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                                                   ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА САВЕЗА 
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 

за 2017 годину 
УВОД:  
Савез аматерских културно умјетничких друштава РС основан је 2009.године по узору на вишедеценијски 
рад Савеза аматера БиХ , с циљем очувања континуитета и развоја културно умјетничког аматеризма у 
Републици Српској.  
Савез је настао као несумњива потреба аматерских културно умјетничких друштава РС за међусобном 
сарадњом и кординацијом свог дјеловања.  
Савез је удружење регионалних и градских  савеза, КУД-ова, оркестара, вокалних састава и хорова као и 
појединаца који се баве дјелатностима из културно-умјетничког аматеризма и  кровна је организација за 
Републику Српску. Тренутно га чине 30 КУД-ова и Анипа са цјеле територије РС.  
Да би се наставио континуитет Савеза побољшао његов рад и садржај дјеловања, а све у циљу даљег 
развоја КУА, а посебно његовог квалитета у РС дјелатности Савеза у 2017.години биће усмјерене у неколико 
праваца:  

1. САКУД РС,  Савез од значаја за Републику Српску; 
- формирање, сређивање  и опремање радног простора за дјеловање Стручне службе Савеза 

2.  Усвојити нову организацију Савеза  
3. Стручно усавршавање и оспособљавање  

- Организација Школе фолклора РС у смислу стручног оспособљавања руководиоца  
који раде у културно-умјетничким удружењима, руководиоца фолклорних дјечијих  
и одраслих група, пјевачких вокалних састава и народних, тамбурашких и оркестара на 
традиционалним инструментима 

- Организација Умјетничких радионица у циљу очувања нематеријалне културне 
баштине РС, са посебним акцентом на нематеријалну културну баштину са  статусом 
свјетског културног добра, рад на његовом очување, презентацији и едукација младих.  

4. Подстицај стваралаштва у смислу организовања манифестација републичког значаја: 
- Смотра дјечијег фолклорног стваралаштва  
- Смотра изворног и кореографисаног фолклора РС „Златно коло“ 
- Вече народних оркестара,солиста народне пјесме и вокалних група и хорова  

5. Издавачка дјелатност:  
- штампање билтена али и подршка ауторима на истраживању и очувању те публиковању  

                                грађе прикупљене на терену. 
6. Пружање стручне и организоване помоћи чланицама 
7. Трагање за системским рјешењем 

- даље усавршавање и рад на развоју КУА и сарадња са окружењем 
- Сарадња са министарствима у Влади РС (културе, омладине, локалне самоуправе) 
- сарадња са локалним самоуправама 
- Одржавање панела („Стање и могући правци развоја КУА у РС“) и сарадња са савезима из  

окружења  
8.  Формирање библиотеке Савеза 
9.  Међународна културна сарадња:  

- Избор аматерских ансамбала , вокалних група и оркестара за судјеловање на 
међународним фестивалима високог ранга.  

- Сарадња са Савезима и удружењима у дијаспори  
- Активно учешће у културним активностима у оквиру регионалне сарадње 
-  Сарадња са европским удружењима и европским институцијама културе  

САВЕЗ АМАТЕРСКИХ 
КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

SAVEZ AMATERSKIH 
KULTURNO-UMJETNIČKIH DRUŠTAVA 

REPUBLIKE SRPSKE 

Алеја Светог Саве бр. 16, 78000 Бања Лука;   Ж.Р. 571-010-00000736-87;   ЈИБ: 4402632250008;   Е-mail: sakudrs@gmail.com 
Предсједник: +387 (0) 65 518 576      Генерални секретар: +387 (0) 65 015 282      Предсједник ИО: +387 (0) 66 734 117 
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УСЛОВ:  
Реализација овог Плана рада и финансијског плана САКУД РС за 2017.годину овисиће прије свега о нашој 
одлучности али и разумјевању Министарства просвјете и културе РС да се ова област уреди, и да се 
отпочне са активностима без одлагања. Наравно да ту морају бити ангажована и министарства локалне 
самоуправе и управе и Омладине , те органи у локалним заједницама, и њихово поимања потребе за 
очувањем народне културе РС, као елемента посебности и препознатљивости нашег народа у свијету, али и 
свете обавезе да се, за генерације које долазе, сачува богатство наше нематеријалне културне баштине.                  
О том поимању овисиће спремност да се Савезу додјели хитан статус Удружења од значаја за РС и преко 
неопходна финансијска средства за његове важне организационе и програмске активности у 2017.години. 
Савез и њене чланице спознале су неопходност да морају боље да се организују и повежу, и та свијест расте 
сваким даном. 
 

1. ФОРМИРАЊЕ канцеларије САВЕЗА  у Б.Луци 

 потребан простор: 45 М2  (канц. 12 м2, канц. 10м2, канц. за састанке 18м2, тоалет 5м2)  

 ПЦ рачунар 

 Ласер штампач  

 Лаптоп (2 ком) 

 канцеларијски намјештај  
 
ФИНАНСИСКИ ПЛАН:              24.000 КМ   +   10.000 КМ - интервентно (једнократно и 
Хитно) 
- кирија:                                           500 КМ          мјесечно 
- фиксни трошкови:                   1.500 КМ          мјесечно 
- лаптоп (2ком):                          2.000 КМ – једнократно 
- ПЦ рачунар (1 ком) :               2.000 КМ – једнократно 
- намјештај:                                 6.000 КМ – једнократно 

 

2. НОВА ОРГАНИЗАЦИЈА  
- приближавање Савеза својим чланицама на терену; 
- боље разумјевање потребе учлањења и укључења у рад и састав Савеза 
- боље искориштење локалних потенцијала у сврху развоја Регионалних и Градских савеза   
- већој међусобној сарадњи чланица кроз бројне заједничке пројекте и регионалне 

манифестације 
- бржи и правилнији развој сваке чланице Савеза 
- квалитетније очување и презентација наше народне културе  

               У том смислу потребно је да се именују најистакнутије  садашње чланице као носиоци формирања  
               регионалних и градских Савеза. У том смислу министарство културе РС потребно је да локалним  
               заједницама да инструкције и да их обавеже да подрже оснивање ових савеза. 
              РЕГИОНАЛНИ И ГРАДСКИ САВЕЗИ : 

 Регија Крајина  Приједор, Н.град,Дубица,Костајница, Крупа, Оштра Лука 
 Регија Посавина (Добој, Теслић,  Дервента, Модрича, Шамац, Вукосавље, Брод) 

 Регија  Семберија (Бјељина, Д.Жабар, Пелагићево, Угљевик, Осмаци) 

 Регија Подриње (Зворник, Шековићи, Власеница, Братунац, Милићи, Сребреница 
 Регија Романија (И.СА,И.Илиџа, И.Стари Град,, Хан пјесак, Соколац, Рогатица, вишеград 

 Регија Херцеговина (Требиње, Билећа, Гацко, Љубиње, Берковићи, Невесиње, И.Мостар) 

 Суб регија Градишка (Градишка , Србац, Прњавор) 

 Суб регија Мркоњић Град (Мркоњић, Шипово, Језеро,Купрес, Рибник, И.Дрвар, Петрово)  

 Суб регија Зворник 
 Суб регија Фоча (Фоча, Чајниче, Трново, Рудо) 

 Град Бања Лука (Б.Лука, Челинац, К.Варош, Лакташи) 

 Брчко дистрикт 
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             Сходно новој организацији Савеза неопходно у складу са могућностима је организовати рад  
             регионалних и градских Савеза. Пожељан рок крај 2017.године. 
 

3. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ 
Основа у реализацији равномјерног развоја и очувања КУА у Републици Српској лежи у реализацији 
и перманентном оспособљавању стручног-руководног кадра у удружењима КУА ради чега Савез 
планира организацију Школе за стручне руководиоце, која би се одржавала у два циклуса у току 
године   (зимски и љетни). 
 
 У сврху даљег очувања нематеријалне културне баштине РС, Савез је наглашене намјере да у 2017 
години отпчне са одржавањем радионица нематеријалне културне баштине , нарочито после 
проглашења „змијањског веза“ за свјетску културно добро под окриљем УНЕСКа, с циљем да на 
посебан начин допринесе том очувању, и укаже на сценско кориштење истог.  

 
 
 
 

 А) РАДИОНИЦА  
Овогодишња радионица је намјењена руководиоцима ансамбла, кореографима, гардероберима као 
и свима другима заинтересованим који желе да науче, репарацију, реконструкцију и израду народне 
ношње.  
Радионица ће се одржати у једном дану у пријеподневом и послијеподневном термину.  
Због што мањих трошкова а што већег броја полазника, радионица ће се у току године поновити на 
још два локалитета.  
Биће то и својеврсна помоћ да се на правилан начин презентује народни костим на сцени а самим 
тим и обогати укупан сценски наступ.  
Избором локација, за ове Радионице, требао би се водити рачуна о могућности суфинансирања од 
стране локалне заједнице, али да се иста организују и у срединама у којима се дужи низ година 
такве активности организованог усавршавања и оспособљавања нису спроводиле водећи рачуна да 
постоје минимални технички услове за одржавање Радионице.  
То ће свакако помоћи организованом јачању наших чланица, али и остваривању потребе КУА о 
културном умрежавању.  
За све представнике чланица Савеза судјеловање у усавршавању и образовном оспособљавању на 
овим радионицама, семинарима и школама мора бити бесплатно уколико су осигурана сва средства 
за њихово одржавање. Представници и појединци који долазе из удружења који нису чланице 
Савеза плаћају партиципацију утврђену Одлуком УО, а иста се невраћа у случају недоласка на обуку.  

 
 
 
             Финансијски План:                                               9.000 КМ  
             Министарство културе:                                        4.500 КМ 
             Локална заједница:                                               3.000 КМ 
             Сопствена средства:                                              1.500 КМ 
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 Б) ШКОЛА ФОЛКЛОРА  
Фолклор је најкомплекснија компонента у КУА, која укључује игру, пјесму и свирку, те компоненту 
народне ношње. Захтјева посебну пажњу и одговорност, а највише је наслоњена на стручност 
руководиоца ансамбала, па је њихој едукацији потребно справом посветити посебну пажњу и дати 
јој неопходан приоритет. 
Школа је замишљена као организовани и континуирано плански начин обуке, оспособљавања и 
усавршавања, те својеврсна помоћ при избору репертоара за руководиоце ансамбала.  
И ако се очекује да сваки руководиоц буде едукован у погледу изворне играчке фолклорне грађе, 
његов рад захтијева и одређено познавање педагогије и методике рада и то примјерено условима у 
раду са дјецом или одраслима. Руководиоци који се баве кореографисаним фолклором морају 
познавати обавезно и законитост сцене.  
План рада школе предвиђен је у два циклуса у току године (зимски и љетни), а теме за школу која ће 
се одржати у 2017 години направиће и усвојити до 31.марта Колегиј Секције. До истог датума УО ће 
формирати организациони одбор и на приједлог Секције именовати директора школе за 
2017.годину.  
Организатор САКУД РС ће по избору домаћина потписати Споразум уз уз обавезу да домаћин и 
локална заједница обезбједе техничке услове за одржавање Школе у предвиђеном љетном и 
зимском циклусу. 
 
 
Финансијски план:                                                20.000 КМ 
Срдества министарства :                                      15.000 КМ  
Властита средства:                                                   2.000 КМ 
Средства локалне заједнице:                                3.000 КМ 

 
 
 
 
 

4. ОРГАНИЗОВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈА РЕПУБЛИЧКОГ ЗНАЧАЈА 
Организовање културних манифестација републичкој значаја, чини посебан подстицај 
културно умјетничким друштвима, покреће стваралачки процес и жељу за што бољом 
презентацијом. Ова жеља јавља се како у дјечијем узрасту тако и код одраслих. Због тога се 
осећај важности Републичких манифестација чини посебним, јер се сви желе доказати 
квалитетом у најјачој конкуренцији. Због свега наведеног ја јако важно наћи метод који ће 
гарантовати да ће се у завршници тј на Републичком нивоу наћи најбољи. Најбоље је то 
одрадити организовањем предтакмичења, када имају могућност готово сви да се покажу. За 
избор најбољих Колегиј Секције именоваће за сваку манифестацију трочлани жири, који ће 
бити гарант добре завршне-републичке манифестације.  

 
 А)  СМОТРА дјечијег фолклорног стваралаштва Конкурс за домаћина смотре већ је објављен. 

Расписаће се конкурс за учешће и избор ће се извршити од стране жирија по пристиглим пријавама, 
с обзиром да Правилником није предвиђена Смотра такмичарског карактера већ описна оцјена за 
сваки дјечији ансамбл у смислу сугестија за даљи рад. Ово је друга Смотра коју организује Савез, 
очекује се учешће 15 дјечији ансамбала са преко 550 деце. 
 
Финансијски план:                                                 8.000 КМ  
Министарство:                                                         4.000 КМ 
локална заједница :                                                2.500 КМ 
властита средства:                                                   1.500 КМ 
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 Б)  СМОТРА кореографисаног и изворног фолклора РС „Златно коло“  
2016.године ова смотра после 4 узастопне године није одржана, јер је изостала финансијска 
подршка Министарства културе РС. 
 Ово је најзначајнија манифестација коју организује Савез и ове године предвиђена је у два дана у 
склопу чега ће се одржати Смотра кореографираног фолклора и Смотра изворног народног 
стваралаштва у коме ће ансамбли приказати народне обичаје посебно припремљене за сцену. 
Правилником смотре предвиђен је избор учесника по основу жирирања на предтакмичењима. 
Очекује се учешће 10 најбољих ансамбала РС у кореографисаном фолклору и 5 ансамбала у  
Смотри изворног народног стваралаштва. Број учесника премашиће 550.  
 
Финансијски план:                                               25.000 КМ  
Министарство културе:                                       18.000 КМ 
локална заједница:                                                4.000 КМ  
властита средства:                                                 3.000 КМ 

 
 
 
 
 

 Ц) ВЕЧЕ НАРОДНЕ ПЈЕСМЕ  
Ова манифестација одржат ће се први пут, и за циљ има да подстакне стваралаштво, музичара, и 
пјевача. Вече је предвиђено као високо умјетнички програм уз учешће 5-6 најбољих оркестара, 1-2 
тамбурашка оркестра, неколико солиста, те 3-4 мале вокалне скупине и 1-2 хора. Сви извођачи 
морају дјеловати при културно-умјетничким друштвима. Ово вече замишљено је да након неколико 
година прерасте у Музички фестивал народне пјесме у РС.  
 
 
Финансијски план:                                               10.000 КМ  
Министарство културе:                                          6.000 КМ 
Локална заједница:                                                 2.000 КМ 
сопствена средства:                                                2.000 КМ 

 

 
 
 
 
 

5. ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ  
У 2016 години Савез је помогао издавање књиге „Фолклорно наслеђе Срба из Брадине“, аутора 
Горана Ковачевића из Источног Сарајева. Намјера је Савеза да отпочне са штампањем Билтена са 
Панела и организованих образовних и културних манифестација., као и евентуалне подршке 
штампању неке нове књиге, значајне за КУА РС.  
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6. ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ И ОРГАНИЗОВАНЕ ПОМОЋИ ЧЛАНИЦАМА  
Увидјевши врло лоше стање у КУД-овима РС, Савез се опредјелио да брже и ефикасније, у 
стручном смислу, помогне своје чланице ради чега је формирао стручне Комисије Савеза, 
које ће се новом организацијом сврстати у стручни одјељак Савеза, тј. у Секцију. 
  
Формиране су: 

 комисија за образовање 
 Комисија за народну игру  
 Комисија за музикологију 

 Комисија за народну ношњу 
 
Ове су Комисије врло мало кориштене од чланица и то првенствено што се нема таква навика 
стручног сервиса, али и због тога што савез није организовао „Златно коло“, које би навело чланице 
ради што бољег представљања да затраже стручну помоћ. За очекиват је да што више буде 
жирирања, то ће и све више бити потребна стручна помоћ. Са праксом ће се наставити, јер се очекује 
да се путем Комисија подигне ниво квалитете програма наших чланица. 

 

 
7. РАД УДРУЖЕЊА И ДАЉИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА КУА РС  

У склопу ове активности предвиђено је организовање Панела на тему: 
                                           „Стање и могући правци развоја КУА у РС“  
У организацији Панела очекујемо учешће Министарстава из Владе РС (министарства културе, те 
министарства омладине и локалне самоуправе), наших угледних професора, али и из ФБиХ, 
Хрватске, Србије, Црне Горе и Словеније.  
Панел би требао да укаже на могуће системско рјешење за удружења КУА РС. 

 

 
8. ФОРМИРАЊЕ БИБЛИОТЕКЕ САВЕЗА 

Ова активност зацртана је Дугорочним Планом и програмом Савеза. С обзиром да се ради о 
дуготрајном и пермамнентној активности за 2017 годину би се ушло у фази сакупљања 
стручне литературе.  

 
 

9. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА: 
Ово је врло важан сегмент дјеловања Савеза. У склопу 2017.године предвиђено је 
потписивање неколико Протокола о сарадњи са Савезима из дијаспоре. Ови протоколи 
омогућиће нашим чланицама боље упознавање и дружење са вршњацима из дијаспоре, 
размјену међусобног искуства  

 

 

 

 

Пале, 25.02.2017.године                                                                                     ср.        Предсједик ИО 

                                                                                                                                                 Дејан Тарана 


