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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) 66 707 112      Генерални секретар: +387 (0) 65 418 403      Предсједник ИО: +387 (0) 66 753 486 

 

ИЗВЈЕШТАЈ 

са 6. семинара САКУД РС (онлајн) 

одржаног 19.-21.2.2021.године 

на тему: „Народне игре озренско-добојског краја по записима Васе Поповића“ 
 

Предавач:  умјетнички руководилац АНИП „В.Маслеша“ – госп. ГОРАН ПУПАЦ.  

Модератор семинара:  Анђела Дрљача - 

студент електротехнике, а електрографска 

обрада семинара докумената, плаката, увјерења 

и захвалница, као и израда видео клипова 

повјерена је стручном лицу Савеза 

дип.инг.Синиши Михајловићу.  

Семинар се одвијао од 19.-21. фебруара 2021.г. 

тј. у дане петак-1 термин, субота-2 термина и 

недеља-1 термин. 

Семинару је присуствовало 47 руководилаца из 

16 друштава  РС тј. полазника семинара, а Савез  

је свим учесницима који су на семинару 

одслушали најмање 75% презентоване грађе, 

уручио Увјерење о одслушаном семинару (43). 

 

На пснпву Угпвпра п дјелу бр. 0085.1-12/20 пд 
29.12.2020. гпдине у дане петак, субпта, недеља 
пд 19.-21.02.2021. гпдине реализпван                   
6. семинар Савеза, на платфпрми ЗООМ, збпг 
пдлука Републичкпг кризнпг штаба п забрани 
пкупљаоа. Бип је тп први семинар Савеза кпји 
се пдржава „пнлајн“ у пднпсу на предхпдих 5 
кпји су прганизпвани „у живп“.   
 
Обрађена је тема:  
„Народне игре озренско-добојског краја по записима Васе Поповића“, а пдабрани предавач је 
умјетнички рукпвпдилац АНИП „Веселин Маслеша“, госп. Горан Пупац, умјетник у култури, уписан у 
Регистар умјетника МПиК Републике Српске ппд ред.бр.42 кап кпрепграф нарпдних игара/плеспва. 

 
Какп је билп ријечи п првпм семинару САКУД-а кпји се пдвија пнлајн путем платфпрме Зппм, 

семинару су претхпдили усмени дпгпвпри кап и радни састанци са прганизаципним тимпм 

Савеза (3 члана). Састанцима је предсједавап предсједник САКУД-а, а са мпдератпрпм сесије г-

ђицпм Анђелпм Дрљача – стручнпм сарадницпм Савеза пдржанп је и некпликп састанака са 

циљем бпље техничке прганизације и презентације раднпг материјала семинара.                               

План пдвијаоа семинара је предвиђап пдржаваое четири пдвпјене сесије пп 45 минута,                   

19., 20. и 21. Фебруара 2021.гпдине. 
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Први дан семинара - 19.2.2021. године 

Накпн увпднпг пбраћаоа Предсједника САКУД-а приступилп се првпј презентацији 

прегледнп пбрађенпј у „Power Point“ прпграму, a кпја је садржавла сљедеће елементе: 

 Оснпвне инфпрмације п предавачу 

 Инфпрмације п мпделу и садржају предаваоа 

 Разлпге за пдабире предметне кпреплпшке цјелине 

 Уппзнаваое са живптпм и радпм Васе Ппппвића 

 Оснпвне инфпрмације п пзренскп-дпбпјскпј регији 

 Оснпвне инфпрмације п етнп-кпреплпшким карактеристикама регије 

 Оснпвне инфпрмације п нарпднпј нпшои регије 
Презентацију су пратили фптп примјери нпшое кап и карта регије. 
 

Други дан семинара - 20.2.2021. године 

Како је претходно вече семинара усаглашено, друго вече је предавање почело у 18:45 сати.                 

У складу са планираним, презентован је видео материјал, односно 16 народних игара 

предметног краја и то редом: 

„Ппвраћанац“, „Зајам“, „Бекријинп кплп“, „Ђачкп кплп“, „Небескп кплп“, „Кукуоешће“, 

„Враоачкп кплп“, „Кпзји папак“, „Чпбанскп кплп“, „Четвпрак“, „Ситница“, „Ђурђевка“, 

„Миличинп кплп“, „Бруђа“, „Напкплица“ и „Осмица“. 
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Збпг лакше прихватљивпсти за ппсматраче, све игре су приказане у три варијанте: 

1. Без музичке пратое уз пбјашоеое демпнстратпра 

2. Уз музичку пратоу, демпнстратпр ппзиципниран лицем према камери 

3. Уз музичку пратоу, демпнстратпр ппзиципниран леђима према камери 

 

Кап музичка пратоа за првих 14 нарпдних игара кприштени су аутентични снимци 

традиципналних инструмената дпк су за ппсљедое двије кприштене аранжиране варијације 

мелпдија. 

Кпришћеое аутентичних снимака на традиципналним инструментима свакакп ппспјешује 

усвајаое игара пд стране учесника кап и оихпву каснију примјену.  

Презентација игара впђена је и праћена кратким кпментарима предавача тамп гдје је тп билп 

пптребнп. 

Трећи дан семинара - 21.2.2021. године 

Презентација је заппчета прегледпм пбјективних пкплнпсти и изазпва са кпјима се сусрећу сви 

рукпвпдипци у ансамблима и тп пд недпстатка искуства, стручних капацитета, пбрађене грађе, 

али и финансијских средстава. Пп кпнстатпваоу прпблема, предавач је изнип свпја искуствена 

прпмишљаоа п начинима превазилажеоа наведених прпблема. 

Представљена је и кратка анализа распплпживих кпрепграфских рјешеоа, кпја су пплазници 

дпбили уз задатак да ппгледају прије четврте сесије. На сесији је приказан и петпминутни 

снимак кпрепграфије Озренски вез аутпра Васе Ппппвића. Циљ анализе кпрепграфија бип је 

да се рукпвпдипци пкураже на рад, пднпснп да се крпз разнпликпст пвих кпрепграфских 

рјешеоа и кпришћених кпрепграфских приступа демпнстрира какп је мпгуће и кпд „већ 

виђенпг“ ствприти пптпунп нпвп и прихватљивп кпрепграфскп рјешеое тј.нпвп кпрепграфскп 

дјелп. 
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Пп завршетку предавачкпг дијела семинара дата је мпгућнпст пплазницима да питају, 

кпментаришу, дају сугестије на мпдел, тпк и садржај вебинара. 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                  

 
 

 
 
 
РЕЗИМЕ: 
У пптпунпсти је реализпван циљ семинара  да се крпз практичну демпнстрацију играчких пбразаца 
пплазницима приближи играчка пракса пбласти и стил, а да се крпз анализу пбјављених кпрепграфија 
указаже на мпгућнпсти кпје  се пружају  у аутпрскпм раду,  ппсебнп узевши у пбзир чиоеницу да видеп 
материјал пстаје трајнп дпступан путем САКУД-а.  
Свакакп да је реализпван и индиректни циљ семинара, да се крпз пружаое наведених инфпрмација 
ппдстакне развпј властитих капацитета рукпвпдилаца ансамбала  и КУД-пва Републике Српске. 
Истпвременп семинар је указап и на чиоеницу  да је мпгуће и да треба у раду Савеза стремити 
ствараоу властитих пбразпвних  капацитета. 

Имајући у виду брпј пд 47 пријављених учесника за семинар, те чиоеницу да га је већина 

пријављених испратила пд ппчетка дп краја, да је све планиранп презентпванп, дпдуше у 

нештп дужем времену негп штп је првпбитнп планиранп, да су кпментари учесника ппзитивни, 

да је ријеч п првпм „пнлајн“ семинару Савеза, евалуацијпм је утврђенп да је  семинар 

успјешнп завршен и да су пплазници дпбили и усвпјили пчекивана сазнаоа. 

Учесницима семинара кпји су истпм присуствпвали 75% планиранпг времена, уручена су 

електрпнска Увјереоа п ппхађаоу семинара „Нарпдне игре пзренскп-дпбпјскпг краја пп 

записима Васе Ппппвића“  
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УЧЕСНИЦИ 6. семинара: 

 
Рб. Име и 

презиме 
куд функција Прис. 

% 

Рб. Име и презиме куд функција Прис. 

% 

01. СЛАВЕН 

ПИРКЛ 

Кудм 

„Босиљак“ 

Умјет.руков. 100 23. МАЈА 

ШИБАРЕВИЋ 

КУД“Пискавица“ Умјет.руко

в. 

100 

02. ДРАГАНА 
ПЛАВШИЋ 

Кудм 
„Босиљак“ 

Умјет.руков. 100 24. ЗВЈЕЗДАНА  
ЗРНИЋ 

КУД“Пискавица“ Рук.ансам. 100 

03. ВАЊА 

АСЕНТИЋ 

Кудм 

„Босиљак“ 

Умјет.руков. 100 25. БОЈАН  КУКИЋ РКУД „Пелагић“ Умјет.руков

. 

100 

04. ТОМО 
НАГРАДИЋ 

Кудм 
„Босиљак“ 

Предсјед. 100 26. ТАТЈАНА 
ШКОРИЋ 

РКУД „Пелагић“ Руков.ансам
. 

100 

05. СТАНА 

НАГРАДИЋ 

Кудм 

„Босиљак“ 

Умјет.рук.. 100 27. КРИСТИНА 

ВУЧЕНОВИЋ 

РКУД „Пелагић“ Руков.ансам

б. 

75 

06. ГОРАН 
КОВАЧЕВИЋ 

СКУД Бошко 
Вујадин 

Умјет.руков. 100 28. ИВАНА  
ШТЕКОВИЋ 

РКУД „Пелагић“ Руков.ж.пје
в. 

100 

07. ИВАНА 

КОВАЧЕВИЋ 

СКУД Бошко 

Вујадин 

Рук.ансам. 100 29. ВЛАДИМИР 

ЧЕРГИЋ 

РКУД „Пелагић“ Руков.ж.пје

в 

100 

08. АНЂЕЛА 
ДРАШКОВИ

Ћ 

СКУД Бошко 
Вујадин 

Рук.ансам. 100 30. ЉУБИША  
УДОВИЧИЋ 

КУД „Чајавец“ Умјет.руков
. 

100 

09. МИРЈАНА 

СМИЉАНИЋ 

ЦУД“Лепа 

Радић“ 

Умјет.руков. 100 31. МАРИНКО  ЗОРИЋ КУД „Чајавец“ Умјет.руков

. 

100 

10. РАТКО 

ЛАЛОВИЋ 

ОКУД „Петар 

Кочић“ 

Умјет.руков. 100 32. КАТАРИНА 

ВУКОЛИЋ 

КУД „Чајавец“ Умјет.руков

. 

75 

11. НАТАША 
МАСТИЛОВ

ИЋ 

КУД“Д.СТАН
КОВИЋ“ 

кореограф 100 33. АНДРЕА 
ГРАЧАНИН 

КУД „Чајавец“ Умјет.руков
. 

100 

12. АНА 

МАСТИЛОВ
ИЋ 

КУД“Д.СТАН

КОВИЋ“ 

кореограф 100 34. ДАНИЈЕЛА ЛАЈИЋ КУД „Чајавец“ Умјет.руков

. 

75 

13. ДАНИЈЕЛ  

ПОПОВИЋ 

КУД „Крњин“ Рук.ансам. 100 35. СИНИША 

МИХАЈЛОВИЋ 

КУД „Чајавец“ Умјет.руков

. 

100 

14. БОЈАН 
РАКОВИЋ 

КУД 
“Поткозарје“ 

Умјет.руков. 100 36. МАРИЈА  БУЈАК КУД „Чајавец“ Умјет.руков
. 

100 

15. ЈОВАНA 

БАЛАБАН 

КУД 

“Поткозарје“ 

Асист.групе 100 37. ЂОРЂЕ  

РАДУЈКОВИЋ 

АНИП 

„В.Маслеша“ 

Руков.групе 100 

16. МИЛАНА 
БАЛАБАН 

КУД 
“Поткозарје“ 

Асист. групе 100 38. ОГЊЕН 
КНЕЖЕВИЋ 

АНИП 
„В.Маслеша“ 

Руков.групе 100 

17. САША 

АРСЕНИЋ 

СКУД 

“Дервента“ 

Умјет.руков. 100 39. МИЛКИЦА 

БЕРЕНДИКА 

АНИП 

„В.Маслеша“ 

Руков.групе 100 

18. АНА 
КЕЦМАН 

 

СКУД 
“Дервента“ 

Рук.ансам. 100 40. ДЕЈАН ЛАЗИЋ АНИП 
„В.Маслеша“ 

Руков.групе 100 

19. МЛАДЕН 
КРСМАН 

КУД 
„Славија“ 

Умјет.руков. 100 41. МИХАЈЛО 
СТАНИМИРОВИЋ 

АНИП 
„В.Маслеша“ 

Руков.групе 100 

20. СИНИША  

ЈОВАНИЋ 

КУД „УНА“ Умјет.руков. 100 42. ПРЕДРАГ САВИЋ АНИП 

„В.Маслеша“ 

Руков.групе 75 

21. ДАНКА 
МАРАН 

КУД „УНА“ Вођ.пјев.групе 75 43. МИЛАН 
ЋОЋКАЛО                              

КУД 
„П.IК.Мркоњић“ 

Потпред. 100 

22. ДЕЈАН 

САВАНОВИ
Ћ 

КУД“Милан 

Егић“ 

Руков.ансам. 100      

                                                                                    
 

 

 

 

                                                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                                                                           САКУД РС 

 

                                                                                                                     ___________________________________ 

                                                                                                                               Хаџи Момчило Весовић 


