ПОСТУПАК
за добијање лиценце
Удружења кореографа народних игара Србије
Услови за издавање лиценце:
Лиценцу може да стекне лице са високом, вишом или средњом стручном спремом (ФДУ, Висока школа у Кикинди,
средња или основна балетска школа, као и лице са високом, вишом или средњом стручном спремом било било
које струке, које у време подношења захтева испуњава све остале услове) за играче (ФМУ, средња или основна
музичка школа( за музичаре, уз потврде о завршеним семинарима за изучавање народних игара, едукативних
музичких семинара и најмање 3 године рада са одговарајућим групама у КУД-овима.
Удружења кореографа народних игара Србије издаје лиценце:
Кореографа народних игара – најмање 10 година рада на постављању кореографија
Кореограф – почетник – најмање 5 година рада на постављању кореографија
Уметнички руководилац ансамбла народних игара – најмање 10 година рада са ансамблима народних игара
Стручни руководилац – најмање 5 година рада са ансамблима народних игара
Учитељ играња – најмање 3 године рада са ансамблима народних игара
Уметнички руководилац оркестра народне музике
Аранжер мелодија народних игара и оркестраских сплетова
Корепетитора
Сваки будући члан УКНИС-а прво треба да попуни формулар Приступнице, како би постао члан Удружења
Након попуњавања Приступнице треба на текући рачун УКНИС-а да уплати чланарину за текућу годину, која
износи 3.000.- динара и да поштом пошаље две фотографије – формата за личну карту
На сајту Удружења кореографа народних игара Србије (УКНИС) објављен је образац пријаве за издавање лиценци,
одлука Управног одбора о врстама лиценци које издаје УКНИС и списак лица којима је УКНИС издао лиценцу.
Пре приступања попуњавању пријаве, проверити која врста лиценце је одговарајућа за подносиоца пријаве и ко
од имаоца лиценце, чланова УКНИС-а може дати препоруку.
Како би сте попунили образац пријаве за издавање лиценце, притисните на линк захтев – образац.
Након уредног попуњавања пријаве, одштампај следеће образце:
Захтев за добијање лиценце – потписује подносиоц захтева
Референц листу (доказ о стручним резултатима) – потписује подносиоц захтева.
Две препоруке – потписују чланови УКНИС-а којима је издата одговарајућа лиценца
Потписници препоруке могу бити носиоци лиценци вишег или истог ранга, не нижег.
Након наведеног поступка, доставити поштом, или лично УКНИС-у
Захтев за издавање лиценце
Референц листу
Две препоруке
Фотокопију личне карте
Фотокопију дипломе о стеченом образовању.
Потврде КУД-ова где су радили
Доказ о извршеној уплати накнаде за обраду захтева
Две фотографије формата за личну карту (опционо)
Без наведених докумената неће се издавати лиценца.

Адреса УКНИС-а је
Удружења кореографа народних игара Србије,11070 Нови Београд, ул: Јурија Гагарина, 40а
Уплате:
Накнада трошкова за обраду захтева за издавање лиценце:
Начин попуњавања:

Начин попуњавања.

Преузимање
О времену и месту преузимања лиценце подносиоц захтева ће бити обавештен путем поште. Одмах по издавању
лиценце име и презиме власника лиценце са бројем лиценце наћиће се на страници за приказ чланова УКНИС-а
Лиценце се искључиво лично могу преузети.
Приликом преузимања лиценце члану се уручују и општи акти УКНИС-а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УДРУЖЕЊЕ КОРЕОГРАФА НАРОДНИХ ИГАРА СРБИЈЕ
БЕОГРАД
Бој захтева: ...........
Датум подношења захтева: .......................

У складу са Чланом 19, став 1. алинеа 9. Статута Удружења кореографа народних игара Србије и Правилником о
издавању лиценци, подносим

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ
назив лиценце

1. Подаци о подносиоцу
1.1. Јединствени матични број
1.2. Име (име родитеља) презиме
1.3. Девојачко презиме
1.4. Место рођења
1.5. Држава рођења
1.6. Занимање

.............................................
..............................................
..............................................
..............................................
.............................................
.............................................

2. Подаци о пребивалишту
2.1.Место и поштански број

.............................................

2.2. Општина

.............................................

2.3. Адреса

.............................................

2.4. Контакт телефон

.............................................

2.5. Приватни Е-mail

..............................................

3. Подаци о тренутном ангажовању у КУД-у
3.1. Назив КУД-а

..............................................

3.2. Место и општина

..............................................

3.3. Контакт телефон

..............................................

3.4. Е-mail на радном месту

..............................................

4. Уз захтев подносим
4.1. Личну референц листу
4.2. Две препоруке
4.3. Фотокопија личне карте
4.4. Потврде о похађању семинара
4.5. Уверење о стручној оспособљености
4.6. Доказ о раду у КУД-овима

5. Уз захтев подносим
5.1. Личну референц листу
5.2. Две препоруке
5.3. Фотокопија личне карте
5.4. Потврде о похађању семинара
5.5. Уверење о стручној оспособљености
5.6. Доказ о раду у КУД-овима

У ......................... дана ........................
Подносиоц захтева
....................................................

ЛИЧНА РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ЗА КОРЕОГРАФЕ
назив лиценце
Име и презиме ..............................................................................
Референца 1.
Назив кореографије
Друштва у којима је
постављена
Место
Година кад је постављена
Освојено признање/награде на
званичним такмичењима
Улога у изради кореографије
Референца 2.
Назив кореографије
Друштво у ком је постављена
Место
Година кад је постављена
Освојено признање/награде на
званичним такмичењима
Улога у изради кореографије
Референца 3.
Назив кореографије
Друштво у ком је постављена
Место
Година кад је постављена
Освојено признање/награде на
званичним такмичењима
Улога у изради кореографије
У ......................... дана ........................
Подносиоц захтева

....................................................

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ЗА ОСТАЛЕ

назив лиценце
Име и презиме: ______________________________________________
Друштва у којима је радио-ла и када:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________.

Шта је радио-ла, и у којим друштвима:________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
На којим је смотрама или такмичењима учествовао-ла са секцијом или ансамблом који је водио-ла: _______

____________________________________________________________________________________________________.
Освојена признања и награде на фестивалима или такмичењима: ________________________________________

____________________________________________________________________________________________________.
У ______________дана _________20 .

Подносилац захтева
____________________________

