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Датум: 21.12.2014.                                             
                                                              

 

Предмет:  Извјештај 

 
 

У Доњем  Жабару је 9. маја одржана 7 сједница другог сазива скупштине Савеза и  

Трећа републичка смотра САКУД-а РС ЗЛАТНО КОЛО. 

 

Сједници Скупштине је присуствовало 11 представника од 16 пуноправних чланова 

Савеза. (прилог-записник) 

 

Смотра је одржана у спортској сали Основне школе. 

На смотри је наступило 8 КУД-ова из Републике Српске са око 350 учесника . 

Домаћин смотре  је био КУД Рузмарин те Предсједник О.Одбора Стевановић 

Предраг. 

 

Жири смотре су чинили:Саван Руњо,Миле Лукић и Младен Крсман.  

 

Додјељене су слиједеће награде: 

 

Награда за кореографију: КУД Младост,Пале 

Награда за изворност: Куд Рузмарин.Доњи Жабар 

Награда за најбољу народну ношњу: Куд Младост,Пале 

Награда за најуигранији ансамбл:КУД Милош Дујић Мишо .Челинац 

Награда за најбољи оркестар :КУД Милан Егић ,Брезичани. 

 

БРОНЗАНО КОЛО: КУД РУЗМАРИН И КУД МИЛАН ЕГИЋ 

СРЕБРНО КОЛО : КУД УНА,НОВИ ГРАД 

ЗЛАТНО КОЛО : КУД МЛАДОСТ,ПАЛЕ 

 

Учесници су имали обезбјеђену вечеру и пиће . 

 

Учесници другог семинара народних игара су имали обезбијеђено ноћење те је 

дана 10 . маја одржан Семинар  на тему игара из Сарајевског поља  који је одржао 

кореограф Младен Крсман са сарадницима. 

10 . маја је одржана и сједница Секције кореографа,умјетничких руководилаца и 

учитеља народних игара на којој су подијељене чланске књижице и сертификати о 

одслушаним семинарима. 

Nа основу пројекта ,Смотра је суфинансирана са 3000 КМ од Министарства 

просвете и културе. 
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У Бања Луци је 11 октобра  3015 године одржана сједница Скуоштине савеза на 

којој је од 16 чланица савеза било присутно 8 представника тако да се нису 

доносиле никакве одлуке али се разговарало о свим питањима и активностим а 

савеза и КУД-ова појединачно.(прилог -записник) 

 

На Европској смотри сроског фолклора дијаспоре и Срба у региону   која је 

одржана тога викенда  у дворани Борик наступили су и наши представници. 

Поред дружења и упознавања великог броја наших људи из цијеле Европе  наши 

играчи су стекли ново искуство играња и такмичења са великим бројем такмичара . 

Чајавец-Бања Лука је имамо одличан наступ и освојио Златну плакету .КУД Уна-

Нови Град је добио  сребрну плакету и посебно признање за изворност а Куд 

Милан Егић-Брезичани  и Куд Милош Дујић-Челинац су добили бронзане плакете. 

                                                                                       

Од органа савеза може се констатовати  да Управни и Надзорни одбор  не раде тако 

да је сав посао пао на Скупштину као највиши орган и Предсједника и 

Ген.секретара као извршиоце. 

И поред свих тих тешкоћа одржано је осам сједница Скупштине,три смотре,два 

семинара,формирана секција а на рачуну је уштеђено преко 5000 КМ. 

Друштва међусобно комуницирају и сарађују,веб и ФБ страница су ажурне и 

прилично активне.Неколико тема  су стално у жижи ,као што је однос са 

министарством ,буџети,семинари ,такмичења и др. 

 

 

 

По овлаштењу Скупштине извјештај сачинио 

              Предсједник САКУД-а РС: 

                        Младен Крсман 

                                                                                                


