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УПУЋЕНО : 

MИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТРЕ РС 

Трг Српске бр. 1 

78000 Бања Лука 

 

ПРЕДМЕТ :ИЗВЈЕШТАЈ 

о намјенски утрошеним средствима, добивеним по 

ЈавномПозиву o суфинансирањупројекатаиз области културе и умјетности 

за  2018.годину 

 

 

УГОВОР:            07.06/052-2576/2018-45 

ПРОЈЕКТ:           “3. дјечија смотра фолклорног стваралаштва Републике Српске“ 

ИЗНОС:             4.400, 00 KM (четирихиљадечетристотинеKM) 

 

 

Поштовани, 

У прилогу дописа достављамо: 
1- Наративни Извјештај о реализацији пројекта „3. дјечија смотра фолклорног 

стваралаштва Републике Српске “ 

2- Финансијски извјештај са прилозима о намјенски утрошеним одобреним 
средствима за трошкове сценографије,расвјете,озвучења,  у износу од 
4.400 КМ, у складу са чланом 4. Уговора 

 

У приложеној документацији јасно се види да су по Пројекту одобрена средства 
од стране Министарства просвјете и културе РС у износу од 4.400 КМ намјенски 
потрошена за покриће планираних трошкова озвучења, расвјете, сценографије, 
Средства Савеза за покриће трошкова жирија, и мултимедије, те средства 
дистрихта за покриће вечере за учеснике Смотре 
 

Укупни  трошкови  од 8.764,97КМ по наведеној  структри реализовани су у складу 
са активностимапредвиђеним пројектом у фази припреме и реализације. 
САКУД РС је писменим путем затражио у два наврата одобрење да се промјени 
вријеме Смотре, с обзиром да су средства Министарства дозначена 
31.10.2018.године, те САКУД РС није могао Смотру одржати након што је отказао 
исту 29.10.2018.године. Поднијет је захтјев за одгађање уз образложење да Савезу 
треба најмање 2 мјесеца да исту организује и да је непримјерено за дјечији 
узраст да се иста одржи у зимском периоду већ је нови термин предложен за 
прољеће 2019.године. 
 

предсједник 

Бања Лука, 13.05.2019.године                      МП.                    Момчило  Весовић    

mailto:sakudrs@gmail.com


1. НАРАТИВНИ  ИЗВЈЕШТАЈ 

СЛОБОДНЕ ФОРМЕ СА СЛИКАМА 

 

 

Увод; 
3.смотра дјечијег фолклорног стваралаштва Републике Српске, одржана је у 
организацији САКУД РС, 11.маја 2019.године у Брчком. 
Домаћин Смотре била је КУД „Илићка“ – Брчко 

 

Активности смотре: 
Смотра је отпочела пријемом  учесника, у временском интервалу од 12:00 -13:30 

часова, а затим су водичи-волонтери учеснике одвели у ОШ у којој је сваки КУД 
имао по једну учионицу за гардеробу. 
Ту су сви учесници добили по један сендвич и флаширану воду а затим су са 

својим водичима по изузетно лијепом времену прошетали центром дистрикта 
Брчко.  

За то вријеме у хотелу „Јелена“ за све представнике учесника Смотре уприличен 
је пријем и радни ручак. 
Техничке и тонске пробе обављене су у периоду од 15:00 – 17:00 часова. 
Услиједио је незаобилазни дефиле центром дистрикта све до цркве Успења 
пресвете Богородице, гдје је обављено фотографисање учесника. 
Концертна активност отпочела је у 19:00 отварањем смотре у склопу које су се 
учесницима и публици обратили поздравним говорима предсједник САКУД РС 
госп. Хаџи Момчило Весовић, предсједник домаћина КУД-а „Илићка“  господин 
Јован Савић те градоначелник дистрикта Брчко госп. Синиша Милић који је и 
званично отворио „Златно колце“. 
Отварањем смотре отпочео је програм у коме су поред учесника 10 културно 
умјетничких друштава наступила и вокална пјевачка група „Босиљак“ која ради у 
оквиру КУД-а „Илићка“ 

Програм и наступе дјечијих ансамбала пратио је стручни жири у саставу: 
- Гордана Мајсторовић, МА – етномузикологије 

- Мирјана Смиљанић, дипл.васпитач за традиц.игру 

- Милош Симић – кореограф 

Жири је имао задатак да описним оцјенама испрати наступ сваког учесника 
указујући на добре и лоше стране у наступу, али и да да сугестије умјетничким 
водитељима ансамбала за будући рад са ансамблом. 
Послије наступа сви учесници заиграли су заједничко коло, а затим  је за све 
учеснике уприличена вечера и забава  у хотелу „Јелена“ 

 

Општи циљ пројекта: 
Остваривање сарадње дјеце и омладине са територије Републике Српске у циљу 
њиховог упознавања, дружења, размјене искустава те заједничког дјеловања кроз 
активности очувања и његовања традиције и културне баштине у потпуности је остварен. 
Смотра је окупила 8 дјечијих ансамбала из Републике Српске, а гости смотре су били 
дјечији ансамбл КУД „Мира Лукач“  из Дрвара – ФБиХ и КУД „Бранко Радичевић“ –
Ердевик-Република Србија 
Свим учесницима више од 350 дјеце узраста од 10-16 година поред сликања и наступа 
организована је заједничка вечера и дружење, на коме су се дјеца дружила до поноћи. 
 



Остварени спепцифични циљеви: 
 Стицање увида  стање и квалитет рада са дјецом у области културно-

умјетничког аматеризма, народне игре и пјесме 

Наведени циљ је у потпуности реализован, те је стручни жири направио 
забиљешку о сваком дјечијем ансамблу у смислу описне оцјене, кроз 
похвале и сугестије за унапређење рада сваког ансамбла. Из увида у 
забиљешку која ће бити достављена сваком ансамблу и архивирана у САКУД 
РС. Видљиво је да је стање у раду са дјецом задовољавајуће, али да има 
доста простора за бољи и напреднији рад. 

 Установљење наведене манифестације на републичком нивоу те иницирање 
организовања манифестација овог типа на регионалним нивоима. 
Ова трећа Смотра показала је да она треба да постоји и да треба уложити 
додатне напоре да се она сваке године одржава и развија, прије свега у 
програмском и организационом дијелу. Размишљања иду у правцу да се 
благовремено од стране стручних органа Савеза задају и обрађују 
планиране и осмишљене теме , чијом би се реализацијом брже развијало 
дјечије фолклорно стваралаштво у РС. 

 Окупљање и укључивање већег броја учесника са цијеле територије РС.  
Овај посебан циљ је у потпуности успио јер су Смотри присутвовали 
ансамбли из 8 градова РС, што би свакако требало бројчано повећати, 
повећањем буџета смотре. 

 Подстицање тимског рада и такмичарског духа међу учесницима, као и 
солидарности. 

 Медијска промоција локалне заједнице те реализованих активности као и 
утицај на јавно мњење у циљу изградње позитивних ставова о сличним 
догађајима те, посредно или непосредно, укључивање у исте. 
Промоција локалне заједнице дистрикта Брчко  је реализована у потпуности 
како у припремном периоду, тако и на дан Смотре, где је Смотру гледало 
више стотина гледалаца. Ипак стоји утисак да је медијска промоција могла 
бити знатно боља и да су медији иако уредно обавјештени недовољно пажње 
посвјетили овом значајном културном догађају . 

Треба истаћи изузетно повољну улогу и наклоност смотри „Златног кола“ од 
стране градоначелника госп. Синише Милића, који је отворио смотру и 
пропратио цјели концертни програм. 

 Подстицање младих људи на очување и његовање традиције и културне 
баштине. 
Овај перманентни задатак је и овај пут успјешно обављен и у склопу Смотре 

 Учење и стицање навика кроз заједнички рад и извршавање поједниачних 
задатака уз надзор и усмјеравање стручних лица. 

 Ово би требала бити најзначајнија дјечија мабнифестација ове врсте у 
Републици Српској јер чињеница да се сваке године одржава у другом граду 
даје јој предност у односу на остале сличне манифестације јер повезује дјецу 
и промовише све локалне заједнице Републике Српске. 

 

Учесници 3.дјечије смотре фолклорног стваралаштва Републике Српске су били: 
1. КУД „Илићка“ – Брчко – ДОМАЋИН СМОТРЕ,   
2. КУД „Младост“ – Пале, 
3. КУД „Милош Дујић-Мишо“ – Челинац . 
4. ЦКУД „Лепа Радић“ – Градишка  
5. КУД „Петар I Карађорђевић  Мркоњић“ – Мркоњић Град  
6. КУД „Боксит“ – Милићи (кореографија „Влашке игре“) 
7. КУД „Плетеница“ – Бјељина 

8. КУД „Милан Егић“ – Брезичани 

9. КУД „Мира Лукач“ – Дрвар - ФБиХ 

10. КУД „Бранко Радичевић“-Ердевик-Р.Србија 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

 

 

ПРИХОД 

Рб. Извор прихода КМ % 

 Министарство просвјете и културе 4.400,00 50,06 

 САКУД РС 700,00 7,96 

 Локална заједница 2.500,00 28,44 

 Донатори 1.190,00 13,54 

УКУПНО 8.790,00 100,00 

 

 

РАСХОД 

Рб. Назив расхода извор КМ 

01. Израда сценографије, озвучење и расвјета МПиК 4.400,00 

02. Штампање банера,карата,позивница,захвалница и др. дистрикт 124,07 

 дистрикт 40,00 

 сакуд 24,60 

03. Трошкови хране и пића дистрикт 2.300,00 

Трошкови хране и пића – донација у роби (875+175) пекара 1.050,00 

04. Трошкови мултимедиа (фото и двд ) сакуд 400,00 

05. Трошкови стручног жирија сакуд 200,00 

Трошкови смјештаја донација (1 особа 2 ноћи) хотел 142,30 

06. Трошкови горива сакуд 84,00 

УКУПНО  8.764,97 

Донације у роби пекара „Илићка 01“: 350 сендвича х 2,50 = 875 ;  350 вода х 0,50 =  175,00 

Донација услуге ноћења хотел „Јелена“: 1 особа , двије ноћи 

 

Прилог: 
01.  (01 )Рачун бр.8/2019  (средства МПиК РС) 
02. ( 01) Уплатница по рачуну 8/2019 од 10.5.2019 

03. (02) Рачун бр.4401/19 од 10.5.2019 

04. (02) Фискални рачун БА000640 

05. (02) Фискални рачуни БФ 4125; БФ 4127; БФ 4140; БФ4143 

06. (03) Рачун бр. 412/19-НЈ  од 11.5.2019 

07. (03) Пекара „Илићка 01“ – донација  (350 сендвича +350вода ½ лит 

08. (04) Признаница мултимедија (двд+фото) 
09. (05) Признаница жири 2х100 

10. (05) Донација 142,33 – ноћење с доручком 2х 

11. (06)Фискални рачуни бр. БФ571545; 0506-008472; 0104-005635;  

 

 

 

 

                                                                                                                       Предсједник 

Бања Лука, 14.05.2019.године                                                                Момчило Весовић 

 

 


