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ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ САКУД РС 2018.ГОДИНЕ 

 

 

 

 

Увод: 

Треба напоменути да је неодржавањем  XIV редовне Скупштине Савеза на Палама 

13.5.2018.године, због недостатка кворума, додатно појачана пасивност чланица Савеза, 

што се прије свега огледало кроз не одзив на планиране смотре и Јавне позиве за 

манифестацијама у организацији САКУД РС. Истовремено су изостале и полемике кроз 

које би чланице износиле своје ставове и мишљења у циљу напредовања рада у Савезу. 

Бројни конфликти куд-ова и појединаца, финансијска угроженост и опстанак појединих 

чланица су се  у значајној мјери одразили и на сам рад Савеза, што у стварности озбиљно 

угрожава и сам опстанак САКУД РС. 

У општој наведеној пасивности,  ИО САКУД РС и предсједник Савеза покушавали су да 

нађу мотив за свој даљи рад. 

 

 

 

 

 

РАД  СКУПШТИНЕ САВЕЗА: 

Није радила у 2018.години и углавном је разлог немогућности обезбеђења кворума. 

С друге старане, број чланства  Савезу је и у 2018.години остало стабилно 

- Заказана XIV Скупштина Савеза на Палама 13.5.2018.године, није одржана због 

недостатка кворума. Тако да су бројна питања остала без одговора. 

Разлоге недостатка кворума нећемо анализирати у овом Извештају, али треба напоменути 

уз дужно поштовање одређених чланица, да већина не осећа потребу да на позив , 

обавјесте Савез о свом доласку или не доласку. 
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РАД ИЗВРШНОГ ОДБОРА: 
ИО Савеза радио је у складу са усвојеним Планом и програмом на својој 7. сједници одржаној 

10.03.2018.године у Требињу, на којој су донесене Одлуке: 

1. Усваја се Извјештај о раду САКУД РС за 2017.годину и исти се доставља Скупштини 

Савеза на разматрање и усвајање. 

2. Усваја се План и програм рада САКУД РС за 2018.годину са финансијским планом од  

28.500 КМ и исти се доставља Скупштини Савеза на разматрање и усвајање. 

3. Заказује се редовна 14. скупштина САКУД РС, за недељу 13.мај 2018.године на Палама, са 

почетком у 13:00 часова. 

4. Изборе у Секцији Савеза обавезно организовати ове године при некој од планираних 

активности Савеза, на којима се очекује највећи одзив  чланова Секције. 

5. Друга смотра дјечијег фолклорног стваралаштва РС одржаће се у недељу  13.05.2018.год. 

на Палама у организацији САКУД РС. 

(За домаћина смотре ранијом Одлуком ИО од 17.12.2017.године одређен је КУД 

„Младост“-Пале)  

- САКУД РС ће , након склапања споразума са домаћином, КУД-у „Младост“- Пале 

дозначити на ЖР једнократни износ од 5.000,оо КМ (петхиљадаКМ). 

- Савез ће до 20. марта 2018.године расписати Конкурс о учешћу у складу са 

Правилником смотре 

- У склопу дјечије смотре одржати семинар за руководиоце дјечијих ансамбала у 

организацији САКУД РС 

6. У организацији САКУД РС у мјесецу октобру одржати 5.смотру извођачких ансамбала РС 

„Златно коло“ у Бањој Луци.  

- Домаћин смотре, по ранијој одлуци ИО, биће чланице Савеза бањалучке регије.  

- За одржавање „Златног кола“ Савез ће издвојити  додатних 5.000,00 КМ 

(петхиљадаКМ) 

- Расписати Конкурс за учешће у складу са Правилником смотре најкасније 31.08.2018. 

- У склопу „Златног кола“ одржати семинар на теме коју ће накнадно одредити Секција 

Савеза. 

7. САКУД РС остаје и даље члан Савјета ЕССФ те се у том смислу одобрава уплата 

чланарине за 2018.годину у износу од 150 евра. 

8. Расписати Јавни интерни Конкурс за учешће 5 (пет) ансамбла чланица Савеза на 23.ЕССФ , 

најкасније до 20.марта 2018.године, а која ће се одржати 18.-20. маја 2018.године у Бања 

Луци. Избор по пријавама обавиће именована комисија Савеза. 

9. Свеобухватно размотрити нацрт Закона о култури РС, захтјевати писане сугестије од 

чланова ИО и чланица Савеза најкасније до 31. марта 2018.године 

10. Даје се сагласност на сарадњу са Савезом КУД-ова Републике Србије 

11. Нацрт Правилника о категоризацији КУД-ова РС упутити на Секцију Савеза 

12. Одобрава се достављање писма подршке Друштву ДТКБ из Широког Бријега на Пројекту 

„Дигитализација културне баштине народа БиХ“ 

Реализација наведених закључака 7. Сједнице ИО: 

Наведени закључци су углавном успјешно реализовани изузев одлука под редним бројем 1 и 2. као 

и тачке 4. за коју је био предвиђен припремни састанак са руководиоцима ансамбала који су били 

присутни на организованом семинару, а за који је кроз више обављених разговора  као кандидат за 

предсједника Секције био припремљен госп. Горан Пупац. Како није одржана наведена 

Скупштина није одржан ни предвиђени припремни састанак са члановима секције присутним на 

тада организованом семинару, због пада заинтересованости кандидата за будућег предсједника 

Секције. 

Тачка 10 није реализована у току извештајног периода јер Савез Србије није показао довољно 

одлучности и поред наше спремности да ми организујемо први састанак два савеза у РС. 

Остале одлуке су углавном реализоване изузев тачке 6. и 11., која је само дјелимично реализоване. 

 

 

 

 



Остале активности и одлуке ИО: 

Након неодржане Скупштине ИО је углавном радио на бројним електронским сједницама 

у склопу чега су током 2018. године вођене активности и доношене неопходне одлуке: 

- Рад на доношењу неопходних одлука и реализацији  II смотре дјечијег 

фолклорног стваралаштва на Палама 13.5.2018. 

- Усаглашавање примједби на нацрт Закона о култури  и достављање истих 

МПиК 01.3.2018. (Уврштен је и појам КУД-а у Закон, чиме су избјегнути бројни 

трошкови нове регистрације) . 

- Рад на организацији 5. Смотре „Златног кола“, која је у коначници окончана са 

Одлуком о одгађању  исте 29.10.2018. и заказивањем новог термина у прољеће 

2019.године 

- Урађен је и усвојен нацрт Правилника о категоризацији САКУД РС , с циљем 

да се исти упути у процедур на Секцију. Како иста није оживела свој рад 

наведени Правилник је остао нереализован.  

- Рад на усаглашавању и побољшању нацрта Правилника о категоризацији 

МПиК,  којом приликом су МПиК РС упућене званичне примједбе на нацрт 

дана 30.12.2018. 

- Донешена је Одлука на приједлог предсједника Савеза да се Захвалница Савеза 

додјели за 70 година рада и постојња КУД „Милан Купрес“ – Кожухе и АНИП 

„Веселин Маслеша“ – Бања Лука 

 

 

 

РАД  ПРЕДСЈЕДНИКА   САКД РС 
Предсједник Савеза, радио је перманентно на: 

- Перманентан рад на обликовањ радних материјала и учешће у раду ИО  

- Рад на Извештају о раду Савеза за 2017 и припреми XIV сједнице Скупштине 

- Рад на изналажењу кадровског рјешења за Секцију Савеза, кроз бројне консултације са 

кандидатом и ИО 

- Рад на сарадњи са локалном заједницом Приједор 

- Рад на реализацији 2. Дјечије смотре на Палама 

- Рад на реализацији Семинара за руководиоце дјечијих ансамбала 

- Рад у Савјету ЕССФ и организацији 24.Смотре у Бањој Луци 

- Рад на изради Пројеката по Конкурсу МПиК за додјели средстава за 2018.годину  

Предати Пројекти:  

5.Златно коло и 3.Смотра дјечијег стваралаштва 

Реализована финансијска средства 31.10.2018.год. у укупном износу 8.400 КМ 

- Рад на пројекту 5.Златно коло по Конкурсу Министарства дијаспоре Р. Србије 

Нису одобрена средства по пројекту 

- Перманентни контакти током године са МПиК  на проблематици у раду Савеза,  

организовања смотри, Закона о култури и Правилника о категоризацији 

- Изрда нацрта Правилника Савеза о категоризацији у САКУД РС, као радног материјала 

за Секцију 

- Израда примједби са ИО САКУД РС на нацрт Закона о култури 

- Израда примједби са ИО САКУД РС на нацрт Правилника о категоризацији друштава 

у РС 

- Рад са вд.  ген.секретаром на издавање рачуна за чланарину чланицама Савеза 

- Рад на изради Подршке пројектима манифестација наших чланица  

- Рад на изради Правилника ЕССФ  

- Указивање значаја активности Савеза чланицама  и важност и правци дјеловања Савеза 

- Подржка рада чланицама кроз пристност на манифестацијанма 

(ЦКУД „Лепа Радић, КУД „Милан Егић“, КУД „Милош Купрес –Кожухе 

- Уручење Захвалнице у поводу 70 година рада КУД „Милош Купрес“- Кожухе 

Захвалница АНИП „В.Маслеша“ – није уручена 

- Вођење разговора са Савезом србије – Сарадња није реализована 

 



МАНИФЕСТАЦИЈЕ САКУД РС  

 

1. II СМОТРА ДЈЕЧИЈЕГ ФОЛКЛОРНОГ СТВАРАЛАШТВА  РС-ПАЛЕ  -

ОДРЖАНО 
Одржана  је 2. Смотра на Палама 13.5.2018.године. Ова смотра је 27.12.2017. 

Одлуком ИО накнадно додјељена КУД „Младост“ Пале, јер је због касно 

дозначених средстава МПиК  и одустајања домаћина, премјештена са 2017. на 

2018.годину, а након што је МПиК на захтјев Савеза прихватило промјену мјеста и 

термина одржавања.  

Након објављеног Јавног позива и пријема пријава, ИО је за учеснике  изабрао 10 

дјечијих ансамбала и то: 

„Младост“-Пале, КУД „Милош Дјић Мишо“-Челинац, АНИП“В.Маслеша“-Б.Лука, 

ЦКУД“Лепа Радић“ – Градишка, КУД“П.I К.Мркоњић“-Мркоњић Град, КУД 

„Милош Купрес“-Кожухе, ГКУД“Алат“-Требиње, КУД“Илићка“-Брчко, КУД 

„Чајавец“-Б.Лука, КУД „Боксит“ – Милићи. Гости на смотре из РС су били КУД 

Романијско врело“-Мокро и из Р.Србије КУД“Дуле Милосављевић Ћеле“-Чачак. 

 

Жири Смотре су чинили: Милош Рашић-етнолог из БГ, Зорана Гуја-ма 

етномузикологије – СА и Мирјана Смиљанић – васпитач за нар.игру. 

Оцјене чланова жирија достављене су свим учесницима- 

 

2. СЕМИНАР ЗА РУКОВОДИОЦЕ АНСАМБАЛА - ОДРЖАНО 

тема семинара: Примјена народне ношње у раду са дјецом 

предавач: МА Милош Рашић – етнолог и антрополог Етнографског музеја БГ 

Семинару присуствовало 20 руководиоца дјечијих ансамбала 

 

3. V СМОТРА „ЗЛАТНО КОЛО“ Бања Лука 2018 - ОТКАЗАНО 

Смотра одгођена за пролеће 2019.године уз сагласност МПиК, а због касне дознаке 

одобрених финансијских средстава и малог броја пријављених учесника (7) 

 

4. III СМОТРА ДЈЕЧИЈЕГ ФОЛКЛОРНОГ СТВАРАЛАШТВА – БРЧКО - 

ОТКАЗАНО 
Смотра одгођена јер до планираног датума нису дозначена средства па с обзиром 

да су средства плаћена тек 31.10.2018. није било примјерено да се дјечија смотра 

организје зими, што је МПиК прихватило као образложење и смотра одгођена за 

мај 2019.године 

 

5. 24. ЕССФ – Бања Лука - ОДРЖАНО 

Након што се на  позив Савеза пријавило само 4 нчланице, свим чланицама је 

одобрено да чествују на ЕССФ у бања Луци 

Организатор ове Смотре био је Савез српске дијаспоре Њемачке, а суорганизатор 

чланица Савеза КУД „Пискавица“ из Пискавице. 

САКУД РС су на 24. ЕССФ у Бањалуци представљали: 

- КУД „Уна“ – Нови Град 

- КУД „Коловит“ – Градишка (освојио специјалну награду за оригинални костим) 

- КУД „Илићка“ – Брчко 

- КУД „Чајавец“ (освојена бронзана плакета и специјална награда за одлично 

изведено антологијско дјело аутора Олге Сковран) 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018.годину 

 

 

ПРИХОДИ 

Рб. Извор прихода  Износ КМ/ 2018  

01. Пренос средстава из 2017  6.049,92  

02. Чланарина  за 2017  720,00  

03. Чланарина 2018  2.040,00  

04. Чланарина 2019  120,00  

05. Чланарина Секција 2017  55,00  

06. Чланарина Секција 2018  300,00  

07. Приход од Смотре  300,00  

08. МПиК пројекти –дјечија смотра 2017  3.500,00  

09. МПиК пројект – дјечија смотра  2018  4.400,00  

10. МПиК „Златно коло“2018  4.000,00  

УКУПНО  21.484,92  

 

 

 

РАСХОДИ 

Рб. Извор расхода  Износ КМ/2018  

01. Завршни рачун  300,00  

02. Канцелариски материјал  28,72  

03. ПТТ трошкови  -  

04. Провизија банке  54,90  

05. Дјечија смотра  5.184,00  

06. Жири смотре  200,00  

07. Семинар   190,00  

08. ЕССФ- Савјет  168,90  

09. Чланарина ЕССФ*** 150 еуро *** -  

10. Скупштина  496,00  

11. Сједнице ИО  121,30  

12. Сарадња са локалном заједницом  73,01  

13. Предсједник –гориво(ПД,СА,БГ)  184,07  

УКУПНО  7.000,90  

 

НАПОМЕНА: 

 ***расход за чланарину ЕССФ за 2018.годину плаћено готовинским средствима  

      предсједника – није рефндирано у 2018. 

 

РЕКАПИТЛАЦИЈА 
Приход КМ 21.484,92  

Расход  КМ 7.000,90  

Остатак на дан 31.12.2018. 14.484,02  

 

 

Прилог: 

Извод бр 33 од 31.12.2018.године 

(стање на дан 31.12.2018.године износи 14.484.02 КМ)   

 

                                                                                                                Предсједник САКУД РС 

                                                                                                                        Момчило Весовић 


