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Датум: 08.02.2016.                                             
                                                              

 

Предмет:  Извјештај 

 
 

У Калиновику је 4.априла 2015 г. одржана 9 сједница другог сазива скупштине 

Савеза и  Семинар секције на коме су обрађене игре из Доње Херцеговине  у 

ангажману Милета Лукића. 

Уз домаћинство КУД Загорје смо се лијепо дружили два дана. 

(Посебнио извјештај усвојен на сједници Скупштине) 

 

10 октобра 2015,у Градишци  је одржана  10 сједници Скупштине  којој је 

присуствовало 10  представника од 20 пуноправних чланова Савеза. Домаћин 

сједнице су били пријатељи из КУД-а Лепа Радић. 

 

Смотра је одржана 16 маја  у Дому Културе у Брезичанима. 

На смотри је наступило 7 КУД-ова из Републике Српске са око 350 учесника . 

Домаћин смотре  је био КУД Milan Egić те Предсједник О.Одбора Оливера Брдар. 

Смотри је претходио лијеп дефиле учесника улицама Приједора. 

Жири смотре су чинили:Саван Руњо,Миле Лукић и Стевановић Предраг.  

Додјељене су слиједеће награде: 

БРОНЗАНО КОЛО: КУД  Славија,Источно Ново Сарајево 

СРЕБРНО КОЛО : КУД др.Младен Стојановић,Приједор 

ЗЛАТНО КОЛО : КУД УНА,Нови Град 

 

Додјељене  су и награде за животно дјело  Мири Лукач,Влади Мандичевском и 

Васи Поповићу..   

Учесници су имали обезбјеђену вечеру и пиће . 

Nа основу пројекта ,Смотра је суфинансирана са 3500 КМ од Министарства 

просвете и културе. 

 

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

одржана   у дворани Сава Центра у Београду 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 . 

Наступили су КУД Младост ,КУД Уна и КУД Коловит који је имао запажен наступ 

и освојио награду за изворност. 
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Савез је потписао и Протокол  о сарадњи са Савезом Срба у Румунији . 

 

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. 

Савез тренутно чине 20 КУД-ова из цијеле РС уз сарадњу и посредно учешће још 

најмање двадесетак друштава . 

Друштва међусобно комуницирају и сарађују,ФБ страница је ажурна и прилично 

активне а веб страница је блокирана јер особа задужена за ажурирање  није радила 

посао који је обећала. 

 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 

                                                                                                


