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                                     О НАМА 

 
Потреба за удруживањем аматерских културно-умјетничких друштава  

исказана је 2007. године као потреба међусобне сарадње 30-так друштава, 

ради превазилажења бројних проблема у очувању, раду и развијању истих. 

Те године је и формиран Савез аматерских културно-умјетничких друштава 

Републике Српске (у даљем тексту САКУД РС или Савез).  

На простору Републике Српске и БиХ, постоји дуга традиција култрно- 

умјетничког аматеризма и рада културно-умјетничких друштава као њеног 

најмасовнијег и најбројнијег појавног облика. Самим тим постоји и 

традиција стварања разних облика кровних удружења од савеза аматера, 

преко друштвених културних заједница, републичких, регионални и градских 

савеза. Настајање Савеза аматерских  културно-умјетничких друштава 

Републике Српске је  природан слијед, након неколико неуспјешних 

покушаја организовања кровне организације на нивоу  БиХ. 

Савези као кровне организације ентитета и кантона у ФБиХ раде и 

постоје са више или мање успјеха овисно о подршци окружења, а у 

Републици Српској САКУД РС је јединствена кровна организација културно-

умјетничких друштава са значајним напретком у раду последњих година и 

значајнијој подршци министарства просвјете и културе Републике Српске. 

Додјела репрезентативног статуса,  овом струковном удружењу у 

области интерпретације културног насљеђа, од стране Министарства 

просвјете и културе Републике Српске, за наредне три године,  нови је 

снажан потицај и подршка за бржи развој културно-умјетничких друштава и 

ансамбала народних игара и пјесама и опшетег подизања квалитета у 

аматеризму, подизања квалитета културних манифестација и квалитета и 

правилне интерпретације богатог насљеђа Републике Српске, српског 

народа у цјелини и народа и националних мањина Босне и Херцеговине. 

Данас САКУД РС броји 34 стабиле и Савезу привржене чланице из 

свих крајева Републике Српске. Све чланице имају укупно организоване 123 

секције, окупљају више од 7.500 дјеце и омладине и његују различите 

садржаје аматерског културног израза као што су: 

ансамбли народних игара и пјесама,  дјечији фолклорни ансамбли и групе, 

народни и тамбурашки оркестри, мале вокалне грпе (мушке, женске и 

мјешовите) традиционалне музике и хорове, литерарне секције, мале 

вокалне  те ликовне и врло ријетко и позоришне секције. 

            Због недовољног издвајања за аматеризам у већини локалних 

заједница, имамо за последицу нестајање бројних културних изражаја 

младих у културно-умјетничким друштвима, који се у већини своди на 

активно учешће у фолклорној и музичкој секцији, а све мање у секцијама 

књижевног, ликовноог и драмској изражаја, као и знатан пад у очувању 

народних оркестара, хорова и презентацији изворних народних обичаја . 

Стратегијом развоја културе Републике Српске зартана је потреба 

повећања издвајања за културу на нивоу министарстава и локалних 

заједница као и подстицај друштвено одговорних компанија за већа  

улагања у културу. 
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Као кровно удружење САКУД РС је у својим активностима  посебно 

усмјерен на:   

 Сталну стручну и организациону помоћ својим чланицама 

 Стручно усавршавање и оспособљавање кроз перманентну едукацију 

организатора  рада и руководилаца  ансамбала , 

 Стимулацију стваралаштва у свим видовима културних израза који су 

прикладни раду наших чланица 

 Промоција  и презентација  културног нематеријалног насљеђа 

организовањем републичких манифестација : „Златно колце“, Златно 

коло“ и „Златне жице“ 

 Изградња  организационе и  кадровске структуре Савеза 

 Активну регионалну и међународну сарадњу  
 

Својим радом и дјеловањем, САКУД РС је опредјељен пуном 

доприносу реализације стратешких и појединих посебних  циљева културе, 

зацртаних у Стратегији културе  Републике Српске 2017-2022 : 

 

1. Успостављање система транспарентне култрне политике 

2. Висок степен умјетничке продукције и професионализације 

3. Културна писменост у заједници и активна публика 

4. Интернационализација и присуство на међународној сцени 

5. Децентрализација 

 

Нарочит допринос се постиже у реализацији  стратешког циља 4 и 5 

кроз активности наших чланица и самог Савеза , као и бројних појединачних 

циљева као што су: 

 Умјетничка интерпретација културне баштине 

 Спостављање бољег повезивања са високообразовним и културним 

установама 

 Фокусирање на развој младог кадра у области фолклористике 

 Унапређење рада клтурно-умјетничких друштава  

 Развој партнерских односа са струковним удружењима у окружењу и 

Европи  

 Јачање сопствени капацитета као и међуструковна сарадња 

 Увођење фолклора у популацију са посебним потребама 

 Приближавање културе свим грађанима и изградња и његовање 

доброг укуса код публикеструковних Подршка за афирмацију младих 

умјетника (Јавни конкурс за нову кореографију) 

 стимулација 
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ОРГАНИЗАЦИОНА СХЕМА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА САКУД РС 2017-2022: 

 јачање организационих капацитета 

-     Статутарно отворити  и одлучније ући у пријем новог чланства 

- формирати канцеларију и стручну службу  

 јачање кадровских капацитета укључивањем академских образовних 

кадрова 

 Јачање информатичке инфраструктре  ( хардверска и сотверска ) и 

увођење у рад високих технологија комуникације 

 Снажно планско оспособљавање и усавршавање  руководилаца 

ансамбала 

 Оснажити рад Секције кореографа 

 Интерсекторско повезивање и јачање сарадње са : 

 - академском заједницом  

 -  културним центрима  и дргим култрним инститцијама 

 -  локалним и градским заједницама 

 Потицати регионално организовање (регионални и градски Савези) 

  Кључити се снажније у повезивање са сличним организацијама у 

регији и европској унији 

 

НАПОМЕНА: 

Треба нагласити да је Скупштина  САКУД РС прихватајући Програм 

предсједника усвојила неопходност  да се кадровски капацитети Савеза 

значајно повећају и оснаже укључивањем у рад стручних академско 

образованих особа, како би САКУД РС кренуо снажније у свој развој.  
Извршни одбор (ИО) је у складу са Статутом на приједлог предсједника 

Савеза основао стрчни Савјет као помоћно тијело предсједника Савеза, а Одлуком 

да с формира стручни Одбор за народну игру и стручни Одбор за мзику, оснажује 

се знатно стручна помоћ Савеза својим чланицама 

Организација Секције кореографа и стручних руководилаца остављена је за 

2021.годину након што се кроз планиране семинаре у 2020.године оснажи 

заитересованост руководилаца ансамбала за снажнији заједнички рад . 
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ЧЛАНСТВО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВОД: 

У Савез  су се током  свога постојања  од 2007. године до данас укључивала 

многа културно.умјетничка друштва, сходно својим потребама и 

расположењима- Треба рећи да се током периода првог мандата (2007-

2011) чланство знатно осула, да је током другог мандата чланово 

осцилирало и да је током трећег мандата (2016-2020) забиљежена 

стабилност и тенденција пораста те да је у новом мандату одмах у почетку 

забиљежен знатан порас та ко да од 18 чланица 2015 данас Савез има 34 

чланице , готово дупло, али добивањем статуса заитересованос за чланство 

је значајно порасла. 

Оно што има позитивну тенденцију је, да јача подршка  чланица свом Савезу 

нарочито од када је Савез стекао статус репрезентативног струковног 

удружења. 
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КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
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Бања Лука, 03.7.2020.године 

СПИСАК ЧЛАНОВА САКУД РС 
 
Рб. НАЗИВ  

КУД-а , АНИП-а 

ГРАД ЈИБ Члан 

од: 

Укупно 

чланова 

01. ГКУД „АЛАТ –SWISSLION“ ТРЕБИОЕ 4401733580002 2007 400 

02. КУД „ХЕРЦЕГПВИНА“ ПЕТРПВП ППЉЕ 4401996910007 2007 120 

03. АНИП „ВЕСЕЛИН МАСЛЕЩА“ БАОА ЛУКА 4400913510006 2007 352 

04. КУД „ШАЈАВЕЦ“ БАОА ЛУКА 4401615540004 2007 360 

05. КУД „МЛАДПСТ“ ПАЛЕ 4400585670009 2010 387 

06. ЦКУД „БПСИЉАК“ ДЕРВЕНТА 4400141100001 2007 196 

07. КУД „ПИСКАВИЦА“ ПИСКАВИЦА –БЛ 4401647150003 2007 218 

08. АНИП „МЛАДПСТ“ ЗАЛУЖАНИ-БЛ 4400919470006 2007 274 

09. КУД „КПЛПВИТ“ ГРАДИЩКА 4401081570000 2007 300 

10. КУД “П.I КАРАЂПРЂЕВИЋ МРКПОИЋ“ МРКПОИЋ ГРАД 4401767990005 2007 90 

11. КУД „ЗАГПРЈЕ“ КАЛИНПВИК 4400533870000 2007 119 

12. ЦКУД „ЛЕПА РАДИЋ“ ГРАДИЩКА 4403626900005 2014 347 

13. СКУД „Др.МЛАДЕН СТПЈАНПВИЋ“ ПРИЈЕДПР 4400694700007 2007 450 

14. КУД „ДПБПЈ“ ДПБПЈ 4400066130005 2007 426 

15. КУД „УНА“ НПВИ ГРАД  2012 300 

16. КУД „МИЛАН ЕГИЋ“ БРЕЗИШАНИ  4403163880000 2012 106 

17. КУД „МИЛПЩ ДУЈИЋ МИЩП“ ШЕЛИНАЦ 4401779060003 2014 150 

18. СКУД „ДЕРВЕНТА“ ДЕРВЕНТА 4400161630007 2011 141 

19. КУД „ИЛИЋКА“ БРШКП 4600270480006 2017 153 

20. КУД „МИЛАН  КУПРЕС“ КПЖУХЕ-Дпбпј 4403423890004 2016 76 

21. КУД „СВЕТИ САВА“ БАОА ЛУКА 4402750290006 2018 260 

22. КУД „ПЛЕТЕНИЦА“ БЈЕЉИНА 4403194680009 2017 243 

23. КУД „ЗПРАН ТПМУЩИЛПВИЋ“ ДУГП ППЉЕ 4402822620006 2017 72 

24. КУД „КРОИН“ ГРБАВИЦА 4403904050000 2016 88 

25. КУД „БПКСИТ“ МИЛИЋИ 4403136050003 2018 173 

26. КУД „ДУЩАН СТАНКПВИЋ“ ШЕШАВА – Теслић 4404103920009 2019 143 

27. КУД “БПЩКП ВУЈАДИН“ Ист. ИЛИЧА 4400554870000 2020 132 

28. РКУД „ПЕЛАГИЋ“ БАОА ЛУКА 4401564610002 2020 220 

29. УДРУЖЕОЕ ППТКБН ПРИЈЕДПР 4404080610007 2020 45 

30. ПКУД „ПЕТАР КПШИЋ“  НПВА ТПППЛА 4403549130005 2020 56 

31. КУД “СЛАВИЈА“ – ппнпвни упис ИСТ.САРАЈЕВП  2007 170 

32.  КУД „В.Гаћинпвић“  БИЛЕЋА  2020 80 

33. КУД “МПСТ“ - Братунац БРАТУНАЦ  2020 75 

34.  КУД „ППТКПЗАРЈЕ“  БЛУКА  2020 90 

 УКУПАН БРОЈ ЧЛАНОВА 

ОКПЉЕНИХ У ЧЛАНИЦАМА САКУД 

   6.812 

 

 

mailto:sakudrs@gmail.com
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ПЛАН АКТИВНОСТИ 2020 
 

УВОД: 

  

Како би наставили континуитет у раду те даљи развој културно-умјетничких 

друштава и ансамбала народних игара и пјесама, развој и појачана 

активност рада Савеза, као кровног удружење, сад са стеченим статусом 

репрезентативности, намећу се приоритетно, те је неопходно брже и без 

одлагања побољшати организационе, техничке и кадровске капацитете.  

Усвојени Плана и програм рада САКД РС за 2020.годину донесен 

крајем 2019.године, због изненадне пандемије корона вируса био је потпуно 

обустављен, због престанка рада и активности  свих наших чланица  и 

Савеза,  а релаксирањем мјера кризног штаба Републике Српске и упута 

Института за јавно здравље Српске, рад је настављен у знатно мањем обиму 

а План и програм САКУД РС током маја и јуна је значајно  ревидиран. 

              САКУД РС, као удружење грађана, својеврсна је асоцијација и 

организација у култури, те као правно лице у  промету Српске, у складу са 

својим могћностима, уплатило је и донацију у Фонд Републике српске за 

помоћ од последица короне вируса и тиме показало своју пуну дрштвену и 

солидарну одговорност. 

              Имајући у виду да је пандемија вируса короне и даље присутна и да 

је неизвјесно када ће се наставити нормалан рад, наших чланица, 

сугерисали смо да се откажу све планиране манифестације, а и сами смо 

тај рад прилагодили новим отежаним условима. 

Савез неће организовати своје традиционалне манифестације. 

Добар дио активности из области функционисанја органа Савеза и 

едукације преће на  на пољу on-line, конференција и webinara -семинара. 

 

Дакле, САКУД РС се опредијелио за ревидиран План рада до краја 

2020 године стављајући акценат на: 

1. Бољу техничку опремљеност и ефикасност рада 

2. Организационо и стручно оспособљавање Савеза 

3. Стручно оспособљавање и усавршавање лица која раде са дјецом и 

омладином – семинари на даљину 

 

И пак и поред отежаних услова задржан је минималан ниво активности на 

пољу: 

1. Потицања стваралаштву 

2. Потицај издаваштву 

3. Међнародне култрне сарадње 
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                                                                            ПРИЛОГ БР.1  
РЕПРЕЗЕНТАТИВНО СТРУКОВНО УДРУЖЕЊЕ  

У ОБЛАСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ НАСЉЕЂА 

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) 65418 403      Предсједник ИП: +387 (0) 65 753 486 

 

 

Бања Лука, 28.6.2020.године 

Бр. 0027-6/20 

 

 

 

 

У складу са Одлуком Скупштине од 29.02.2020.године,а разматрајући 

накнадно ревидирани План и програм рада са финансијским планом, 

условљен пандемијом корона вируса, на својој сједници одржаној дана 

28.6.2020.године Извршни одбор САКД РС доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

1. Усваја се ревидирани План и програм рада, као и Финансијски план 

САКУД РС за 2020.годину, условљен непредвиђеном пандемијом 

корона вируса. 

 

2. Ради реализације усвојеног ревидираног Плана и Програма , у складу 

са чланом 31.Статута САКУД РС, образује  се Стручна служба Савеза у 

саставу: 

- Генерални секретар – руководилац службе .........................  1 (један) 

- Чланови стручног Савјета -  хонорарни сарадници............... 3  (три) 

 

3. Рад Стручне службе дефинисаће се Правилником о раду стручне 

службе. 

 

4. Чланови стручне службе, за свој рад имају право на хонорарну 

новчану накнаду, која   ће се одредити Одлуком Извршног одбора 

 

 

 

          

                                                                                     Предсједник ИО 

                                                   MP                                        Дејан Тарана 

mailto:sakudrs@gmail.com
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У ревидираном Годишњем плану рада до краја 2020. Године значајан 

нагласак је дат на:   

- Организовање канцеларије   

- Стручне службе Савеза, али и на  

- Значајно јачање стручног капацитета Савеза  

 

 

Планиране су и активности са којима ће се наставити и у наредној години:  

1. Организовање семинара за стручно усавршавање и оспособљавање  

руководилаца дјечијих и извођачких фолклорних ансамбала, 

руководилаца малих вокалних састава и шефова оркестара 

2. Подстицање стваралаштва за фолклорне и музичке секције 

Расписивање јавних наградних конкурса за избор нових : 

кореографија, приказа народних обичаја,  аранжмана за оркестре и 

диригенте малих вокалних састава и хорова 

3. Помоћ и подстицај у издавачкој дјелатности 

кроз стручну и финансијску подршку издавања штампаних 

публикација, билтена и књига из области народне ношње, народних 

обичаја и народних традиционалних пјесама и напјева 

4. Пружање стручне и организацијске помоћи код побољшања рада и 

садржаја чланица као и помоћ код оснивања на територијама гдје  

овај вид културе потпуно недостаје 

5. Активна изградња и успостављање квалитетније организације  Савеза 

на цијелој територији Републике Српске, кроз учлањење већег броја 

нових чланица.  

6. Организовање манифестација републичког значаја на нивоу 

Републике Српске, НЕЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАНЕ  

( Смотре дјечијих и извођачких фолклорних ансамбала и смотре 

малих вокалних састава, хорова и оркестара) 

7. Организација гостовања најбољих ансамбала и секција у регији и на 

међнародним сусретима и фестивалима – НЕЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАНЕ 

8. Међународна културна сарадња 

Избор аматерских ансамбала за учешће на међународним 

фестивалима и сарадња на манифестацијама са сличним 

европским културним удружењима („АМАТЕО“ Европска мрежа за 

активну партиципацију у културним активностима, Асоцијација српске 

дијаспоре, Савез аматера Војводине, Савез аматера Србије, Савез 

култрно-умјетничких друштава ФБиХ и Кантона Сарајево, Савезом 

срба Румуније  НЕЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАНЕ, али ће се ови регионални и 

међнародни  контакти  задржати активним. 

9. Формирање канцеларије и успостављање и рад стручне службе  

10. Координирање и рад управних и стручних органа САКД РС 
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У основи укупан рад САКУД РС до сада и овај ревидирани Годишњи план 

рада за 2020.годину: 

- Доприноси развоју регионалне и међународне културне сарадње 

- Суфинансиран је из више извора финансирања 

- И Савез ће остати доказано финансијски одговорна организација 

 

План и програм рада САКУД РС за 2020 годину, прилагођен условима 

пандемије корона вируса али је задржао: 

- Свој квалитет 

- Рентабилност и економичност и  

- Значајну и важну едукативану компоненту за бројне руковдеће 

структуре наших чланица и ансамбала 

Годишњи план и програм је: 

- Аргументован  

- Промовише савремене методе едукације и 

- Промовише домаће стрчњаке и  умјетнике 

Досадашњим радом и овим Годишњим планом и програмом рада,              

Савез наставља да даје значајан допринос у реализацији неких стратешких 

циљева и бројних појединачних циљева,  зацртаних у Стратегији развоја 

културе  Републике Српске. 
 
  
 

1. НАДОГРАДЊА ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

САВЕЗА 
Увод: 
           Досадашњи рад у САКУД РС је био углавно усмјерен на потпуно 

волонтерски рад свих у Савезу. То је један од основних узрока спорог 

напредовања у раду и развоју Савеза протеклих 10 година. С обзиром 

да је Савез стекао статус репрезентативног струковног удружења  то 

истовремено намеће одговорнији и обимнији рад и бржи развој 

Савеза.  
           САКУД РС је 10. марта 2020.године Рјешењем о утврђивању 

статуса од стране министра просвјете и културе РС  бр.07.06/052-

8350/19-8  стекао статус репрезентативног струковног дружења у 

области интерпретације културног насљеђа за наредне три године.  

            У жељи да оправда  указано повјерење Савез  је  у складу са 

Статутом, а  на основу Одлуке Извршног одбора , одлучио да своју 

организацију и услугу учини приступачнијом и ефикаснијом ради чега 

ће у смислу побољшања организације рада  и услуга Савеза  

формирати: 

-    Канцеларију САКУД РС у граду Б.Лука 

-    Стручни Савјет (3 савјетника) 

-    Стручне одборе за народну игру и мзику 

-    Стручну библиотеку за потребе чланова и чланства Савеза 

-    Технички опремити простор 
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                                                                                               ПРИЛОГ БР 2 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНО СТРУКОВНО УДРУЖЕЊЕ  

У ОБЛАСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ НАСЉЕЂА 

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) 65418 403      Предсједник ИП: +387 (0) 65 753 486 

Бања Лука, 01.7.2020.године 

бр.0033-7/20 

 

 

У складу са усвојеним Планом и програмом рада и финансијским планом 

САКУД РС за 2020.годину , на својој електронској сједници одржаној  

01.7.2020.године  Извршни одбор доноси: 

 

О Д Л У К Е 

 

1. Формирати  канцеларију САКУД РС узакупљеном простору у Б.Луци 

са максималном мјесечном закупнином до 300 КМ. 

У складу са могућностима Савеза за потребу канцеларије набавити 

неопходан канцеларијски намјештај  

 

2. Одобрава се   набавка  по приоритету: 

     а)  мобилни телефон (1 ком) са претплатом до 80 КМ/мјесечно 

     б)  ласер принтер-скенер-фах  

      в)  PC - стони рачунар 

      г)  лаптоп – преносни рачунар 

 

3. У канцеларијском простору Савеза,  формирати стручну библиотеку 

Савеза. 

 

4. За потребе библиотеке у складу са могућностима Савеза одобрава  

се набавка новог или половног намјенског професионалног копир 

апарата 

 

5. Израдити нову web страницуСавеза, респонзивног дизајна. 

 

6. Изнајмити на период  од једне године , безбједну и без лимитирајућег 

броја учесника  конференцијску платформу. 

 

7. Формирати сопствену базу података , те у складу са могућностима 

набавити софтвер за исту. 

 

                                                                                    Предсједник ИО 

                                                  MP                               Дејан Тарана 
 

mailto:sakudrs@gmail.com
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1.1   ФОРМИРАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕЗА У БАЊОЈ ЛУЦИ 

 

За бољи и ефикаснији рад цијелог САКУД РС на основу Одлуке 

Извршног одбора бр. 28.6/20 од 12.6.2020.године форимира се 

канцеларија Савеза у граду Б.Лука са потребном канцелариском и 

техничком опремом. 

Канцеларијски простор од 40-120 м2 потребно је обезбједити преко 

градске управе града Б.Лука у смислу закупа под посебним 

условима. Ради лакше реализације активности обезбјеђена је 

подршка Министарства ПиК РС и чланица Савеза са подручја града . 

У овисности од обезбеђења величине простора потребно је 

прихватити понуду града да мјесечни закуп не прелази 250 КМ.   

 

 

         Табела бр.1           1.1 Фиксни трошкови канцеларије за 2020 

РБ- F.pl. Расход КМ / мјесец  КМ / г.2020 

01. 3.6 Закупнина 250,00 1.000,00 

02. 3.4 Елект. енергија 50,00 200,00 

03. 3.1 телефон 80,00 480,00 

04. 3.3 Интернет  50,00 200,00 

05. 3.2 Канцелариски материјал 30.00 180,00 

0.6 3.5 Комунал (вода, смеће, комун) 20,00 120,00 

УКУПНО  480,00 2.180,00 

 

 

 

Б. Канцеларијски намјештај 

У односу на расположиви простор потребно је донацијом обезбједити 

полован канцеларијски намјештај   што подразумјева: 

 

Табела бр.2            канцеларијски намјештај 

Рб. расход јм цијена Износ км 

01. канцеларијски   сто 1  0,00 

02. Конференцијски сто 1  0,00 

03. Столице 10  0,00 

04. Каса  1  0,00 

 

          РАСХОД..........................................................................0,0 КМ 

 

  

 

 

 



 

 

 

Page 14 of 39 

 

1.2 ИНФОРМАЦИОНА ОПРЕМА  – ХАРДВЕР 
         За потребе канцелариског рада предсједника, секретара и  

волонтера неопходно је обезбједити општу потребну канцелариску 

информатичку опрем-хардвер како слиједи у табели. У табели је 

предвиђена опрема средње квалитете, са оригиналним 

лиценцираним OS и анти-вирусним програмом , а набавка ће се 

одвијати темпом и квалитетом у односу на расположива средства. 

Набавка информатичке опреме одвијаће се у малопродаји 

 

Табела бр.3                       Хардвер 

Ф.пл Расход ЈМ Кол.  КМ / год.2020 

2.1 PC – стони рачунар  ком 1 1.500,00 

2.2 Лаптоп  ком 1 800,00 

2.3 Комбо: капир-скенер-факс   300,00 

УКУПНО    2.600,00 
 

1.3 ИНФОРМАЦИОНА ОПРЕМА – СОФТВЕР.................... ( Прилог бр,3) 
 1.3.1 КОНФЕРЕНЦИЈСКА ONLINE – ПЛАТФОРМА - SOFTWER 1  

Нови наметнути услови одржавања потребне обавезне дистанце 

и избегавања  контаката , те ограничења броја особа у затвореном 

простору, због пандемије вируса корона , онемогућили су бројне 

активности Савеза и начих чланица, а прије свега: 

                  - одржавање семинара и радионица 

                  - тематских конференција 

                  - међнародне конференције и семинари 

                  - сједнице органа и комисија 

           Новонастала ситуација немеће одржавање  наведених  семинара,  

           радионица и тематских конференција путем ONLINE  правила за  чију  

           реализацију је неопходна online платформа. На интернету постоји  

           ЗООМ платформа која може послужити одржавању семинара и  

           конференција, али  проблем ових бесплатних платформи   

           представља  проблем у ограниченом времену, броју учесника и оно 

           најважније проблем безбједости података учесника и самог тока  

           семинара и конференција. 

                      Из наведених разлога, а цјенећи да ће потреба дигитализације  

бити све већа и неопходнија и да че  online форме бити све више  

заступљена и након короне, Савез је опредјељен да одмах иде у 

           обезбјеђење поуздану ONLINE платформе на годишњем нивоу.  

           Компанија у понди у прилогу нуди  платформ Bizz by Team Viewer.  

 

Табела бр.4                                     Softwere 1 
Ф.пл Назив услуге Јм. Кол. Јед.цјена укупно 

1.1 Софтвер online  платформа Близз Год. 1 500,00 500,00 

1.6 Подешавање система и обука ком 1 500,00 500,00 

1,7 пдв   17% 170.00 

1.2 Лиценцa ОС и анти-вирус  2 400,00 800,00 

УКУПНО    1.970,00 
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 1.3.2    WEB – СТРАНИЦА САВЕЗА – SOFTWER  2 

 

 Досадашња  web страница Савеза ( www.sakudrs.com),  

израђена  2012.године , угашена је током 2018.године, због ниског 

квалитета и неефикасности, јер у приказу стварних активности Савеза 

и последњих неколико година није задовољавала елементарне 

потребе. Информисаност се одвијала, a и сада се одвија  путем 

званичне facebook странице  Савеза. 

                    Након што је ове године САКУД РС стекао статус 

репрезентатибног струковног удружења у области интерпретације 

култрног насљеђа , појачала се потреба за израдом нове web 

странице. Нова web страница би била изграђена на новој  домени у 

Word Press платформи и повезана са facebook, twiter , Instangramom и 

Yutoube  каналом Савеза. Израда укључује израду респонзивног 

дизајна по новим (RWD) стандардима, како би се страница 

прилагођавала величини заслона уређаја с којим корисник прегледа 

страницу.  С тиме би се знатно повећала претрага са паметних 

телефона а страница би добила знатно већу посјећеност, а задржала 

препознатљив облик без обзира са којег се уређаја  прегледа. 

Споменуте послове око израде и одржавања странице ће 

обавити одабрана компанија, када се буде ишло  у реализацију, а за 

потребе финансијског плана прибављена је једна понуда  за 

комплетан софтвер  по одлуци  ИО. 

 
             Табела бр.5                                      SOFTWARE 2 

Ф.пл Назив услуге Јм. Кол. Јед.цјена укупно 

1.3 Израда web site ком 1 2.000,00 2.000,00 

1.4 Закуп  domena i hostinga год 1 250,00 250,00 

1.7 Пдв - web    382,50 

УКУПНО    2.632,50 

 

 

 1,3,3 БАЗА ПОДАТАКА – ТЕРЕН + SOFTWER 3 

             

- БАЗА 1 – База података чланица 

- БАЗА 2 – База података субјеката аматеризма ван Савеза  

 

               Прикупљање података са терена и успостављање регистра 

субјеката културно умјетничког аматеризма у Републици Српској (културно-

умјетничких друштава, ансамбала народних игара и пјесама и др.) од 

великог је значаја за сагледавања стања и потреба у овој области културе те 

планирања стратешких активности које за циљ имају унапређење културно-

умјетничког аматеризма. 

Анализом чланства, од оснивања, може се уочити да Савез није имао 

чланице само из неколико локалних заједница у Републици Српској. 

Промјеном руководства одређених чланица, односа у Савезу или због 

других разлога, неке чланице нису обнављале чланство. Овим се јавља 

потреба за облиаском циљних градова и општина те директним разговором 

http://www.sakudrs.com/
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са представницима КУД-ова и АНИП-а, а у циљу њиховог укључивања у 

активности Савеза. 

У првом реду, потребно је обрадити сљедеће локалне заједнице: 

а) Невесиње, Гацко, Фоча, Вишеград, Рогатица, Соколац, Зворних те 

б) Модрича, Прњавор, Котор Варош, Србац, Лакташи, Шипово и 

Козарска Дубица. 

Поред обиласка терена потребно је: 

а) Остварити контакте са надлежним службама у локалним управама 

те евидентирати контакт особе, 

б) Прикупити основне податке о субјектима аматеризма: 

- назив удружења/секције, 

- сједиште, 

- контакт подаци, 

- одговорна особа. 

в) Израда мапе распореда субјеката у Републици Српској. 

Овим се ствара предуслов за прикупљање детаљнијих података као што су 

распоред, број чланова, секције, услови рада, манифестације, стручни 

кадар и друго. Ови подаци би били од великог значаја за израду стратешких 

докумената надлежних институција. 

            Радом на терену и обилазак чланова Савеза, промовисао би се 

Савез, већало чланство и  створила би се трајна БАЗА 1  података за све 

чланице са потребном фото документацијом. 

БАЗА 2 – база субјеката аматера  Републици Српској  

 1.3.3  ПРОГРАМСКИ СОФТВЕР ЗА БАЗ ПОДАТАКА 

 

Табела бр,7                   БАЗА ПОДАТАКА бр.1 и бр.2   -  SOFTWER 3 

Ф.пл услуга јм кол цијена укпно 

1.5 Програм база података софтвер ком 2 600,00 1.200,00 

1.7 ПДВ 17% / програм база подат    204,00 

УКУПНО    1.404,00 

 

 

Табела бр.8                           УКПНО СОФТВЕР 
Рб, РАСХОД КОЛ  УКУПНО 

01. SOFTWER 1   1.970,00 

О2. SOFTWER 2   2.632,50 

03. SOFTWER 3   1.404,00 

УКУПНО   6.006,50 

 

 1.3.4  ТЕРЕНСКИ ОБИЛАЗАК, СНИМАЊЕ СТАЊА ЧЛАНИЦА  

                  (ПОДАЦИ ЗА БАЗУ ПОДАТАКА Б1) 

 

               Табела бр.6           Теренски рад – База података 
Ф.пла. Назив расхода јм Кол цијена УКУПНО KM 

7.1 Трошкови превоза -гориво km 2.000 0,34 680,00 

7.2 Трошкови дневница  30 25,00 500,00 

UKUPNO    1.180,00 
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                                                                          ПРИЛОГ  бр.3 
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1.4 ФОРМИРАЊЕ СТРУЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ 
 

Интерна  библиотека је уређена збирка стручних записа из 

најширег појма културног насљеђа. Библиотека Савеза је својеврсна 

збирка стручних записа  усмјерена  на  бољу и правилнију стручну 

само-едукацију водитеља секција, ансамбала  и организатора  

културно-умјетничких друштава .  

         Наслове билиотеке Савеза прикупљати у почетку на бази 

донација наших чланица из њихових постојећих фондова, а касније, 

откупом,  публиковање сопствених  истраживачких активности, 

стручних и научних билтена са семинара и радионица, као и 

куповином  и суфинансирање самосталних аутора за дијела са 

тематиком културног насљеђа интересантна за Савез..                      

          Очекује се, да се до краја године у библиотеку прикупи 

минимално 200 наслова  из области културног насљеђа. 

Наслове  библиотеке користе   бесплатно чланови са чланском 

картом  библиотеке  и  чланице Савеза, а сви остали  уз финансијску 

надокнаду у складу са цјеновником стручне библиотеке Савеза. 

Садржај библиотеке, кроз  попис наслова  и цјеновник, биће доступан 

на web страници Савеза. 

            Копирње наслова из фонда библиотеке врши сеискључиво у 

простору библиотеке. 

Библиотеком у почетку  рукују волонтерски обучене особе, а касније 

када фонд достигне бројчано знатни збирку и када се осјети потреба 

за бољом услугом и дигитализацијом биће упослена стручна особа 

 

Табела,бр.9              Формирање библиотеке 
Ф.пл. расход Износ км 

3.7 Трошкови копирања, увезивања,коричења и општи 

трошкови 

500,00 

Укупно  500,00 
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2.  ОРГАНИЗАЦИОНО И КАДРОВСКО ЈАЧАЊЕ 

КАПАЦИТЕТА САВЕЗА 
2.1 СТРУЧНИ САВЈЕТ САВЕЗА 

            Именују се одлуком Извршног одбора  на приједлог  

предсједника у складу са чланом 19 Статута Савеза. Чланови стручни 

Савјета  САКУД РС су стручна лица уписана у Регистар стручњака у 

култури, који се води код МПиК РС, са пожељним академским звањем 

из области музикологије, кореологије и етнологије или доказани и 

признати стручњаци у наведеним областима. 

            Са члановима стручног Савјета САКУД РС се потписује 

Споразум о сарадњи у коме се дефинишу обавезе и права страна. 

За свој рад чланови стручног Савјета   имају право мјесечне новчане 

накнаде, а  за конкретне послове  накнаду у складу са Уговором о 

дјелу.  

            Основни задатак чланова стручног  савјетна САКУД РС, је израда 

стручног годишњег Плана образовања и едукације водитеља вокалних 

састава, хорова, оркестара, те играчких ансамбала и група дјечијег и 

узраста одраслих у сфери кореографисаног и изворног фолклора.   

           Годишњим планом едукације  обухваћени су руководиоци 

ансамбала, оркестара, малих вокалних састава и хорова ,   те 

едукација публике у смислу повезаности етнологије са културном 

антропологијом  кроз правилну презентацију живота на селу, 

традицијског начина становања, ношње, исхране, фолклора  те 

презентацију духовних добара попут обичаја од рађања до смрти, 

годишњих и календарских, обичаја уз поједине послове,  игара дјечијих 

и одраслих, те са  акцентом на обичаје уз црквене и вјерске празнике. 

Чланови стручног Савјета САКУД РС по потреби и на захтјев појединих 

чланица дају стручну помоћ и усмјерење као и конкретну едукацију у 

складу са Уговорима које склапају са чланицама Савеза. 

           Прате, усмјеравају и предлажу правце развоја, уочавају и указују 

на деформације у интерпретацији културног насљеђа и помаћу 

чланицама Савеза кроз рад на терену, кроз  жирирања на 

манифестацијама , локалног, регионалног  и републичког значаја. 

            Одлуком Извршног одбора бр. 0028.2-6/20 од 28.6.2020 године                

(прилог 4) за чланове СТРУЧНОГ САВЈЕТА САКУД РС на  на 4 .године 

именмују се: 

- Др. ДРАГИЦА ПАНИЋ КАШАНСКИ – етномузиколог 

- Мр. САЊА ПУПАЦ  – етномузиколог-кореолог 

- Др. ИРЕНА МЕДАР ТАЊГА – етнолог 

 Наведени именовани стручни савјетници, биће истакнути 

на web страници Савеза 

ПРИЛОГ бр.5 : 

- Споразуми 3х (Кашански, Ппац, Медар) 

- Биографије 3х (Кашански, Ппац, Медар 

- Увјерења из Регистра  МПиК РС (Пупац 2х, Медар) 
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                                                                                                  ПРИЛОГ БР.4 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНО СТРУКОВНО УДРУЖЕЊЕ  

У ОБЛАСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ НАСЉЕЂА 

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) 65 418 403      Предсједник ИП: +387 (0) 65 753 486 

Бања Лука, 28.6.2020.године 

Бр. 0028.2-6/20 

 

                У складу са усвојеним Планом и програмом рада САКУД РС за 

2020.годину , с циљем подизања квалитета рада САКУД РС , те подизања 

стручне  способности Савеза, на приједлог предсједника Савеза, а у складу 

са чланом  18 и 19 Статута САКУД РС,  на својој електронској сједници 

одржаној  30. 6. 2020.године, Извршни одбор доноси: 
 

О Д Л У К Е 
 

1. Формира се стручни Савјет Савеза, као савјетодавно тјело  

предсједника Савеза, на  период од 4 године. 

2. Као придружени чланови Савеза, уписани код МПиК РС у Регистару  

умјетника и стручњака у култури, у стручни Савјет се именују:  

- др. ДРАГИЦА ПАНИЋ КАШАНСКИ – етномузиколог 

- др. ИРЕНА МЕДАР ТАЊГА – етнолог 

- мр. САЊА ПУПАЦ – етномузиколог-кореолог     

3. Права и обавезе именованих чланова стручног Савјета регулисаће се 

Споразумом о стицању статуса члана стручног Савјета.  
 

4. Формирати, на  период од 4 године стручне одборе САКУД РС и то: 

                                а)  Стручни одбор за народну игру 

                                б)  Стручни одбор  за музику 

5. Расписати Јавни позив за избор чланова одбора. 

- На Јавни позив могу се пријавити активна стручна  лица чланица 

Савеза и придружени чланови Савеза,  уписана  у  Регистар 

умјетника и стручњака код МПиК РС. 

- Именовање  чланова одбора  обавиће својом  Одлуком ИО САКУД 

РС  на приједлог и уз препоруку предсједника и чланова стрчног 

Савјета.  

- Број  чланова стручних одбора  не може бити мањи од 3 (три) ни  

већи од 5 (пет).  

6. Права и обавезе изабраних чланова стручних Одбора   регулисаће се 

потписаним Споразумом о стицању статуса члана стручног Одбора .  

 

                                                                                                  Предсједник ИО 

                                     MП                                                          Дејан Тарана 

 

 

mailto:sakudrs@gmail.com


 

 

 

Page 21 of 39 

 

2.2  СТРУЧНИ ОДБОРИ САВЕЗА 
  

 

           Стручни одбори Савеза формирају се Одлуком Извршног 

одбора у складу са чланом 19 Статута Савеза. 

Одлком ИО бр, 0028.2-6/20 од 30.6.2020.године  (прилог бр.4) на 

приједлог предсједника Савеза формира се : 

.                                    а)   СТРУЧНИ ОДБОР ЗА НАРОДНУ ИГРУ и 

                                                б)   СТРУЧНИ ОДБОР ЗА МУЗИКУ 

 

- За формирање одбора потребно је расписати Јавни позив ,а на 

Јавни позив могу се  пријавити активна стручна  лица чланица 

Савеза и придружени чланови Савеза,  уписани  у  Регистар 

умјетника и стручњака код МПиК РС. 

- Одлуку о именовању чланова одбора доноси ИО Савеза уз 

препоруку предсједника и чланова стручног Савјета. Број чланова 

појединих одбора дефинише се Одлуком ИО. 

- Са  именованим члановима стручног Одбора потписује се 

Споразум о учешћу у рад Одбора и прописују права и обавезе.   

 

             У основи  стручни Одбор је „продужена рука „ стручног Савјета    

             Савеза са основном  обавезом пружања стручне помоћи  

              руководиоцима ансамбала на терену.. 

 

              Одбор ради у складу са својим Годишњим Планом рада, којим је  

              обухваћена: 

- Стрчна помоћ руководиоцима ансамбала на терену 

- Стручна помоћ у организацији манифестација Савеза 

- Жирирањ манифестација и смотри 

- Израда Правилника манифестација 

- Рад на пројектима 

- Учешће на међународним конференцијама 

- Други стручни послови 

-  Са члановима стручног Одбора, на раду са конкретним задацима 

склапа се Уговор о дјелу, којим се регулишу међусобна права и 

обавеза страна потписница.  

  

Одбор у основи сагледава свеукпно стање у области за коју је 

задужен Одбор и предлаже мјере и прописе за побољшање истих. О 

свом раду Одбор подноси Извјештај о раду НО Савеза, главном по 

потреби а најмање једном годишње- 
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3.  СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ 
 

УВОД: 

Стручно усавршавање и оспособљавање водитеља у култрно 

умјетничким друштвима и ансамблима народних игара и пјесама, 

одвија се током предходних година, углавном стихијски, јер теме нису 

биране по Плану образовања, јер је организовање семинара било 

углавном условељено тренутним потребама руководилаца 

ансамбала или расположивим предавачима из кадровских 

потенцијала  наших чланица.  Организовање семинара одвијало се  у 

живо те је због високих трошкова превоза и смјештаја полазника 

изостајао већи број полазника..  

Право учешћа имали су  сви руководиоци ансамбала, чланица 

Савеза,  и заитересовани, стим што су руководиоци наших чланица, 

семинар похађали бесплатно, а остали уз прописану накнаду. 

           Стицањем статуса репрезентативног стрковног удружења из 

области  интерпретације културног насљеђа, а и на  основу  Стратегије 

развоја САКУД РС , даља  интенција је да се за 2021 годину 

благовремено усвоји  План образовања кадрова и да се образовање 

руководилаца секција и ансамбала изводи плански, како би се 

намјенски подигао ниво стручности и рада у културно-умјетничким 

друштвима и ансамблима народних игара и пјесама.   

Кроз стручно осмишљен  План и програм едкације биле би 

приоритетно обхваћене  етно-кореолошке зоне Репблике 

Српске и БиХ,  а едкацијом би била обхваћена знања :  

- положај и карактеристике етнокореолошких зона ,  

- народни обичаји,  

- народна ношња,  

- народне игра,  

- народно пјевање и свирање и  

- специфични занати и народне рукотворине. 

            Увођењем у рад Савеза, стручног Савјет и стручних Одбора, 

од ове године стварају се услови за планску и на стручној основи 

засновану едукацију руководилаца ансамбала, шефова оркестара и 

водитеља и диригената малих вокалних ансамбала и хорова. 

           Циљ  планског начин едукације руководилаца је  

подизање ниво знања и оспособљености руководилаца 

ансамбала свих намјена, а то би за неколико година  

резлтзирало квалитетнијом интерпретацијом културног 

насљеђа Републике Српске и БиХ. 

            Због непредвиђене пандемије корана вируса  образовање и 

усавршавање кадрова одвијаће се плански у склопу овог ревидираног 

Плана и програма за 2020.годину, у којем су  предвићана:   

 

3 (три) стручна семинара и 2 (два) за  писање пројеката.           



 

 

 

Page 23 of 39 

 

3.1      ОПШТА ПРАВИЛА WEBINARA - ONLINE  семинара и радионица: 

            У датим околностима присутности корона вируса, семинаре  је 

могуће реализовати ONLINE путем платформе у чије обезбеђење је 

Савез ушао с циљем да има безбједносно поуздану платформу без 

ограничења броја учесника и времена кориштења. Подразумјева се 

да набавка такве платформе поскупљује и сам семинар, али ће 

резултирати значајно бољом едукацијом  и подизањем креативности 

кадрова наших чланица.   

            Семинари и радионице ће се одвијати у склад са Планом и 

програмом едукације у Савезу и то на начин да се: 

-  избор предавача одређује по Јавном позиву на задату тему најкасније 

60 дана прије,  

-  Избор  најбољег понуђеног Програма семинара, бира именована 

Комисија Савеза уобзирујући сугестије чланова стручног Савјета.  

- Са изабраним предавачем Савез потписује Уговор о дјелу у  коме се 

дефинишу права и обавезе страна уговарача.  

-  По потписивању  Уговора са предавачем објављује се Јавни позив за 

учешће на  семинару. 

- Полазници семинара-радионице су особе које се пријаве у току 

трајања Јавног позив за полазнике, који се расписује  најкасније 15 

дана прије одржавање истог.  

- Право учешћа имају сви  којима је семинар-радионица намјењена, 

али и свим заитереованима.  

- Полазници семинара који долазе и реда чланица Савеза семинар-

радионицу похађају бесплатно, а остали уз дефинисану накнаду  

наведену у Јавном позиву.   

- Накнада  се наплаћују искључиво уплатом полазника на ЖР  Савеза.  

- Свим пријављенима  који су испунили услове из Јавног позива, 

модератор семинара (именовани члан Савеза) доставља  е-меилом 

План и програм семинара-радионице са термин планом са  тачно 

дефинисаном сатницом   сваке теме  и  линк са  пасвордом за 

приступ семинару. 

- Модератор води евиденцију и подноси Извјештај о webinaru   

- Семинар се одвија у 3 дана (петак, субота и недеља)  и 5 наставних 

часова са потребним паузама, а садржај сваког семинара –

радионице састоји се од теориског дијела (1 наставни час), 

практичног дијела (3 наставна часа) и  

 задатка, консултација и питања и одговора (1 наставни час).  

- Полазници који одслушају најмање 80% часова добијају потврду о 

одслушаном  

семинару. Предавач може издати диплому о положеној материји 

семинара –радионице за полазнике који су са изузетним успјехом 

савладали и рјешили задатак семинара-радионице. 

- Потврде и дипломе истичу се на web страници и  издаје и Савез. О 

издатим дипломама у Савезу се води  евиденција. 
 

ПРИЛОГ бр.6:  Одлука ИО бр.0034-7/20 – семинари 
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РЕПРЕЗЕНТАТИВНО СТРУКОВНО УДРУЖЕЊЕ  

У ОБЛАСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ НАСЉЕЂА 

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) 65418 403      Предсједник ИО: +387 (0) 65 753 486 

 

 

 

Бања Лука, 01.7.2020.године 

Бр. 0034-7/20 

 

У складу са усвојеним Планом и програмом рада САКУД РС за 

2020.годину ,са циљем реализације истог, на својој електронској сједници 

одржаној  01.7.2020.године, Извршни одбор доноси: 

 

О Д Л У К Е 
 

1. Прихвата се Програм семинара за 2020.годину и то: 

- семинар о обуци писања пројеката  у култри 

- семинар о обуци писања међународних пројеката у култури  

- за руководиоце малих вокалних ансамбала и за предавача  

2. За семинаре писања пројеката у култури обезбједити стручне 

предаваче током јула мјесеца 

3. Прихвата се програм семинара за руководиоце малих вокалних 

ансамбала и за предавача семинара именује се                                

др. Драгица Панић Кашански 

4. Прихвата се Програм семинара за руководиоце фолклорних 

ансамбала и за предавача семинара  именује се г.Горан Пупац. 

5. Прихвата се Програм семинара за руководиоце у раду са дјецом и 

за предавача се именујег. Дамир Шиповац 

6. Са именованим предавачима из тачке 1,2, 3 и 4. ове Одлуке 

предсједник САКУД РС ће потписати Уговор о дјелу. 

7. Модераторе семинара, својом Одлуком  именује предсједник 

САКУД РС 

8. Све семинаре реализовати на безбједној онлајн платформи 

9. Јавни позив за присуство семинару објавити најкасније 15 дана прије 

одржавања семинара 

10. Цијена котизације за полазнике семинара одређује се: 

- за полазнике из иностранства 30 еуро 

- за полазнике из регије 20 еуро 

- за полазнике из РС и БиХ 30 КМ 

- за полазнике из реда  чланица Савеза који су регулисали личну  

  годишњу чланарину, бесплатно 

11. Уплате котизацијеизвршити искључиво на жиро рачун САКУД РС, 

најкасније 3 дана прије почетка семинара. 

 

                                       МП                                                 Предсједник ИО 

                                                                                                 Дејан Тарана 

ПРИЛОГ бр. 6 
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3.2              СЕМИНАРИ  (2)  ЗА ИЗРАДУ ПОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Увод: 
Уочено је. да многа удружења неамју људске ресурсе везане за 

писање и реализацију пројеката. Такође, малобројни су примјери 

заједничког дјеловања на већим пројектима који могу имати значајнији 

утицај на развој културно-умјетничког аматеризма. На основу 

наеденог, потребно је увести континуирану едукацију везану за 

писање пројеката те консултативне групе које би помагале у 

реализацији и правдању одобрених пројеката. 

 

У првој фази су предвиђена два онлајн семинара за писање 

пројеката на којим би се упутило на методологију и најзанчајније 

појединсти које треба испунити како би се написао квалитетан 

пројекат: 

а) Општи пројекти у култури, 

б) Пројекти Европске уније.  

 

ПРЕДАВАЧИ: 

            За наведене теме још нис одређени предавачи, што ће бити учињено  

            током јула  мјесеца 2020.год. 

ВРИЈЕМЕ:   

            Семинар а) и семинар б) биће одржани одабраним викендима  

            током авгста мјесеца  

        Табела бр.10                      3. ТРОШКОВИ СЕМИНАРА 

Ф.пл. СЕМИНАРА   ЗА : Износ КМ 
5.1 Писање пројеката – 2 семинара 1.400,00 

 Писање пројеката РС и БиХ 700,00 

 предавач 500,00 

 модератор 200,00 

 Писање међ.пројеката 700,00 
 предавач 500,00 
 модератор 200,00 

5.2 Руководиоци  дјечијих фолклорних ансамбала 1.300,00 

 предавач 500,00 

 Корепетитор - демонстратор 500,00 

 модератор 300,00 

5.3 Рководиоце извођачких фолклорних ансамбала 1.000,00 

 предавач 600,00 

 модератор 300,00 
 Трошкови организације 100,00 

5.4 Руководиоце малих вокалних ансамбала 1.000,00 

 предавач 600,00 

 модератор 300,00 
 Трошкови организације 100,00 

5.5 ПДВ  : 3.2+3.3+3.4+3.5         1.575,00 

УКУПНО 6.275,00 
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3.3 СЕМИНАР ЗА РУКОВОДИОЦЕ ДЕЧИЈИХ ФОЛКЛОРНИХ  ГРУПА 
Тема:   Примјена народних игара у раду са дјечијим фолклорним  

            ансамблима млађег и старијег узраста 
 

Водитељ вебинара: ДАМИР ШИПОВАЦ –етнолог-антрополог , из Бачке 

Тополе, рођен1977. Студије етнологије и антропологије завршио на 

Филозофском факулету у Београду. Од 1999. године у континуитету 

ради са дечијим групама у СКЦ“ВУК С. КАРАЏИЋ“ из Бачке Тополе 

Корепетитор и демонстратор:    ВЛАДИМИР РАЦ –васпитач за трад. игре  

Вријеме:   одабрани викенд у октобару  

Циљ: 

- Садашњим руководиоцима кроз програм семинара би се 

представило вишегодишње искуство водитеља, стечено  раду са 

дјечијим фолклорним групама основношколског узраста 

- Сврха:  

Полазницима семинара би се скренула пажња и дали корисни 

савјети на који начин правилно од најмлађег узраста треба 

организовати рад у салама. 

свједоци смо да се на дјечијијој фолклорној сцени могу видјети 

различити квалитети програма, а сматра се да је то све резлтат не 

едукације руководилаца  и њихове незаитересованости. Бити добар 

играч не значи  бити и добар педагог ( учитељ) 

- Програм:  

Семинар  се одржава кроз  5  часова (45 мин.), а обхвата: 

- теоријски дио 

- практични дио  - уз пратњу корепетитора и демонстратора 

- задаци за полазнике и питања   и одговори 

1.ДАН  - ПЕТАК 

18:00 – 18:45 – организовање рада  у салама, формирање играчких  

                          група, организација пробе, формирање адекватног  

                          играчког репертоара према узрасту и квалитету групе 

2 ДАН – СУБОТА 

10:00  – 10:45 – представљање 3 области - (основне карактеристике,  

                           стил играња, играчки репертоар, обичаји, ношња 

                            * Босанска посавина 

                            * Панонско играчка област ( Бачка и Банат ) 

                            * Шумадија 

11:00 – 11:45  -  Практични дио игара из Босанске Посавине  

11:45 – 12:00  - Задаци за полазнике 

3.ДАН – НЕДЈЕЉА 

10:00 – 11:00 –   Практични дио игара из Бачке, Баната и Шумадије 

11:00 – 11:10 -   ПАУЗА 

11:10 – 12:00 -   Представљање рјешења задатака од стране полазника,  

                           питања и  одговори, сугестије 

ПРИЛОГ бр.7 : 

- 7.1  Пред-Уговор бр.003.1-7/Уг-20 

- 7.2  Биографија 
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. 3.4    СЕМИНАР ЗА РУКОВОДИОЦЕ ФОЛКЛОРНИХ АНСАМБАЛА 

ТЕМА:     Народне игре озренског краја по записима Васе Поповића 

Водитељ вебинара:  Горан Пупац 

Модератор вебинара: 

Вријеме реализације вебинара: Одабрани викенд до краја године уз 

сагласност страна 

Увод: 

Фолклор је комплексна умјетност која укључује играње, музику, пјесму 

инародну ношњу и то све кроз сценски приказ, ако се ради о 

кореографисаном фолклору или извођење изворних народних 

обичаја у амбијенталном и сценском  окружењу.  

Ова умјетност највише је наслоњена на способност руководилаца 

ансамбала, ради чега је , свјестан наведене чињенице, САКУД РС 

препознао важност и приступио у својој активности, обавезном 

организовању ових семинара ради оспособљавања и усавршавања 

управо оних на којима лежи обука аматера различите старостне доби 

тј стручних руководилаца фолклорних ансамбала и група као и у 

неким случајевима и самих чланова ансамбала. 

Семинар је један од начина образовања, проширивање знања , 

усавршавања и помоћ у избору репертоара руководиоца 

фолклорних ансамбала (извођачких, припремних и дјечијих).  

- Водитељ вебинара:  

 Горан Пупац, дугогодишњи умјетнички руководилац АНИП „Веселин 

Маслеша“ Бања Лука, аутор више кореографија народних игара, 

уписан у Регистар умјетника, који се води код Министарства просвјете 

и културе, као кореограф народних игара/плесова те као 

руководилац ансамбла.  

- Циљ вебинара: 

 Циљ вебинара је кроз практичну демонстрацију играчких образаца 

полазницима приближити играчку праксу области а кроз анализу 

објављених кореографија указати на могућности које им се пружају у 

ауторском раду те их, колико је то могуће, припремити на самосталан 

ауторски рад. Индиректан циљ је да се кроз пружање наведених 

информација подстакне развој властитих капацитета ансамбала и 

КУД-ова из Републике Српске те, смањи „увоз“ стручњака из региона, 

бар када су у питању кореографије народних игара које 

доносе/обрађују регије и области Републике Српске и Босне и 

Херцеговине. 

- Циљна група 

 Умјетнички руководиоци ансамбала народних игара, руководиоци 

дјечијих ансамбала, играчи народних игара 

- Разлози за одабир предметне области 

 Погодна и за дјечије и за извођачке ансамбле 

 Релативно погодна за костимирање 

 Није превише заступљена у нашим ансамблима 

ПРОГРАМ И ТЕРМИН ПЛАН СЕМИНАРА 
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 1.ДАН – ПЕТАК 

17:30 – 18:00 – пријава полазника и провјера комуникације (модератор) 

18:00 – 18:45 – Представљање аутора вебинара и учесника 

                        - Теоријски дио:  

                         - Упознавање предјела, основне карактеристике 

                         - Кратак осврт на народну ношњу краја 

  2. ДАН - СУБОТА 

09:30 – 10:00 – пријава полазника и провјера комуникација (модератор) 

10:00 – 10:45 -  Практични дио: 

                           - Демонстрација одабраних народних игара 

10:45 – 11:00 -  ПАУЗА 

11:00 – 11:45     - Преглед актуелних ауторских кореографских дјела  

                              предметне области и кратка  упоредна анализа истих 

  3.ДАН – НЕДЈЕЉА 

09:30 – 10:00 - пријава полазника и провјера комуникација (модератор) 

10:00 – 11:00 – понављање игара 

                        -  дискусија 

                         -  додјела потврда о ослушаном семинару 

 

ПРИЛОГ бр. 7 : 

- 7.3  Пред-Уговор  бр.002.1-7/Уг-20 

- 7.4  CV / Биографија предавача 

- 7.5  Увјерење о упису у Регистар умјетника и стручњака  
 

 

 

3.5       СЕМИНАР ЗА РУКОВОДИОЦЕ МАЛИХ ВОКАЛНИХ АНСАМБАЛА 
Тема: Рад са малим вокалним ансамблима – традиционална музика 

Водитељ вебинара: др. Драгица Панић Кашански 

Модератор вебинара: 

Вријеме реализације вебинара: Одабрани викенд  новембар мјесец  

Увод: 

            Семинар обухвата вокалне техннике у раду са малим вокалним 

ансамблима и саставима који су предуслов за добро пјевање те 

руководиоц мора добро овладати истом како би се добио чист звук и 

интонација. и упознавања са расположивом литературом. 

Мали вокални ансамбли у Културно-умјетничким друштвима и 

Ансамблима народних пјесама и игара егзистирају под називима: 

вокална група, пјевачка група, етно група, а по свом саставу могу бити 

мушки, женски или мјешовити. Формирају се као посебне секције или 

подсекције састављене од чланова играчког ансамбла. По узрасту се 

дијеле на дјечије, сениорске, репрезентативне и изворне, зависно од 

оснивача и циља њиховог дјеловања. 

             Циљеви могу бити учеље и упознавање традиционалне вокалне 

музике или заштита и презентација исте. Свакако, исход овог рада је 

одржавање изабраног репертоара, његово практиковање, 

преношење и популаризација. Крајњи исход рада са малим вокалним 
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ансамблима је сценско извођење, дакле презентовање 

традиционалних пјесама на позорницама схваћеним у најширем 

смислу, што подразумијева наступе у оквиру појединачних програма 

или манифестација везаних за туризам, догађаје из циклуса 

календарских или животних обичаја који су саставни дио 

традиционалних празника, али и нових ритуала везаних за савремени 

живот различитих заједница. 

            Тако извођачки састав диктира и избор репертоара и избор 

метода које се примјењују у раду са овим ансамблима, али оно што 

их све повезује јесте заједнички интерес за традиционалну пјесму и за 

укупну музичку традицију која подразумијева скуп знања везаних за 

традиционално пјевање које се исказује кроз: поријекло напјева, 

називе облика који се изводе, улогу гласова, функцију пјесме, 

разумијевање текста, препознавање и технику стила извођења и 

тонске односе, ритам, интонацију и сврху заједничког музицирања. 

Пјевање је најраспрострањенија и најлакше примјењива пракса која 

не захтијева посебне услове да би опстала, стога не чуди бујање 

пјевачких група, које се множе не само у Културно-умјетничким 

друштвима, него и при школама и црквама, а настају и самостално, 

невезани за било какву организацију. 

           С обзиром на чињеницу да пракса пјевања у малим вокалним 

ансамблима живи, да понегдје јесте, али најчешће није обухваћена 

систематском обуком водитеља пјевачких група, уочена је потреба да 

се започне са вишегодишњим семинаром за водитеље ових 

ансамбала, као и за саме извођаче, како би се уједначио фонд 

неопходних знања везаних за: категоризацију и дефинисање, 

терминологију, познавање музичких дијалеката Републике Српске и 

српског културног простора, али и појмова: традиционална пјесма, 

обрада традиционалне пјесме, стилизација традиционалне пјесме, 

ауторска композиција инспирисана  традиционалним  елементима, 

етно пјесма. 

Циљ овог семинара је да започне са низом предавања који ће 

полазницима првенствено дати знања везана за традиционалну 

музику Републике Српске и музичке дијалекте који постоје у оквиру 

овог ентитета, као и знања везана за традиционална извођачка тијела 

присутна у фолклорној пракси, али и категорије и дефиниције 

вокалних састава који постоје у сценској пракси и да упуте на 

могућности преношења одабране праксе на извођачка тијела с 

којима располажу одређене организације. Такође, семинаром се 

жели подстаћи размјена искустава и добрих пракси које су већ 

заживјеле и донијеле жељене резултате, те свијест о разликовању  и 

важности преношења домаћег насљеђа, без обзира на његову 

атрактивност у односу на насљеђе укупног српског културног простора 

или балканског или словенског културног простора. 

Семинар ће се одвијати ONLINE преко платформе Савеза током 

одабраног викенда а са предавачем ће бити склопљен Уговор о дјелу 

којим  ће се дефинисати права и обавезе страна у Уговору. 
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ПРОГРАМ И ТЕРМИН ПЛАН СЕМИНАРА 

1.ДАН – ПЕТАК 

18:00 – 18:45 - Теоријски дио (предавач):   

                          Појмови музичка традиција (насљеђе, баштина)  

                          традиционална музика  -(вокална, инструментална, вокално- 

                          инструментална), једногласје,вишегласје; градска и сеоска  

                          традиционална вокална пракса; двогласно сеоско пјевање   

                          старије и новије традиције. Улога гласова, извођачка тијела,   

                          појмови глас, арија,  кајда, дуги глас и кратки глас,  

                          терминологија везана за улогу гласова, улогу   пјесме у оквиру 

                          обичаја, народна и научна терминологија, текстови, тонске   

                          основе, ритам, мјера, запис, варијантност, нотни и звучни  

                           примјери. 

2. ДАН - СУБОТА 

09:30 – 10:00 – пријава полазника и провјера комуникација (модератор) 

10:00 – 10:45 -  (предавач) - Дефинисање извођачких тијела присутних у  

                           сценској пракси Р. Српске и ширем културном простору   

                           штокавског говора: мушке, женске и мјешовите пјевачке  

                           групе, вокалне групе, етно групе. Њихов репертоар  и мјесто и  

                           улога у очувању традиционалне музике.  

                           Примјери добре  праксе.  

                           Музички и ванмузички  елементи креирања сценског наступа. 

11:00 – 11:45      ПРЕЗЕНТАЦИЈА -  Музички дијалекти Р. Српске, засновани на  

                            двогласном пјевању старије сеоске традиције 

3.ДАН – НЕДЈЕЉА 

10:00 – 11:00 – ТЕСТ:  Тест од 5 питања из теориског дијела и 3 питања у вези са  

                          примјеном стечених  знања на основу 2 примјера: 

                Звучни примјери на које треба одговорити сљедеће: 

- Којем музичком дијалекту припадају сљедеће пјесме? 

- Какав извођачки састав треба да изведе ову пјесму? (број извођача, 

број оних који започињу и оних који прате, узраст и реална могућност 

да се пјесма постави (на основу записа, директног преношења са 

старијих на млађе, потреба да се укључи стручно лице у учење, 

вријеме потребно за учење) 

- Шта бисте урадили са овом пјесмом? (пренијели је по нотном или 

звучном запису, обрадили је додавањем других гласова или 

додавањем инструмента, смјестили је у оквиру веће цјелине – 

кореографије, тематског програма или нешто друго). 

 

ПРИЛОГ бр. 7 : 

- Пред-Уговор бр.001.1-7/Уг-20 

- Пред-Уговор бр.002.1-7/Уг-20 

- Пред-говор бр. 003.1-7/г-20 

- Биографије предавача (Кашански, Г.Пупац,Шиповац 

- Ујерење о упису у Регистар МПиК РС 
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4.   ПОДСТИЦАЈ  СТВАРАЛАШТВУ  

 
                                                                    

          У чланицама Савеза активно ради велики број стручних руководилаца 
           ансамбала, стрчњака и умјетника у културе. Савез је опредјељен за    

           њихову планску едукацију, тј. за њихово планско  оспособљавање и  

           усавршавање,  

Истовремено Савез  је орјентисан на подстицање нових дијела и 

новог  стваралаштва, код свих својих чланица, и њиховог младог кадра, 

чиме ће се млади када али и кроз додјеле награда за нова дјела и 

Расписивање Јавних конкурса за нова дијела у областима, народне 

игре – нове кореографије, нових интерпретација народних обичаја, 

нових аранжмана за оркестре, вокалне саставе , хорове и др. 
У активностима Годишњег плана рада за 2020 годину предвиђен је 

подстицај на изради нових кореографија са простора Републике 

Српске и БиХ. 
Право учешћа на наградним конкурсима за „НОВО“ дјело имаће 

руководиоци и умјетници, чланица Савеза, уписани у Регистар 

стручњака и умјетника у култури РС, који се води код МПиК РС. 
 

 

 

 

4.1 ЈАВНИ НАГРАДИ КОНКУРС за НОВУ КОРЕОГРАФИЈУ 

 
Одлуком Извршног одбора бр.35-7/20 од 01.7.2020.године у прилогу  

дефинисано је расписивање Јавног наградног конкурса за НОВУ 

кореографију. 

- Јавни конкурс  расписати током јула мјесеца 

- Кореографску цјелину чине кореографско дјело и аранжман  

- Именовати конкурсну комисију 

- Награда за најбоље ново дјело износи 1.000 КМ 

- Избор и објаву резултата прогласити током децембра мјесеца 

 

 

 

Табела бр.11            КОНКУРС  НОВА КОРЕОГРАФИЈА 

Ф.пл. расход Кол. Укупно КМ 

 награда бруто 1 1.350,00 

 остали трошкови  150,00 

4.1 УКУПНО   1.500,00 
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5. ПОДРШКА ИЗДАВАШТВУ 
     И ако се Савез није до сада упштао  у значајније пројекте, који 

подразумјевају рад  на терену у сакупљању грађе  народног 

стваралаштва, повремено је својим прилозима помогао ријетке 

чланове Савеза који се баве сакупљањем грађе нашег 

нематеријалног културног насљеђа  на терену с циљем да га 

забиљеже и одштампају запис како би се теренски рад и културно 

насљеђе  трајно сачувало. 

Од сзране Савеза подржано је издање   кнјиге „Традиција Срба 

Брадине“ – младог аутора  Горана Ковачевића.  
 
Овога пута Савез подржава издање књиге: 

5.1 „Дервентске пјесме, ријечи и обичаји“ , 
              аутора Томе Наградића 

 
Из рецензије: 

Човјек којем не затитрају лагане нити око срца при спомену 
завичаја, мјесто срца има камен, а мјесто тананих нити – дебелу 

опуту. 
 Љубав према завичају јача с годинама, те се и један Дервенћанин, 

који је уз пјесме, ријечи и обичаје  „девренског“ краја живио и 
сазријевао, сматрао позваним да остави своја сјећања и увиде 

сабрана на једно мјесто. Књига „Девренске пјесме, ријечи и обичаји“ 

аутора Томе Наградића је збирка коју чине завичајне пјесме 
(текстови), изрази и један опис обичаја коледавци  ......... 

........Међутим, сваки  запис инсајдера о култури из које потиче за 
будуће истраживаче може бити полазиште за нова истраживања 

уколико се не занемари чињеница да овакве збирке немају научне 
претензије, па се у том случају ни грађа не валоризује као 

методолошки прописно прибављен узорак, него као лична прича 
казивача. Ипак, не може се занемарити  труд и добитак који из те 

марљивости слиједи. Наиме, сабирањем сјећања Дервенћана, као и 
сабирањем „живе традиције“ њиховим локалним говором без 

„превођења“ на књижевни језик, Наградић је учинио значајан 
допринос фонду фолклорне грађе Посавине на најбољи начин, 

интуитивно примјењујући актуелну посттеренску методологију  коју  
популарно називамо „од ријечи до ријечи“............. 

Др Драгица Панић Кашански  

 
Табела бр.12                          ИЗДАВАШТВО 

Рб. расход Кол. Укупно КМ 

01. Донација аутору за штампање 1 170,00 

02. пдв  29,00 

4.2 УКПНО   199,00 

Прилог бр.8:  

-  Споразум бр.022-6/20 
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6. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

 
САКУД  РС је опредељен за интезивнију међународну сарадњу, ради 

чега је учлањен и пуноправан је члан : 

- Савета европске смотре српске дијаспоре 

- Удружења „Асоцијсције српског фолклора дијаспоре“ – Београд 

- АМАТЕО- европску мрежу подршке аматерском дјеловању. 

 

- Врло  успјешна сарадња одвија  се и са Српским савезима у: 

Немачкој, Швајцарској, Аустрији, Италији, Францској, Словенији, 

Хрватској и Румунији 

 

- Чланице Савеза активно учествују на престижним међународним 

фестивалима високог ранга : CIOFF, FIDAF, IOV..... 

 

- САКУД РС је преко своје чланице активно укључен  у FIDAF свјетску 

организацију фестивала са сједиштем у Јужној Кореји . 

 

 

 

6.1 МЕЂУНАРОДНИ „ФОЛКЛОР ИНТЕРНЕТ –ТВ КВИЗ“ 

     Пандемија корона вирса била је узроком отказивања  25.Европске  

     смотре  планиране за  мај 2020.године у Паризу, иницирала је Савет  

     европске  смотре српског фолклора дијаспоре и Срба у региону , да 

     са својим  дугогодишњим партнерима у организацији европских  

      смотри, „Фолклор магазин“ и „Фолклор логистик“  организје  On-line  

     „Фолклор интернет-тв квиз“. Квиз има изражен  едукативни  и   

     хуманитарно карактера   

 

     Циљеви Квиза су:  

-    Да се и у вријеме пандемије одржи  активни  контакт наших чланица и  

     преко 60.000   фолклораца,  обожаваоца српске народне игре и  

     српске традиције. 

-     да се изрази  хуманост младих фолклораца   и  

-     провјери знање код  фолклораца   о српској традицији и култури 

 

 

 

Табела бр.13             ХУМАНИТАРНИ - „Фолклор интернет-тв квиз“ 

Рб. расход Кол. Укупно КМ 

01. Трошкови организације 1 300,00 

02. Чланарина  међ.орг.: 75 еуро + 150 еуро  440,00 

4.3 УКУПНО :  740,00 
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7. КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ  САВЕЗА 
 

Кроз своје дугогодишње дјеловање већ дуги низ година промовишући 

наше културно насљеђе  и популаризујучи га код дјеце ,омладине и 

грађана Републике Српске , Савез је опредјељен да сваке године 

организје: 

- „Златно колце“ – смотра дјечијег фолклорног стваралаштва  Р.Српске 

                              (смотре предходних година одржане у: Градићци,  

                               Палама, Брчком и Требињу ) 

- „Златно коло“ –  Смотра извођачких фолклорних ансамбала Р. Српске 

                              У предходним годинама одржано:    Ис. Сарајево,  

                              Б.Лука,Доњи Жабар, Брезичани, Б.Лука и Добој) 

 

За 2020.годину Планом и програмом рада Савеза бло је предвиђено 

покретање и одржавање манифестације „Златне жице“, што би била 

својеврсна смотра оркестара, хорова и малих вокалних ансамбала 

са његовањем наше народне музике и презентације традиционалног 

пјевања и духовне пјесме. 

 

Ревидираним Годишњим планом и програмом због  пандемије корона, 

Савез је одлучијо да ове године не одржу наведене манифестације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Page 36 of 39 

 

8. РАД СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ КОМИСИЈА  И ОРГАНА 

САВЕЗА 

 

8.1 СТРУЧНА СУЖБА 

            Од свог оснивања до данас САКД РС није имао основану стрчну 

службу и ако је она утврђена у Статуту Савеза, тако да су сви послови 

унутар Савеза рађени искључиво  волонтерски – без накнада. 

Не организовање стручне службе  и волонтерски рад свих у Савезу, 

основни су узрок  спорог развоја Савеза.  

             Стицањем статуса репрезентативног струковног удружења, 

разлог  је да Савез коначно крене у бржи развој, ради чега је одлуком 

Извршног одбора организована Стручна служба  и формиран стручни 

Савез Савјета и стручни Одбор за народну игру и музику. 

                Стручна слжба Савеза прати и кординира рад органа Савеза и  

           стручних комисија те за  њих обавља све административне послове:  

           позиве, писање програма, записника, извјештаја, анализа и других  

           послова.  

          У раду стручне службе ангажују се по потреби и неопходни волонтери. 

               Рад чланова Стручне службе и  биће регулисан Правилником,  а 

  Одлуком  ИО о висини накнада за 2020.године  и мјесечни хонорари  

           предсједника и чланова Стручне службе Савеза. Исплата истих     

           исплаћиваће се у складу са могућностима Савеза 

 

Дакле , у рад управних тјеле, стручне службе и сртру кчни комисија 

обхаћени су накнаде за рад – хонорари, 5 лица. 

 

За 2020.годину предвиђене накнаде у Плану су минималне и свакако 

ће се повећавати у складу са повећавањем буџета. 

Укупан Издатак свих накнада за редован рад предвиђен је само за 

наведена лица , док ће накнаде за рад стрчних одбора бити 

планиране и исплаћиване из средсзтава пројекта. 

 

Табела бр.14          Трошкови стручне службе  . Расход за хонораре: 

Ф.пл  Расход Хонорари - накнаде за рад 

Нето/Мјесец Бруто/мјесец Бруто- 1/2 г. 

6.1 предсједник 200,00 270,00 1.620,00 

6.2 Генерални 

секретар 

200,00 270,00 1.620,00 

6.3 Три (3) члана 

Савјета 

600,00 810,00 4.860,00 

6 УКУПНО 900,00 1.220,00 9.050,00 

          

 Укупни хонорари – накнаде за рад Стручне службе за пола године  

         износе 9.050, 00 КМ. 
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8.2 ОРГАНИ 

Скупштина 

Током друге половине 2020.године биће одржама 1- једна скупштина и то у 

децембру на којој ће се разматрати анализа постигнутог резултата у 

условима стеченог статуса репрезентативности те приједлог новог Статута и 

Плана и програма рада 2020.  . 

Извршни одбор 

До краја године биће одржано 5 сједница на којима ће се расправљати и 

доносити све потребне одлуке у складу са зацртаним програмом рада и 

дјеловања Савеза 

Надзорни одбор 

Ради по потреби и на Захтјев Извршног одбора 

Сједнице колегија: 

Колегиј Савеза је оперативно тјело које се састаје по позиву предсједника, а 

чине га: 

Предсједник и потпредсједници Савеза, предсједници Извршног и надзорног 

одбора и генерални секретар Савеза 

Tijekom godine prema potrebi što će ih nametati realizacija programa rada 

sastajat će se odbori kolegija i rješavati pitanja iz svoje nadležnosti. Financijska 

sredstva za njihov rad (putni troškovi županijskih predstavnika) više se ne mogu 

osiguravati iz prihvaćenih programa Ministarstva kulture stoga će putne troškove 

za svoje predstavnike snositi njihove Zajednice. 

Стручни Савјет  

Чланови стрчног Савјета раде према потреби и у складу са потписаним 

Споразумом, на развоју и стручном уздизању Савеза, а  у складу са 

могућностима Савеза за свој рад им се исплћује мјесечна накнада за рад у 

оквиру Стручне службе.  
НАПОМЕНА: 

- Одлуком ИО Савеза дефинишу се висине свих накнада за текућу 

годину, а због пандемије за 2020.год. Одлука није јо донесена 

досадашње искуство: 

- Чланови Скупштине, ИО и НО имају право на накнаду за превоз у 

висини повратне аутобуне карте 

- Право на смјештај одобрава се по потреби и  у случају да се неком од  

рководилаца и чланова Савјета се издаје- отвара  путни  налог 

- У изузетним случајевима Одлуком  ИО САКУД РС:                                          

Предсједнику, потпредсједницима, генералном секретар и члановима 

Савјете, могу се одобрити трошкови горива, путарине и смјештаја ако 

им је издат путни налог 

 
Табела бр.15       Расходи за рад органа Савеза до краја 2020.год. 

Ф.пл Расход   Укупно КМ 

6.4 Трошкови превоза 1 СКУПШТИНА 1  400,00 

6.5 Трошкови ИО – 5 СЈЕДНИЦА 5  250,00 

6.6 Трошкови превоза остали   200,00 

6.7 Трошкови смјештаја 4  100,00 
8.2 УКУПНО:   950,00 
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9. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ: 

РБ. ИЗВОРИ  ПРИХОДА Кол. Износ 

км 

ИЗНОС 

КМ 

01. СОПСТВЕНА СРЕДСТВА   6.330,00 

 Чланарина 34 120,00 4.880,00 

 Приходи од чланства 34 25,00 850,00 

 Приходи од семинара 5 100,00 500,00 

 Приходи од слуга 40 5,00 100,00 

02. ДОНАТОРИ 2  2.100,00 

 Привредна друштва 2  1.000,00 

 Локалне заједнице 2  1.000,00 

 Физичка лица 0  0.00 

03. МИНИСТАРСТВО ПиК РС   22.021,00 

УКУПНО ПЛАНИРАНО   30,451,00 
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РБ.             РАСХПДИ            -            ИЗВПР РАСХПДА МјесечнпКМ 31.12.20 

1 Informatička oprema - software  6.006 

1.1 Израда прпграма  платфпрме  500,00 

1.2 Лиценцир ПС и анти-вирус  800,00 

1.3 Израда web site  2.000,00 

1.4 Закуп  domena i hostinga - гпдишое 250 250,00 

1.5 Прпграм база ппдатака спфтвер  1.200,00 

1.6 Ппдешаваое система и пбука  500,00 

1.7 Пдв 17%  756,00 

2 ИНФПРМАЦИПНА ППРЕМА - ХАРДВЕР  2.600,00 

2.1 PC – stolni računar - малппрпдаја  1.500.00 

2.2 Laptop -малппрпдаја  800,00 

2.3 Кпмбп ласер принт.: капир-скенер-факс  300,00 

3 Фиксни трпшкпви канцеларије  2.180,00 

3.1 телефпн 80,00 480,00 

3,2 Канцелариски материјал 30.00 180,00 

3.3 Интернет  50,00 200,00 

3.4 Елект. енергија 50,00 200,00 

3.5 Псталп (впда, смеће, кпмунал-такса) 20,00 120,00 

3.6 Закупнина 250,00 1.000,00 

3.7 Пдржаваое, трпшкпви кппираоа ,кпричеоаи ппшти трпшкпви  500 

4 Ппдршка-пптицај мјетницима   

4.1 ППДСТИЦАЈ СТВАРАЛАЩТВУ НПВА КПРЕПГРАФИЈА  1.500,00 

4.2 ППДРЩКА ИЗДАВАЩТВУ  199,00 

4.3 МЕЂУНАРПДНИ КВИЗ  740,00 

5 НАКНАДЕ ЗА ПРЕДАВАШЕ И МПДЕРАТПРЕ  6.275,00 

5.1 СЕМИНАРИ ЗА ПИСАОЕ ПРПЈЕКАТА- ДВА СЕМИНАРА  1.400,00 

5.2 СЕМИНАР ЗА РКПВПДИПЦЕ ДЈЕШИЈИХ АНСАМ  1.300,00 

5.3 СЕМИНАР ЗА РУКПВПДИПЦЕ ФПЛКЛПРНИХ АНСАМБАЛА  1.000,00 

5.4 СЕМИНАР ЗА РУКПВПДИПЦЕ ВПКАЛНИХ АНСАМБАЛА  1.000,00 

5.5   ПДВ  1.575,00 

6 РАД СТРУШ.СЛУЖБЕ , СТРУШОАКА И ПРГАНА   

6.1 ПРЕДСЈЕДНИК  200+70  1.620,00 

6.2 ГЕН.СЕКРЕТАР 200+70 1.620,00 

6.3 ШЛАН СТРУШНПГ САВЈЕТА 3Х 3Х200+3Х70 4.860,00 

6.4 Превпз 1 скупштина  400,00 

6.5 ИП 5 сједница  250,00 

6.6 Превпз пстали  200,00 

6.7 смјештај  100,00 

7 ТРПЩКПВИ ТЕРЕНСКПГ РАДА  1.180 

7.1 Трпшкпви превпза -гпривп  680,00 

7.2 Трпшкпви дневница  750,00 

2020.г. УКУПНО   30.230,00 
 

 

                                                                                                          Предсједник 

                                                                                                             САКУД РС 

Бања Лука, 03.7.2020                          МП.                       ___________________________ 
                                                                                                                          МОМЧИЛО ВЕСОВИЋ 


