  
 



 
 
 
 
 
на РАДИП БЕПГРАД 1 и РАДИП БЕПГРАД 2 , РАДИП СЛПБПДНА ЕВРППА, РАДИП ЛАГУНА, РАДИП СТУДИП Б дпк 
је РАДИП НАКСИ делип карте за фестивалске вешери свпјим слущапцима. 

 
НПВИ ПРПЈЕКАТ УБУС-а 
ГПСТПВАОЕ ПРПДУКЦИЈЕ ФЕСТИВАЛА КПРЕПГРАФСКИХ МИНИЈАТУРА –  
НАГРАДА ОХРАБРЕЊЕ ПП СЦЕНАМА СРБИЈЕ 
У тпку је реализација пвпг прпјекта шија је идеја пппуларизација уметнишке игре и Фестивала кпрепграфских 
минијатура, кап и прпмпција младих стваралаца кпју су лауреати награде Охрабреое. Дпгпвпренп је да 
представа Местп за нас Милпща Кецмана и Милана Башкуље у децембру 2015. гпстује на сценама у Ужицу и 
Пријеппљу, а затим и у  и Нпвпм Саду. 
ГПДИШОЕ  НАГРАДЕ  УДРУЖЕОА  БАЛЕТСКИХ  УМЕТНИКА СРБИЈЕ ЗА 2014. И 2015. ГПДИНУ 
Признаое УДРУЖЕОЕ БАЛЕТСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ за Живптнп делп у 2014. гпдини дпдељенп је Милици 
Бијелић, првакиои Балета Нарпднпг ппзприщта у Бепграду, а у 2015. прпфесприма Балетске щкпле Лујп 
Давишп – Зинети Мусић Атанацковић и Мирјани Нешић. 
Награда Димитрије Парлић за сезпну 2014/ 2015.  пп пдлуци жирија није дпдељена. 
Специјална награда за инпвативни приступ у пбласти савременпг плеснпг театра у 2014. дпдељена је Далији 
Аћин Теландер за представу Сан жуте шарапе, а у 2015. представи Балерине Фпрума за нпви плес СНП-а. 
Награда Натаща Бпщкпвић у 2014. дпдељена је Ани Ђурић, првпј сплисткиои Балета Српскпг Нарпднпг 
ппзприщта у Нпвпм Саду, за улпге Одете и Одилије у представи Лабудпвп језерп, у кпрепграфији и режији 
Владимира Лпгунпва. Награда Натаща Бпщкпвић 2015. дпдељена је Дејану Кпларпву и Игпру Пастпру за 
улпгу Дпријана Греја у истпименпј представи Нарпднпг пппзприщта у Бепграду у кпрепграфији В. Лпгунпва. 
Награда Смиљана Мандукић 2014. дпдељена је Ани Игоатпвић-Загпрац савременпм играшу, за изузетну 
сценску реализацију кпрепграфскпг задатка у савременпј плеснпј представи Желеће мащине, Битеф театра, а у 
2015. припала је Рикарду Кампущ Фреиреу за улпге у представама Жртве илузија и Дпн Жуан.  
СППМЕН ПБЕЛЕЖЈА 

У пквиру прпјекта Сппмен пбележја Удружеое је ппставилп  Сппмен плпшу истакнутпм балетскпм уметнику, 
шлану Председнищтва УБУС-а 1962. гпдине, Бранку Маркпвићу. Сппмен плпша ппстављена је 17.10.2015. 
гпдине на дан рпђеоа Бранка Маркпвића. Дпгађај је испратилп прекп стптину ппщтпвалаца дела Бранка 
Маркпвића кап и представници бепградских медија. Тпм приликпм УБУС је направип брпщуру са 
фптпграфијама и текстпм п Маркпвићу. Сппмен плпша делп је вајара Риста Михића. Текст п Бранку Маркпвићу 
пбјављен је на УБУС-пвпј интернет презентацији и фејсбук страници удружеоа и щтампан у шасппису 
Савременик. 

ИЗДАВАШТВП 
Издаваое коиге Балет и мпдерна игра, аутпрке Сузан Ау је у заврщнпј фази. Издавашка кућа Клип најавила је 
у сајамскпм каталпгу скпрп излажеое пве коиге у сарадои са нащим удружеоем. 
 
Међунарпдна сарадоа___________________________________________ 
ФЕСТИВАЛ САВРЕМЕНЕ ИГРЕ У АЛЖИРУ 
УДРУЖЕОЕ БАЛЕТСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ и Нарпднп ппзприщте у Бепграду изабрали Смиљана Стпкић  за 
представника Србије и шлан жирија щестпг Међунарпднпг фестивала културе савремене игре кпји се пдржап 
2014. гпдине у Алжиру. У пквиру пве манифестације Смиљана Стпкић, сплисткиоа балета Нарпднпг ппзприщта 
у Бепграду и кппрдинатпр креативнпг тима Фестивала кпрепграфских минијатура је пдржала и презентацију 
на тему „Знашај фестивала за плесну сцену у Србији и међунарпдну уметнишку размену“ представљајући тпм 
приликпм плесну сцену у нащпј земљи са ппсебним псвртпм на Фестивал кпрепграфских минијатура. 
Представница Србије пставрила је сарадоу и разменила кпнтакте са шланпвима жирија и прганизације 
фестивала, а кпмесар фестивала гпсппђа М’барка Каддпури нагласила је знашај сарадое са представницима 
Србије кпја се дещава већ другу гпдину за редпм. Пбпстранп је кпнстатпванп да ппстпји пптенцијал за 
међунарпдну уметнишку размену између Србије и Алжира у пквиру пве манифестације. На 19. ФКМ је 
гпстпвала ппбеднишка представа алжирскпг фестивала. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ДРУШТВП БАЛЕТСКИХ УМЕТНИКА СЛПВЕНИЈЕ 

На ппзив Удружеоа балетских уметника Слпвеније упућен УДРУЖЕОУ БАЛЕТСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ,  за 
ушещће нащих уметника на 5. Међунарпднпм гала кпнцерту у Марибпру пдабрани су Далија Иманић-Савић, 
првакиоа Балета Нарпднпг ппзприщта у Бепграду и Милана Рус, први сплиста балета,  са дуетима из 
представе Кп тп тамп пева,  у кпрепграфији Стаще Зурпвца.  

Сарадое и иницијативе___________________________________________ 
БАЛЕТСКА И ПЛЕСНА КРИТИКА 
Председнищтвп удружеоа упутилп је дппис редакцијама културе щтампаних медија са предлпгпм за 
ангажпваое критишара уметнишке игре. Тпм иницијативпм је ппстигнутп да дневни лист Пплитика пбјави 
критику плесне представе Птице Битеф денс кпмпаније и критишки приказ фестивала Кпнденз Саое 
Крсманпвић Тасић, критишара савремене плесне сцене. Прегпвпри са дневним листпвима Данас, Блиц и 
Вешерое нпвпсти су у тпку. 
РТС 
Материјал п Мири Саоинпј са филмских трака  пребашен је на дигитални нпсаш и снимци су уступљени архиви 
РТС-а,  уз пдпбреое  Милпвана Шиљегпвића, син Мире Саоине. 

ЈПВАНКА БЈЕГПЈЕВИЋ 

Удружеое балетских уметника Србије заузелп се да се наща велика и знашајна примабалерина Јпванка 
Бјегпјевић сахрани у Алеји заслужних грађана на бепградскпм Нпвпм грпбљу. Тпм приликпм удружеое се 
пбратилп Нарпднпм ппзприщту у Бепграду и Културнп-прпсветнпј заједници Србије да заједнишкпм 
иницијативпм наиђу на разумеваое градских власти кпје су надлежне у пваквим ситуацијама. Јпванка 
Бјегпјевић сахраоена је 5. септембра 2015. у Алеји заслужних грађана, УБУС је уз Нарпднп ппзприщте и 
ппрпдицу ппкрип  деп трпщкпва сахране. Кпмемпрација Јпванки Бјегпјевић у прганизацији УБУС-а и Нарпднпг 
ппзприщта пдржана је на Великпј сцени  11. септембра 2015. гпдине. 

УБУС РЕАКЦИЈЕ 
УДРУЖЕОЕ БАЛЕТСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ реагпвалп је у ситуацији када је смаоен кпјефицијент за пбрашун 
исплате лишнпг дпхптка балетским педагпзима у балетским щкплама Лујп Давишп и Димитрије Парлић.   
Реакција  шасппису КУРИР 
УДРУЖЕОЕ БАЛЕТСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ с псудпм је реагпвалп на текст пбјављен у щтампанпм и 
електрпнскпм издаоу дневнпг листа Курир, дана 17.04.2015. гпдине, а ппд наслпвпм АФЕРА ХАРЕМ: И српске 
балерине месп за щеике, кпјим се директнп унижавап углед и у ппгрещан кпнрекст дпвпдила цела једна 
прпфесија и врхунска уметнпст какав је балет. 
 
ДППУНЕ  У РАДУ И ППМПЋ ЧЛАНСТВУ 

 Чланпви Председнищтва су усвпјили предлпг правилника за Специјалну награду за инпвативни 
приступ у савременпм плеснпм театру кпји је дпстављен пд стране шланпва Уметнишкпг већа УБУС-а. 

 Усвојен је Правилник о условима и критеријумима за утврђивање статуса лица које 
самостално обавља уметничку делатност у области уметничке игре.  

 

 Удружеое је финансијски ппмпглп једнпг здравственп угрпженпг шлана 2014, а у 2015. три шлана шије 
су ппрпдице имале смртне слушајеве  

 
НПМИНАЦИЈЕ ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАОА других организација 
Председнищтвп и Уметнишкп веће УБУС-а кандидпвали су првакиоу Балета Нарпднпг ппзприщта у Бепграду 
Ану Павлпвић-Пещић за  Награду града Бепграда, за дугпгпдищои рад и трајан дппринпс развпју града 
Бепграда. За награду Изванредни Златни бепшуг за Живптнп делп у 2014. гпдини, кпју дпдељује Културнп 
прпсветна заједница Бепграда, кандидпван је Бпривпје Младенпвић, првак Балета Нарпднпг ппзприщта у 
Бепграду и дпбитник Признаоа за врхунски дппринпс наципналнпј култури, пднпснп култури наципналних 
маоина Републике Србије. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Уметнишкп веће и Председнищтвп УБУС-а  кандидпвалп је Снежану Вескпвић-Заблаћански, сплисткиоу балета 
Ппзприщта на Теразијама, кпрепграфа и щефа балета Ппзприщта на Теразијама за Награду Златна знашка у 
2014. гпдини, кпју дпдељује Културнп прпсветна заједница Србије. У 2015. за исту нпминпвана је Зпја Бегпли, 
сплисткиоа Балета Нарпднпг ппзприщта у Бепграду и педагпг са запаженим резултатима. Пбе наще 
кплегинице заслуженп су дпбиле пвп признаое. 
Дпнета је пдлука да се за Вукпву награду за 2015. гпдину, предлпжи Владимир Лпгунпв, сплиста Балета 
Нарпднпг ппзприщта у Бепграду, педагпг, кпрепграф, дпбитник Признаоа за врхунски дппринпс наципналнпј 
култури Републике Србије и директпр Балета Српскпг нарпднпг ппзприщта у Нпвпм Саду, за нарпшите 
резултате пстварене у стваралашкпм раду на щиреоу културе, пбразпваоа и науке у Републици Србији и 
на свесрпскпм културнпм прпстпру.'' 

 
Анђелија Тпдпрпвић је ппднела извещтај п иницијативама УБУС-а спрпведеним у тпку 2014. и 2015.гпдине: 
 
ЗАКПН П ИЗМЕНАМА И ДППУНАМА ЗАКПНА П КУЛТУРИ 
Када је пбјављен Нацрт закпна п изменама и дппунама закпна п култури и када је у шлану 8. кпји дефинище 
културне пбласти избрисан термин балет (кпји је дп сада ппстпјап у закпну), сврставајући све прпфиле 
уметнишке игре у категприју плес кап једну пд ставки извпђашких уметнпсти ппред пантпмиме, циркуса и др. 
УБУС се пбратип свим институцијама кпје имају играшке ансамбле: Нарпднп ппзприщте, Српскп нарпднп 
ппзприщте, Ппзприщте на Теразијама, Битеф театар – Битеф денс кпмпанија, Кплп, балетским щкплама са 
мплбпм да се пгласе ппвпдпм маргинализације прпфесипналаца у пбласти уметнишке игре и упутиле захтев за 
измену шлана 8. Закпна п култури. Истишући да се брисаоем балета кап ппсебне пбласти културне делатнпсти 
из шлана 8. Закпна п култури нанпси велика щтета прпфесипналцима кпји се баве уметнишкпм игрпм у Србији. 
Удружеое се залагалп за термин уметнишка игра (класишан балет, свремена и нарпдна игра) јер предлпжена 
дефиниција и фпрмулација уметнишке игре кап засебне уметнишке пбласти пбезбеђује јаснп преппзнаваое 
прпфесипналаца, у смислу пбразпвних прпфила кпји ппстпје у щкплскпм систему наще земље и устанпва 
културе кпје заппщљавају прпфесипналне играше. Истишући да уметнишка игра кап делатнпст има вищеструке 
прпблеме (пдлазак у пензију, бенефицирани стаж, неппстпјаое виспкппбразпвне устанпве у државнпм 
щкплскпм систему и сл) збпг шега је неппхпднп да крпвни закпн п култури преппзна и дефинище оену 
специфишнпст. Ппзивајући се и на тп да је термин уметнишка игра преппзнат пд Министарства културе и 
инфпрмисаоа РС приликпм расписиваоа кпнкурса за прпјекте у култури.  
П пвпј, али и п другим ставкама у Нацрту закпна п изменама и дппунама Закпна п култури УДРУЖЕОЕ 
БАЛЕТСКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ заузелп је заједнишки став са  другим уметнишким удружеоима  - Удружеоем 
драмских уметника Србије, Удружеоем кпмппзиитпра Србије, Српским коижевним друщтвпм, Удружеоем 
коижевних превпдилаца. 
Удружеое балетских уметника Србије (представници: Анђелија Тпдпрпвић, председник, Смиљана Стпкић, 
представник УБУС-а у КПП, Ива Игоатпвић, шлан Председнищтва и Јелена Миркпвић, меначер у култури) 
узелп је ушещће на Јавнпј расправи п Нацрту закпна п изменама и дппунама закпна п култури у Нарпднпј 
библиптеци Србије 03.12.2014. Пвпм приликпм представник УБУС-а Смиљана Стпкић изнела је шиоенице 
везане за брисаое балета из уметнишких делатнпсти и нагласи какву щтету прпфесији таквп шиоеое 
прпузрпкује. Ппсле пве Јавне расправе и закпнскпг рпка за ппдпщеое предлпга и измена за пвај закпн, тпкпм 
кпг је удружеое апелпвалп на свпје шланствп да на адресу министарства щаље кпментаре на Нацрт закпна, у 
закпн је пре усвајаоа имплементиран измеоен шлан 8. у кпјем је уметнишка игра издвпјена уметнишка пбласт.  
УБУС је имап представника и на Јавнпм слущаоу у Скупщтини Србије 29.12.2014.  
 
КППРДИНАЦИПНИ ПДБПР УМЕТНИЧКИХ УДРУЖЕОА 
Удружеое балетских уметника Србије је са псталим репрезентативним уметнишким удружеоима кпја делају 
крпз Кппрдинаципни пдбпр на адресу Љиљане Кпвашевић, директпра Ппреске управе Републике Србије 
упутилп Мплба за птпис камате на име дугпваоа сампсталних уметника и пверу коижица у слушају 
кащоеоа уплата Града Бепграда на име оихпвих дппринпса и здравственпг псигураоа. У пвпм спису се 
захтева дпнпщеое пптребних пдлука и мера да се пва врста камата у будућнпсти не приписује сампсталним 
уметницима, кап и да пвера оихпвих здравствених коижица не зависи пд динамике уплате лпкалне 
сампуправе. Ппзивајући се на шлан 71. Закпна п култури, а с пбзирпм да пренпс средстава на име дппринпса 
пд стране репрезентативних удружеоа ка Ппрескпј управи зависи искљушивп пд динамике уплате Града 
Бепграда, сматрамп непснпваним да се сампсталнпм уметнику приписује камата збпг кащоеоа уплата пд  



 
 
 
 
 
стране институција на кпје пн лишнп нема утицај, а кпје су Закпнпм п култури пбавезне да средства пбезбеде, 
наведенп је у пвпм дпкументу. Министарству културе и инфпрмисаоа РС, Привременпм пргану Града 
Бепграда, Министарству финансија и Ппрескпј управи РС ппслата је и Мплба за пбуставу принудне наплате 
дугпваоа сампсталних уметника и регулисаое дугпваоа Града Бепграда на име оихпвих дппринпса и 
здравственпг псигураоа у кпјпј се пд надлежних тражи да ппдрже иницијативу за защтиту права уметника са 
кпнкретним предлпзима за превазилажеое тренутне ситуације. 
 

Пд ппшетка текуће 2015. гпдине успели смп да са Градпм усппставимп усмени дпгпвпра п динамици и 
прпцедури дпстављаоа спискпва такп да вище нема кащоеоа уплата за квартале.  
  
Уз велике наппре успели смп да закажемп и састанак са министрпм Таспвцем и представницима Ппреске 
управе и Града Бепграда. 19. пктпбра 2015. гпдине с ппшеткпм у 11,00 шаспва.  
Састанак је пдржан у прпстпријама Министарства културе и инфпрмисаоа 
 Закљушак састанка ,пдржанпг 19.10.2015, је бип да ће се пфпрмити радна група и да ће Министарствп културе 
бити медијатпр.  
Дпгпвпренп је прганизпванп прикупљаое ппдатака за свакпг сампсталнпг уметника ппнапспб какп би се 
схватила укупна сума дугпваоа ппреским управама. Дпгпвпренп је да на следећем састанку ушествују и 
представници Министарства финансија и Министарства за државну управу и лпкалну сампуправу.  
 
Пшекујемп даље кпраке Министарства. Надамп се да ће пва акција дпвести дп неких ппмака када је у питаоу 
птпис камата и дугпваоа збпг ранијег кащоеоа Града.  
 
Састанку су, ппред представника струкпвних удружеоа, присуствпвали: Иван Таспвац, министар културе и 
инфпрмисаоа, Игпр Јпвишић, секретар Министарства културе и инфпрмисаоа, Јелена Маринкпвић, щеф 
Кабинета, Пливера Живанпвић, ппмпћник министра за финансије, Димитрије Тадић, саветник, Младен 
Вескпвић, вищи саветник, Владан Вукпсављевић, секретар за културу града Бепграда, Жељкп Прлпвић, Сектпр 
за наплату Ппреске управе, Ана Ћуршић, Сектпр за ппрескп-правне ппслпве и кппрдинацију Ппреске управе и 
Маријана Маркпвић, Сектпр за кпнтрплу Ппреске управе.   

Ппкренута је иницијатива аспцијације пет удружеоа и Наципналнпг савета за културу за састанак и упућенп 
Пдбпру за културу и ппсланишким групама. 

Заказана је 32. седница Пдбпра за културу и инфпрмисаое 06.11.2015. у Дпму нарпдне скупщтине са 
представницима уметнишких удружеоа, Саветпм за културу и представницима ппсланика свих ппсланишких 
група у Скупщтини РС. Тема је била разматраое Предлпга Закпна п изменама и дппунама Закпна п култури 
кпји је ппднела Влада у нашелу и п пплпжају сампсталних уметника. 

Истакнут је знашај задражаваоа државнпг признаоа за врхунски дппринпд наципналнпј култури истакнутим 
уметницима кап и институцијама културе пд наципналнпг знашаја. 

Примедба: 

- Светпзар Крстић је изнеп свпј прпблем у вези са непрпкоиженим уплатама дппринпса из 2010 гпдине збпг 
кпјих није у мпгућнпсти да пвери здравствену коижицу. Струшна служба удружеоа је истакла да ће 
преузети иницијативу за рещаваое тпг прпблема. 
- Ана Несимпвски је такпђе изнела свпј прпблем кпји има кап сампстални уметник и кпји се пднпси на 
висину дуга у Ппрескпј управи кпји је настап услед прекпрашеоа минималне гпдищое зараде збпг шега није у 
мпгућнпсти да пвери свпју здравствену коижицу. Струшна служба УБУС-а је пптврдила да ће се  и у пвпм, 
кап и у свакпм другпм слушају, залпжити да сампстални уметници реще свпје прпблеме. 
Примедба: 
- Срђан Михић је изнеп примедбу на висину шланарине сампсталних уметника и предлпжип да им се 
шланарина редукује тј. умаои с пбзирпм да је већа пд шланарине заппслених шланпва или пензипнера. 
- Ана Несимпвски је такпђе изнела исту примедбу и предлпжила кпмпензацију кпнкретнп у оенпм слушају, 
где би мпгла кап сампстални уметник да ушествује у раду удружеоа и такп птплати свпју шланарину. 
- Жељкп Грпзданпвић је истакап да је разумљивп щтп је шланарина сампсталних уметника већа с пбзирпм 
на шиоеницу да  удружеое има највище ппсла кпја се пднпсе управп на рещаваоу прпблема везаних за 
оихпве статусе. 
 



 
 
 
 
 
- Смиљана Стпкић је ппднела извещтај п раду у Кппрдинаципнпм пдбпру уметнишких удружеоа и 
спрпведеним иницијативама у вези са прпблемима сампсталних уметника 
 
Смиљана Стпкић, представник УБУС-а при аспцијацији уметнишких удружеоа (Удружеое драмских уметника 
Србије, Удружеое балетских уметника Србије, Удружеое коижевних превпдилаца Србије, Српскп коижевнп 
друщтвп, Удружеое кпмппзитпра Србије)  и кппрдинатпр акције у кпјпј се пва удружеоа заједнп залажу за 
рещаваое нагпмиланих прпблема сампсталних уметника, известила је шланствп п тпку пве иницијативе и п 
кпрацима кпји су  предузети и п наредним фазама у даљем залагаоу за рещаваое прпблема сампсталне 
уметнике.  
УБУС је предузеп низ кпрака у циљу рещаваоа дугпгпдищоег прпблема пвере здравствених коижица, птписа 
дугпваоа и камата збпг кащоеоа уплата Града, тумашеоа сппрних закпна и сл. Прпблеми са кпјима се 
сампстални уметници срећу изузетнп су кпмплексни, јер је оихпвп рещаваое мпгуће јединп сарадопм вище 
респра, надлежних институција и нивпа власти (Скупщтина града Бепграда,  Министарствп финансија, Ппреска 
управа, Министарствп културе и инфпрмисаоа Р.С).  
Пд ппшетка текуће 2015. гпдине УБУС је са ппјединим репрезентативним уметнишким удружеоима успеп да са 
Градпм усппстави усмени дпгпвпр п динамици и прпцедури дпстављаоа спискпва такп да вище нема 
кащоеоа уплата за квартале.  
Уз велике наппре, заказан је и састанак са министрпм Таспвцем и представницима Ппреске управе и Града 
Бепграда. Закљушак састанка ,пдржанпг 19.10.2015, је бип да ће се пфпрмити радна група и да ће 
Министарствп културе бити медијатпр. Уметнишка удружеоа су се пбратила Защтитнику грађана ппвпдпм 
немпгућнпсти пвере здравствене коижице. Дпбијен је пдгпвпр да је слушај у ппступку и да ћемп бити 
извещтени п даљим ппступаоима.  
Чланствп је пбавещтенп п свим дпписима упућеним надлежним институцијама и п оихпвим пдгпвприма 
удружеоу какп би били у тпку са дещаваоима и напприма кпје УБУС улаже да се статус сампсталнпг уметника 
унапреди.  
Накпн захтева Секретаријата за културу Града Бепграда да прикупимп ппдатке п дугпваоу свих сампсталних 
уметника, у име уметнишких удружеоа ппслали смп Ппрескпј управи предлпг п нашину прикупљаоа тражених 
ппдатака п дугпваоима и дпгпвприли се са шелницима Министарства културе и инфпрмисаоа РС да се закаже 
састанак са Министарствпм финансија када се кпмплетирају и припреме пви ппдаци, јер тек накпн анализе 
стаоа се мпгу дати адекватни предлпзи рещеоа. 
Такпђе, предлпжили смп да би билп кприснп да се Министарствп културе и инфпрмисаоа пбрати 
Републишкпм фпнду за здравственп псигураое са мплбпм да се инструкција за пверу коижица стави ван 
снаге, или да се са оихпвим представницима састанемп и изнађемп некп привременп рещеое дпк не дпђемп 
дп кпнашнпг.  
У међувремену, дпбили смп пдгпвпр и пд Републишкпг секретаријата за јавне пплитике  где нас пбавещтавају 
да су предмет п сампсталним уметницима узели у разматраое. 
Са Министарствпм културе и инфпрмисаоа смп дпгпвприли да радна група кпја би се бавила питаоима 
сампсталаца, ппред представника Министарства,  пбухвата  представнике удружеоа (2-3) кпја су иницирала и 
кппрдинирали пву акцију према вище институција, и евентуалнп представника УЛУС-а или УЛУПУДС-а кап 
удружеоа кпја имају највећи брпј сампсталаца (укупнп пкп 1200 пд 1900 кпликп их има у Бепграду) збпг шега 
мпгу бити пд кпристи у сагледаваоу пбјективнпг стаоа. Пстала удружеоа радна група мпже инфпрмисати и 
укљишити у рад путем мејлинг листе.  

УБУС је са пет уметнишких удружеоа упутип предлпге амандмана п Предлпгу закпна п изменама и дппунама 

Закпна п култури и пплпжају сампсталних уметника у култури Пдбпру за културу и инфпрмисаое и свим 

ппсланишким групама у Скупщтини. Ппвпдпм тпга, Пдбпр за културу и инфпрмисаое пдржап је састанак са 

представницима уметнишких удружеоа и Наципналнпг савета за културу 6.нпвембра 2015. у Нарпднпј 

скупщтини. Весна Марјанпвић, председница Пдбпра за културу и инфпрмисаое, захвалила се 

представницима уметнишких удружеоа и Наципналнпм савету за кутуру на иницијативи за састанак и 

предлпге амандмана, кпје су упутили Пдбпру и ппсланишким групама. 

Председник Наципналнпг савета за културу Милета Прпданпвић навеп је да су шланпви упутили псам 

предлпга амандмана на Предлпг закпна п изменама и дппунама Закпна п култури и гпвпрећи п пплпжају 

уметника ппсебнп указап на знашај задржаваоа државнпг Признаоа за врхунски дппринпс наципналнпј 

култури пднпснп култури наципналних маоина РС истакнутим уметницима кап и института устанпве културе 



 
пд наципналнпг знашаја. Тпкпм дискусије п Предлпгу закпна п изменама и дппунама Закпна п култури шланпви 

Наципналнпг савета за културу су указали и на пптребу и исказали залагаое да Наципнални савет за културу 

задржи активнп ушещће у изради предлпга Стратегија развпја културе и даје пцену изврщеоа. 

П шетири предлпга амандмана кпје су упутила уметнишка удружеоа Србије, гпвприла је Смиљана Стпкић, из 

Удружеоа балетских уметника Србије и указала на пптребу ппстпјаоа једниственпг  

тумашеоа закпнске регулативе у вези са плаћаоем спцијалнпг псигураоа сампсталних уметника,  кпје 

уметницима пмпгућује даље напредпваое у раду. 

У наставку састанка шланпви Пдбпра за културу и инфпрмисаое су тпкпм дискусије изразили пуну ппдрщку 

иницијативама кпја су ппкренула уметнишка удружеоа. 

Састанку су присуствпвали и у разгпвпру ушествпвали шланпви Пдбпра за културу и инфпрмисаое и нарпдни 

ппсланици Милпрад Цветанпвић, Мира Ппппвић, Милена Бићанин, Ненад Милпсављевић, Срђан Драгпјевић 

и Зпран Живкпвић. 
С пбзирпм да са Ппрескпм управпм нисмп успели да направимп кпнструктивнп рещеое п предлпгу нашина и 
фпрмата прикупљаоа ппдатака, кппрдинатпрка Смиљана Стпкић је предлажила да се ппдаци п прегледу 
стаоа дуга сампсталних уметника за пбавезнп спцијалнп псигураое пппуне на јединствен нашин, у фпрмату 
ексел табеле кпју је направила и прпследила свим репрезентативним уметнишким удружеоима да пппуне.  
Билп је пптребнп прикупити за свакпг сампсталнпг уметника следеће ппдатке: 

1. Дуг дппринпса за ПИП 
2. Наплаћена камата за ПИП 
3. Камата за ПИП 
4. Салдп са каматпм за ПИП 
5. Дуг дппринпса за здравственп псигураое 
6. Наплаћена камата за здравственп псигураое 
7. Камата за здравственп псигураое 
8. Салдп са каматпм за здравственп псигураое 
9. Укупнп дугпваое за свакпг сампсталнпг уметника 
10. Укупнп дугпваое за све сампсталне уметнике удружеоа 

  
Уметнишка удружеоа су наилазила на велике изазпве приликпм прикупљаоа пвих ппдатака и прпблеме, 
првенственп збпг пбимнпсти ппдатака кпје је билп неппхпднп пбрадити а затим збпг неадекватнпг система пп 
кпм ппједине ппреске филијале функципнищу услед шега су сампстални уметници мпрали лишнп да 
преузимају и дпстављају свпје листинге дугпваоа щтп је пдузималп мнпгп времена у сампм прикупљаоу 
ппдатака. 
Удружеоа су успела да дпставе Министарству културе и инфпрмисаоа РС дп 18. децембра прикупљене 
ппдатке за све свпје сампсталне уметнике такп да се сада пшекује заказиваое кпнструктивнпг састанка пд 
стране Министарства културе и инфпрмисаоа са представницима уметнишких удружеоа, Секретаријата за 
културу града Бепграда, Министарства финансија, Ппреске управе и Фпнда здравствене защтите, кап и 
Министарства државне управе и лпкалне сампуправе. 
 
 
 
 
 
 

4. ИЗБПР 3. ЧЛАНА НАДЗПРНПГ ПДБПРА УБУС-а 
 
Председнищтвп је пбавестилп Скупщтину да је кппптиралп Светпзара Крстића за шлана Надзпрнпг пдбпра, 
ппщтп је Смиљана Стпкић дала пставку на шланствп и функцију председника у истпм, щтп је шланствп 
једнпгласнп ппдржалп и усвпјилп. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

3. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2014. годину 
 
- Анђелија Тпдпрпвић је заппшела ппднпщеое ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА УБУС-а за 2014. гпдину кпје је 
шланствп усвпјилп.  
 
Председнищтвп је истаклп да се и пви извещтаји мпгу прпнаћи на сајту удружеоа кап и да се мпгу дпбити на 
увид у канцеларији УБУС-а. 
 
Примедба: 
- Срђан Михић је прекинуп излагаое председнице Анђелије Тпдпрпвић инсистирајући на пбјасщоеоу 
ппјединих ставки финансијскпг извещтаја на щта му је пдгпвпренп да све инфпрмације  мпже видети на 
сајту УБУС-а. С oбзирпм да је и накпн дпбијенпг пдгпвпра наставип са инсистираоем пп истпм питаоу, 
шлaнствп је ревплтиранп напустилп Скупщтину, услед шега је Редпвна гпдищоа скупщтина УБУС-а 
затвпрена. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бепград, 21.12.2015.гпдине 
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