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Увпд: 
Аутпрским Планпм и прпгрампм усвпјенпм на 11. Скупщтини, зацртанп је некпликп кљушних 
припритета и активнпсти, а прије свега: 

1. Репрезентатибнпст САКУД РС 
2. Системскп рјещеое за КУА 

Гпдина 2016.предвиђена је Прпгрампм кап прва фаза реализације са активнпстима: 

 Рад на терену 
 Фпрмираое секретаријата и струшнпг савјета 
 Тестираое у прпкси замищљене пблике нпве прганизације 
 Прикупљаое инфпрмација са терена и анлиза 
 Хитна привремена рјещеоа за КУА 
 Тематска кпнференција п даљим правцима развпја КУА и САКУД РС 
 Јавна расправа п нацрту Статута 
 Израда календара културних дещаваоа за 2017 
 Усвајаое Статута и нпве прганизације 

 

Прпматрајући  крпз призму зацртаних циљева у заврщнпм кпментару биће идентификпвани 
пснпвни узрпци  пцјеоена успјещнпсти реализације Прпграма 
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I. АКТИВНОСТИ КОЈЕ СУ ОБИЉЕЖИЛЕ РАД САВЕЗА У 2016.гпдини 
приказане статистишки: 

Рб. Назив активнпсти кплишина 

01. Сједнице Скупщтине 1 

02. Сједнице ИО 4 

03. Сједнице регипналне 6 

04. Сједнице струшних кпмисија 4 

05. Сједнице Секције 0 

06. Састанци у министарству 10 

07. Брпј дпнещених пдлука 67 

08. Брпј нереализпваних пдлука 15 

09. Брпј расписаних кпнкурса 2 

10. Брпј усвпјених правилника 4 

11. Брпј пптписаних Сппразума и Угпвпра 3 

12. Брпј пдржаних манифестација 1 

13. Брпј ппдржаних инп-манифестација 2 

14. Брпј едукативних семинара 1 

15. Брпј саппщтеоа за медије 3 

16. Брпј ушещћа на електрпнским медијима 1 

 
 
НАПОМЕНА:  
Све заказане сједнице су имале дпвпљан и пун квпрум. 
Изузетак шини сједница ИО заказана у јулу мјесецу кпја је птказана збпг недпстатка квпрума 
 
 
 

II. РАД ОРГАНА САВЕЗА 
 

1. ИЗВРШНИ ОДБОР 
Треба наппменути да је ИО ради прпвјере свпг правилнпг рада, а са циљем да 
прекп свих чланица пдлуке ИО дпбију квалитетније дејствп и ппдршку чланица 
увеп институт „ретрпактивнпг дејства“ кпји је пмпгућип свакпј чланици да 
директнп утиче на квалитет пдлука и рада у Савезу. Путем пвпг института ИО је 
требап лакше да прпвјери квалитет рјешеоа кпја су се пдлукама призвпдила у 
пракси. 
 
ИО пдржап је уживп 4 сједнице (2+13+6+ и тп у Баоалуци 2, те пп једну у Ис. 
Сарајеву и на Палама. Треба наппменути да су шланпви  ИО путем вибер групе били 
сталнп у кпнтакту, билп да је у питаоу била припрема сједнице, билп да је неке 
пдлуке збпг рпкпва требалп усагласити и дпнијети пп хитнпм ппступку, па се истп 
верификпвалап на сједницама кпје су пдржаване у живп. Овакав нашин рада 
пмпгућавап је на свим сједницама већи брпј ташака дневнпг реда и ефикаснији рад 
ИО. 
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У прганизацији ИО пдржанп је и 6 регипналних састанака, с циљем прикупљаоа 
ппдатака  п КУД-пвима РС директп на терену и прпмпвисаоа Савеза кап једне 
неппхпдне заједнишке прганизације у циљу пбезбеђеоа ппјединашних и 
заједнишких интереса културнп-умјетнишких друщтава. На регипналним састанцима 
ушещће је узелп 54 културнп умјетнишка друщтва. Ефекти пвих састанака били су 
прикупљаое знашајних ппдатака ушесника, путем Евиденципних листпва, шија је 
фпрма креирана у сарадои са министарствпм културе. Сви прикупљени ппдаци 
ппхраоени су у министарству културе, а за наще шланице и у Савезу. Министар 
културе је предсједнику Савеза упутип писмп и нагласип знашај партнерских пднпса 
на наведенпм задатку. 
Треба наппменути да је пдлишан ппшетак рада ИО усппрен накпн 3 мјесеца углавнпм 
из разлпга дпласка љетнпг перипда и пдсутнпсти мнпгих КУД-пва щтп је упбишајена 
ппјава, али је дп застпја рада дпщлп и касније, щтп збпг неких несугласица, али 
вище збпг  немпгућнпсти генералнпг секретара да збпг заузетпсти свпје ппслпве 
пбавља благпвременп. Писане пставкеа г-дина Мирка Бпрјанпвића и избпра 
вд.генералнпг секретара Давпра Симищића пткпшила је застпј и рад ИО и псталих 
пргана и кпмисија је настављен интезивнп.  
У складу са Одлукпм Скупщтине да се дпзвпле пдступаоа пд Статута ради 
реализације аутпрскпг Прпграма те да се иста пптврде пдлукама ИО, стратегијски се 
ппкущавалп разним пдлукама ИО унапредити рад Савеза, щтп се прпвјеравалп у 
пракси али је тп неминпвнп дпвелп дп пдређенпг брпја  пдлука кпје се нису 
реализпване, прије свега јер се нису стекли пдређени предппстављени услпви. 
Свим сједницама ИО предсједавап је предсједник ИО, а присуствпвап им је и 
предсједник Савеза. 
 
 

2. ПРЕДСЈЕДНИК САВЕЗА 
Предсједник Савеза је врлп интезивнп радип на реализацији прпграмских циљева 
при тпме се активнп укљушип у: 

 припрему и рад свих сједницарад Изврщнпг пдбпра 

 у разгпвпре и прегпвпре  у министарству културе ( два састанка са 
ппмпћникпм министра, 5 састанака са референтима пдгпвпрним за КУД-пве 
и 3 пута у кпмисији за израду Стратегије културе РС кап редпван именпван  
шлан пд стране министра културе) 

 у креацију и прганизацију Прве Смптре дјешијег фплклпрнпг стваралащтва РС  

 у сарадоу, креацију и прганизацију 2. Сабпра правпславних пријатеља, 
рукпвпдећи директнп са Одбпрпм сабпра у шијем саставу су   били и 
ген.секретар и 5 шланпва Секције Савеза. 

 ушествпвап је неппсреднп у ппвезиваоу прве сарадое наще шланице         
КУД „Милан   Егић“ са српским КУД „Плави Делија из Великпг Сумпетра„ из  
Савеза Срба Румуније,  са кпјим је пптписан Сппразум п сарадои 
2015.гпдине. 

 Ушествпвап је на састанку Савјета ЕССФ у Бешу, пратип је и бпдрип наще 
шланице ушеснице, те свпјим предлпзима на изради нпвпг Правилника и 
прпппзиција Смптре ппкущап је да дппринесе напретку исте. Извещтај са 
21.Смптре из Беша усвпјен на сједници ИО,  саставни је дип пвпг Извјещтаја 
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 Кап именпвани редпван шлан, пд стране министра културе, ушествује у 
изради Стратегије културе РС. У тај рад укљушује и шланпве струшних 
кпмисија, прганизујући 2 састанка (1 у Б.Луци и 1 у Дервенти). Закљушци са 
пвих састанака уз кпнсултације са шланпвима ИО кап цијелина иду 
Министарству културе кап интегрална сугестија Савеза. 
Са кпмисијама разматра и питаоа и пблике ппмпћи струшних кпмисија и 
оених шланпва, шланицама Савеза а уз кпнсултације и сугестије кпмисија 
упућује приједлпг Плана и прпграма Савеза за 2017. 

  у изради кпнкурса, сппразума, угпвпра и правилника кпји су били предмет 
пдлука ИО  и неппхпдна дпкумента за квалитетну реализацију зацртаних 
активнпсти. 

 Израду неве прганизације и нпвпг Статута 

 Кап најстарији и најискуснији шлан пргана Савеза  и аутпр Прпграма настпји 
да ствпри јединствп свих изабраних активиста, утише едукативнп на знатнп 
млађе сараднике, какп би и сами били ппдузетнији и креативнији, у циљу 
щтп бпљег укупнпг резултата и прпмпције Савеза. 
 

3. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 

 Изврщена примппредаја дпкументације са предхпдним рукпвпдствпм. 

 Урађени Прпјекти за дјешију и смптру „Златнп кплп“. Прикупљана и 
спртирана инфпрмативна грађа, те впђени Записници на састанцима и 
дистрибуиране Одлуке ИО.  

 Рад изабранпг генералнпг секретара гпсп. Мирка Бпрјанпвића, ипак није 
текап никап на нивпу пптреба Савеза, щтп је успправалп рад свих. 
Нагласићемп некпликп разлпга кап щтп су дислпкација пд сједищта Савеза, 
неискуствп у наведенпм ппслу, а какп је вријеме пдмицалп и све маое 
слпбпднпг времена за рад у Савезу. Тп је на крају билп дпминантни узрпк у 
застпју рада пргана и дпвелп дп лишне писане пставке. 

 Избпрпм вд генералнпг секретара гпс. Давпра Симищића, птклпоен је застпј 
у раду  и несметанп функципнисаое Савеза је настављенп.  

 Кљушне активнпсти назнашене у аутпрскпм Прпграму, фпрмираое 
секретаријата, библиптеке и бирпа за прпјекте пстали су нереализпвани щтп 
збпг предхпднпг г.секретара, тп дпбрим дијелпм и збпг недпстатка финансија 
и непбезбеђених пптребних услпва за пве активнпсти. 
 
 

 
 

4. НАДЗОРНИ ОДБОР 
Кап сампстални прган Савеза, не мпже бити предмет пвпг извјещтаја, већ је НО 
пбавезан да сам ппднесе извещтај Скупщтини п свпм раду. 
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III. МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
 

 Прва смптра дјечијег фплклпрнпг стваралаштва Републике Српске 
Устанпвљена је пдлукпм ИО, кап стална и убудуће редпвна манифестација. 
Ова прва пдржана је у Градищци у пдлишнпј прганизацији Савеза и дпмаћина 
смптре ЦКУД „Лепе Радић“.  
Ушеснике је путем јвнпг кпнкурса пдабарала струшна кпнкурсна кпмисија, кпја 
је у дљем прпцесу представљала жири смптре и пписнпм пцјенпм 
пцјеоивала ушеснике.  
Савез је са изабраним дпмаћинпм пптписап Сппразум п међуспбним 
правима и пбавезама.  
Укупан је наступала 11 дјешијих ансамбала у редпвнпј кпнкуренцији, а два 
дјешија ансамбла наступали су кап гпсти. На сјајнпј Смптри свпје фплклпрнп 
умјеће ппказалп је вище пд 450 дјеце. 
Укупни трпщкпви смптре у изнпсу пд цца 8.500 КМ, ппкривени су редпвним 
средствима Савеза  3.155 КМ, а пстали трпщкпви ппкривени су средствима 
сппнзпра дпмаћина. Генерални ппкрпвитељи Смптре били су,градпнашелник 
Градищке, гпсп. Латинпвић и кпмпанија „Милићи“ из Милића. 
Саставни дип пвпг извјещтаја су и извјещтаји Савеза и дпмаћина смптре 
усвпјени на сједници ИО. 
 
 

 „Златнп кплп“ 
Накпн щтп је збпг неизвјеснпсти пбезбеђеоа финансијских средстава, 
„Златнп кплп“ првп билп пдлукпм ИО билп пдгпђенп, накнаднп је дпнещена  
пдлука да се и не пдржи ппщтп нису пбезбеђене средтва пп Прпјекту и 
аплицираоем на кпнкурсима МЦП БиХ и МПиК РС.  
Кпнсултације шланпва ИО назнашиле су пптребу да се затражи званишан 
састанак кпд министра. Одређена је трпшлана делегација Савеза на шелу са 
предсједникпм. Збпг заузетпсти пкп щтрајка прпсвјете делегацију је примила 
ппмпћница министра за културу и на састанку је указанп да је пвп за Савез и 
оегпв рад тежак ударац и да је неприхватљивп. Наглащенп је  да „Златнп 
кплп“ мпра бити знашајнп ппдржанп пд стране министарства културе РС и да 
га ми нећемп вище држати акп нам се не дпдјеле пристпјна средства какп би 
пву манифестацију у шинили квалитетнпм и преппзнатљивпм у регипну. 
Образлпжеое је да средстава нема, те је министар накпн щтп су планирана 
средства пп кпнкурсу препплпвљена, пдлушип да пстатак средстава ппдјели 
на вище прпјеката са маоим изнпсима. Наведени принцип примјеоен је у 
свим пбластима културе пп наведенпм кпнкурсу. 
Разумију нащу реакцију и надају се да се ће тп на нареднпм кпнкурсу 
исправити. Делегација је псталша при ставу да се за рад Савеза путем других 
извпра пбезбједе минимална средства (цца 5-10.000 КМ) 
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 Други Сабпр правпславних пријатеља 
Одржан је у Бепграду и Баопј Луци уз ушещће еминентних етнпмузикплпга и 
предаваша нарпдне игре из Русије, Гршке, Србије и Српске.  Сабпр у Баопј 
Луци пдржан је 4. септебра  у Кампусу  уз асистенцију и сарадоу Академије 
умјетнпсти  Универзитета у Баопј Луци. Предаваши  Сабпра  били су гпсти 
Савеза пд 03.- 06.09.2016.гпдине. 
Сппразумпм п сарадои између САКУД РС и „Каструм“ Бепград пдржан је 
Сабпр на кпме су ушесници оих пкп 40 из 18 друщтава били презадпвпљни 
прганизацијпм, струшним предаваоима и стешеним нпвим знаоем. Семинар 
се истпвременп пдвијап  у сппртскпј двпрани и музикплпщкпј сали Кампуса, 
а у паузи је уприлишена прпмпција коиге „Фплклпрнп наслеђе Срба из 
Брадина“-аутпра Гпрана Кпвашевића. 
Сви  ушесници су имали бесплатнп псвежавајуће пиће, а за предаваше је 
пбезбеђен пун пансипн. 
Укупнп утрпщена средстава Савеза  пд цца 2.511 КМ пбезбеђена су 
интервентнпм  наплатпм путем министарства културе РС, а на име 
пдпбрених, а неисплаћених средстава Савезу пп прпјекту  „Златнп кплп“ за 
2015.гпдину . 
Извещтај Савеза п 2.сабпру правпславних пријатеља усвпјен на ИО и саставни 
је дип пвпг Извјещтаја. 
 
 

 Ппдржане инп- манифестације 
- Ппдржана је 21 ЕССФ у Бешу, ушещћем у раду Савјета смптре и нащих 
шланица: КУД „УНА“-  Н.Град, КУД „Кплпвит“- Градищка, КУД „Славија“-И.СА и 
КУД „Младпст“-Пале 
- Ппдржана је „Ракијада“, манифестација Савеза Срба Румуније и ушещће 
нащег  КУД-а  „Милан Егић“ из Брезишана 

 
 
 
 
 

IV. ПРАВИЛНИЦИ 
У 2016.гпдини урађени су и усвпјени: 

 Правилник а нпменкулатури и архиви 

 Правилник п манифестацијама и накнадама 

 Правилник Смптре дјешијег фплклпрнпг стваралащтва РС 

 Правилник „Златнпг кпла“ 
Сви правилници су били на институту ретрпактивнпг дејства 
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V. КОМЕНТАР  

 Рад изабраних пргана и активиста је бип интезиван, и на задпвпљавајућем 
нивпу, али се  мпглп урадити вище да није билп знашајнпг временскпг застпја 
у раду пргана и кпмисија 

 И акп је институт ретрпактивнпг дејства врлп знашајан за укљушеое у рад 
Савеза свих шланица, кприщтеое пвпг института је пптпунп изпсталп.                               
Тп указује на дубпку летаргију шланица изазвану прије свега хрпнишним 
недпстаткпм финансијских средстава и неппвјереоем у рад Савеза 

 Упшенп је да се ппвременим радпм на терену не мпгу реализпвати циљеви 
репрезентативнпсти Савеза, па је неппхпднп трагати за нпвим мпдалитетима 
приближаваоа Савеза шланицама крпз нпву прганизацију. 

 Међуспбна сарадоа шланица  је на врлп нискпм нивпу, а шестп пута ти су 
пднпси врлп кпнфликтни. Мнпге шланице су пптпунп затвпрене и не спремне 
за сарадоу, јер не кприщтеое струшних кпмисија Савеза указује да се радије 
пкрећу сами себи. 

 Секција, и акп планирана  у  III кварталу , збпг застпја у раду није ни 
ппкренута, и акп је са предсједникпм у вище наврата разгпваранп, а нема 
писане пставке. Секцију је неппхпднп хитнп ппкренути 

 Не фпрмираое библиптеке и бирпа за прпјекте знашајнп је умаоилп услужне 
мпгућнпсти Савеза, а тиме и псећај шланица да им је Савез истински сервис 

 Направљени знашајан ппмак у разгпвприма са Министарствпм , у смислу да 
је знатнп бпље разумјеваое за пптребпм системскпг финансираоа 
фплклпра, изпстали су пшекивани резултати, збпг низа негативних  
пкплнпсти, кпји су пратиле ппзитиван развпј пднпса на релацији                                
Савез  – министарствп културе.  
Смјена ппмпћника министра, смјена референта фплклпра, изненаднп 
знашајнп смаоеое прпјектпваних средстава за кпнкурс за шак п 50%, битнп су 
негативнп утицале на развпј тих пднпса 

 Маркентищки и медиски биле су прппраћене самп манифестације Савеза. 
Накпн емисије „У фпкусу“ медијски се за Савез није нищта дпгађалп., те би се 
мпгла прихватити пцјена да је ту направљен знашајан ппдбашај. Дпдали се 
тпме сајт Савеза и нашин управљаоа  и представљаоа на друщтвеним 
мрежама , лакп је закљушити да би тп мпгап бити знашајан припритет у 
развпју Савеза.  
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VI. ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЈЕШТАЈ за 2016.гпдину 

 
ПРИХОД 

Рб. ИЗВОР КМ   

01.  Стаое на дан 31.12.2015. 4.872,19   

02. Министарствп културе (сред.2015) 3.500,00 Средства из 2015. уплаћена 2016 

03. МЦиП БиХ 0,00   

04. Минист. У Влади РС 0,00   

05. Средства лпкалних заједница 0,00   

04 Чланарина за 2015 120,00   

04. Чланарина 2016 2.610,00   

05. Секција 2016 1.075,00   

УКУПНО 12.177,19   

 
 

    РАСХОДИ 

Рб. ИЗВОР КМ   

01. Трпщкпви Скупщтине Савеза 385,17   

02. Трпщкпви ИО 436,65   

03. Трпщкпви регије 191,01   

04. Трпщкпви кпмисија и саст.стратег. 293,03   

05. Семинар ПСП (+коиге) 2.511,97   

06. Прва смптра дјеш.стваралащтва РС 3.153,55   

07. ЕССФ 200,00   

08. Канцелариски материјал 61,85   

09. Прпвизија банке 111,90   

10. Web 80,00   

11. Осталп 109,64   

УКУПНО 7.534,77   

 
                  
 

Прихпд 12.177,19   

Расхпд  7.534,77   

OSTATAK 4.642,42  

  
 
         
      
                                                                                                                           Предсједник САКУД РС       
                                                                                                                           Хачи Мпмшилп Веспвић                                                                       
 


