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Предмет:  Извјешај о раду за 2013 годину 
 

 

У 2013 .години су одржане двије сједнице Скупштине  Савеза те смотра Златно 

Коло. 

 

У Бањалуци је 27 априла одржана 5 сједница другог сазива скупштине Савеза и  

друга смотра САКУД-а РС ЗЛАТНО КОЛО. 

 

Сједници Скупштине је присуствовало 13 представника од 20 пуноправних чланова 

Савеза.Усвојен је извјештај о раду Савеза за 2012 годину  и формирана секција 

умјетничких руководилаца.Разговарано је и о темама као што су :чланство у 

Савезу;организација смотре;односи са министарствима ;реализација емисије 

Играјући-пјевајући; наступи на ESSFSR,разговори са војском и др..О наведеним 

темама су донесене и одређене одлуке и закључци. 

 

Смотра је одржана у касарни Козара за шта дугујемо велику захвалност Трећем 

пуку-Република Српска, оружаних снага БиХ. 

На смотри је наступило 12 КУД-ова из Републике Српске те као гост КУД Дрвар 

.Технички организатор смотре је био ЦКУД Веселин Малсеша те Предсједник 

О.Одбора Рајнат Мајсторовић а селектор смотре је био Младен Крсман. 

Жири смотре су чинили:Саван Руњо,Лука Медар,Мира Лукач,Миле Лукић и Стана 

Наградић.  

Додјељене су слиједеће награде: 

Награда за кореографију: ЦКУД Веселин Маслеша-Бања Лука 

Награда за изворност: Куд Уна-Нови Град 

Награда за најбољу народну ношњу: Куд Славија –Источно Ново Сарајево 

Награда за најуигранији ансамбл:КУД Чајавец - Бања Лука 

Награда за најбољи оркестар није додјељена. 

 

БРОНЗАНО КОЛО: КУД УНА, НОВИ ГРАД 

СРЕБРНО КОЛО : КУД СЛАВИЈА, ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО 

ЗЛАТНО КОЛО : КУД ЧАЈАВЕЦ, БАЊА ЛУКА 

 

Учесници су имали обезбјеђену вечеру и пиће а два најудаљенија ансамбла су 

користили и услугу  ноћења са доручком.  
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Наши ансамбли су наступили и на Европској смотри у Нишу гдје је КУД Уна  

добила двије специјалне награде. 

 

На Палама су 2 новембра 2013.  године одржане слиједеће активности. 

 

Одржана је друга сједница Секције кореографа,умјетничких руководилаца и 

учитеља народних игара.Сједници је присуствовао 31 члан  а усвојен је Правилник 

о раду те изабран Предсједник Секције Предраг Стевановић из Брчког и 

Подпредсједник Мирослав Вулић из Бањалуке. 

 

Одржана је и 6 сједница  Скупшине САКУД-а којој је присуствовало 19 

представника КУД-ова( 12 + 2 чланова Савеза) те 11 гостију. 

На сједници су уз одређене сугестије и измјене усвојени записници са 4 и 5  

сједнице,те Правилник о раду секције  као и извјештаји о смотри Златно коло и 

европској смотри у Нишу.  

На семинару , коме је присустовало 40 полазника смо имали част да слушамо два 

предавања. 

 1.Др.Мирјана Маврак :“ Кореограф и стручни руководиоц у одгојно –образовном 

раду“. 

2.Др,Драган Милинковић:“Вјештина коминицирања“ 

 

Учесници семинара ће добити увјерења о одслушаном предавању. 

Након семинара који је завршио око 17.30 часова смо имали прилику да се 

дружимо са члановима ансамбла КОЛО те да гледамо њихов цјеловечерњи 

концерт. 

 

 

Извјештај  по Одлуци Скупштине сачинио:                                                                                                     

                Предсједник САКУД-а РС: 

                       Младен Крсман 

                                                                                                


