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ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017.гпдину 
 
 
 
 
 

Увпд:  
Стратегија Савеза за 2017.гпдину у пснпву је исказана крпз усвпјени План и прпграм а кпјпм су 
суштински биле пбухваћене све активнпсти кпјима би се Савез у пснпви и бавип и кап такав би 
суштински бип истинска институција у функцији развпја КУА и партнерска пплуга Министарству у 
смислу реализације дпгпвпрене заједничке пплитике правца кретаоа и развпја у КУА.  
Дпстављајући наш План и прпграм за 2017 у министарствп и писмпм кпјим се предсједник Савеза 
пбратип министру, јаснп су исказане наше намјере и пчекиваоа да укпликп министарсвп у Савезу 
види партнера да је пптребнп  ппред вербалнпг, Савез ппдржати и финансијски у складу са 
мпгућнпстима. Претрпљен је у 2017.гпдини нпви „ударац“ нештп блажи негп у 2016.гпдини али је 
карактеристичнп да прпјекат „Златнп кплп“ ппнпвп  није дпбип ппдршку.  
Савез је пстајући дп краја дпследан стратегији, да се републичке манифестације неће ни 
пдржавати дпк их финансијски не ппдржи Министарствп, није у 2017.гпдини пдржап ни једну 
Планпм предвиђену активнпст.  
 
А) Треба ипак наппменути да је Савез ппдржап Семинар за рукпвпдипце прганизпван при 
манифестацији „Кпзара етнп“ гдје је чланицама секције Савеза, Савез са дпмаћинпм КУД 
„Пискавица“ пмпгућип пппуст пд 30% и гдје је забиљеженп учешће великпг брпја чланпва 
секције из регија Крајине, Ппсавине и Баоалуке.  
 
Б) Урађена су и пријављена два прпјекта пп Кпнкурсу МПиК РС пд чега је Прпјекат 2.смптре 
дјечијег фплклпрнпг стваралаштва РС ппдржан са 3.500 КМ, али нажалпст средства нису 
уплаћена у 2017.гпдини, такп да је пдржаваое пдгпђенп за 2018.гпдину  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

САВЕЗ АМАТЕРСКИХ 
КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

SAVEZ AMATERSKIH 
KULTURNO-UMJETNIČKIH DRUŠTAVA 

REPUBLIKE SRPSKE 

Алеја Светпг Саве бр. 16, 78000 Баоа Лука;   Ж.Р. 571-010-00000736-87;   ЈИБ: 4402632250008;   Е-mail: sakudrs@gmail.com 
Предсједник: +387 (0) 65 518 576      Генерални секретар: +387 (0) 65970 800      Предсједник ИО: +387 (0) 66 734 117 

 

mailto:sakudrs@gmail.com


СКУПШТИНА САВЕЗА  
Одржана је у Дервенти 26.03.2017.гпдине уз присутвп делегата из 14 чланица,  
- примљен нпви члан ФА „Кптпр Варпш“.  
- Усвпјен је извјештај п раду Савеза за 2016.гпдину  
- прихваћена пставка генералнпг секретара Мирка Бпрјанпвића  
- изабран вд.генерални секретар Давпр Симишић – ЦКУД „Лепа Радић“ – Градишка  
- Усвпјен је План и прпграм за 2017 гпдину  
- Презентпвана је у цјелпсти нпва прганизација Савеза  
- Усвпјенп је једнпгласнп да се чланарина у будуће Савезу уплаћује дп 31.12. текуће гпдине за 
наредну  
- прихваћенп је да Савез и даље пстане члан Савјета ЕССФ кпји је пд прпшле гпдине правнп лице  
- делегати су јпш инфпрмисани п Стратегији развпја културе у РС и Правилнику суфинансираоа и 
настпјаоима и приједлпзима Савеза 
 
 
 
ИЗВРШНИ ОДБОР  
Извршни пдбпр је у тпку гпдине пдржап 2 (двије)сједнице и тп: 
 
 ПЕТА СЈЕДНИЦА - 25.02.2017.гпдине – Пале  
На сједници је разматран и утврђен приједлпг кпмлетнпг материјала за Скупштину Савеза:  
- Извјештај за 2016; - План и прпграм рада за 2017;  
- Нацрт нпве прганизације Савеза  
- Одређиваое дпмаћина 2. смптре дјечијег фплклпрнпг стваралаштва  
Дпнесене су Одлуке да се Скупштина пдржи 26-27. марта у Дервенти и да се у вријеме пдржаваоа 
Скупштине пдрже избпри и за Секцију.  
Усвпјен је Правилник за манифестацију „Златнп кплп“ са сугестијпм да се дпради пп пптреби у 
складу са инплементацијпм нпве прганизације Савеза. За представника и предавача на 3.сабпру 
правпславнпг пријатељства ппдржан је Миркп Бпрјанпвић  
 
ШЕСТА СЈЕДНИЦА- 17.12.2017.гпдине - Б.Лука  
На пвпј сједници:  
- прихваћена је Иницијатива ЦКУД „Лепа Радић“ да Савез ппкрене прпцедуру дпнпшеоа Закпна п 
културнп-умјетничкпм аматеризму РС  

- Изабран је дпмаћин 2. смптре дјечијег фплклпрнпг стваралашта РС – КУД „Младпст“ – Пале, са 
пбавезпм дпмаћина да се Смптра пдржи најкасније 2 мјесеца пписплати средстава Савезу, 
пдпбрених пд Министарства  

- Усвпјен је план активнпсти ИО дп скупштине Савеза за кпју је пдређен ппжељан датум кап 
25.март 2018.  

- Разматрана је Инфпрмација предсједника п ЕССФ  
 
НАПОМЕНА:  
Чланпви ИО су тпкпм гпдине вршили сталне кпнсултације и дпнешенп  је некпликп пдлука кап:  
- За представнике САКУД РС на ЕССФ у Ппртпрпжу именпвани су:  
СКУД „Младен Стпјанпвић“ – Приједпр и КУД „Уна“ – Нпви Град  
- Одпбренп је учешће на дјечијпј смптри оемачкпг Савеза дјечијем ансамблу КУД „Уна“  
- Утврђене су примједбе Савеза на Правилик п суфинансираоу  
 
 
 
 



КОМИСИЈЕ САВЕЗА  
Одржан један састанак 15.02.2017.гпдине, на кпјпј су:  
- разматрана дпкумента нпве прганизације Савеза,  
- План рада за 2017.гпдину  
- Разматрана идејна скица шкпле фплклпра РС  
- Разматрана прпблематика Секције, дјелпкруг рада, прганизација и избпри  
 
 
 
ПРЕДСЈЕДНИК САВЕЗА  
- Активнп учествпвап са чланпвима ИО на дефинисаоу примједби и сугестија на Правилник п 
суфинансираоу  
- Активнп учествпвап у раду ИО  
- Одржавап сталне кпнтакте са пдјелпм за културу при МПиК РС (укупнп 4 састанка)  
- Обратип се пред Скупштину Савеза писмпм свим чланицама, с ппсебним псвртпм на значај нпве 
прганизације и псвртпм на План и прпграм за 2017.гпдину кпји дефинише Савез са цјелпкупним свпјим 
активнпстима кпји га чини неппхпдним за развпј КУА  
- Присуствпвап кап члан Савјета ЕССФ , Смптри у Ппртпрпжу, учествпвап у раду Савјета, ппдржап учешће 
наша два представника  
- Активнп са секретарпм и чланпм Надзпрнпг пдбпра из АНИП „В.Маслеша“ радип на кпнсултацијама и 
изради два прпјекта Савеза пп кпнкурсу. 
- Инициран је састанак у министарству-пдјељеое за културу, какп би се назначип и живпм ријечју, значај пба 
прпјекта.  
- Министру Малешевићу написанп писмп, а пдјељеоу дпстављен План и прпграм за 2017 и пдржан састанак 
у пдељеоу да се исти представи кап стварни и неппхпди пбим активнпсти Савеза, Савеза кап сервиса свпјим 
чланицама, Савеза кап партнера министарству и пплуге прекп кпје два парнера , кпнтрплишу стаое и утичу 
на развпј субјеката КУА  
- Учествпвап на РТРС у емисији „Фпкус“ на прпмпцији и значају културнп-умјетничкпг аматеризма  
- За пптребе града Приједпра заједнп са чланицпм ИО Оливерпм Брдар и генералним секретарпм урадип 
Нацрт Правилника п категпризацији КУД-пва  
- У тпку гпдине пбишап некпликп манифестација и кпнцерата чланица Савеза  
- Ппкренуп сарадоу са САКУД Републике Србије, чије интезивираое се пчекује у 2018.  
 
 

Напомена: Рад генералнпг секретара одличан и на вријеме. Рад чланова ИО, синхронизован, 

усклађен и на висини потребних задатака. У услпвима када Савез није организовао манифестације 

и семинаре, електронска веза руководства Савеза функционисала је на вријеме и по потреби. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ 2017 
ПРИХОДИ 
Рб. Извпр прихпда Изнпс КМ 2017   

01. Пренпс 2016  4.542,42   

02. Чланарина 2016  240,00   

03. Чланарина 2017 1680,00   

04. Чланарина 2018 840,00   

05. Секција 2016 25,00   

06. Секција 2017 245,00   

07. Секција 2018 25,00   

08. МПиК РС 0,00   

УКПНО 7.597,42   

 
 

РАСХОДИ 
Рб. Извпр расхпда Изнпс КМ 2017   

01. Завршни рачшн 190,00   

02. Канцелариски материјал 19,71   

03. ПТТ трпшкпви 13,50   

04. Прпвизија банке 71,00   

05. Семинар  100,00   

06. Скупштина 326,49   

07. ИО  324,49   

08. Кпмисије 91,80   

09. ЕССФ 410,51   

УКУПНО 1.547,50   

 

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
01. Приход  7.697,42 

02. Расход  1.547,50 

03. Остатак на дан 31.12.2017. Извод бр.35 6.049,92 

 

Напомена: 

Саставни дио овог Финансијског извештаја и Извод бр.35 од 31.12.2017.год 

 

 

 

 

                                                                                                    Предсједник САКУД РС 

                                                                                                         Момчило Весовић 


