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Бања Лука, 14.06.2016.године 
 

ИЗВЈЕШТАЈ 

са I СМОТРЕ „ЗЛАТНО КОЛЦЕ“ 

 

У организацији Савеза аматерских културно-умјетничких друштава Републике Српске (САКУД 

РС) 

У Градишци је 10.06.2016.године одржана 1. Смотра дјечијег фолклорног стваралаштва 

Републике Српске. 

Учесници Смотре КУД „Пискавица“ из Пискавице, АНИП „Веселин Маслеша“ и КУД 

„Чајавец“ из Бања Луке, КУД „Младост“ –Пале, фолклорна дјечија секција СКПД „Просвјета“-

Кнежево, СКУД „Дервента“-Дервента, КУД „Милан Егић“-Брезичани-Приједор, КУД „Милош 

Дујић Мишо“-Челинац , КУД „Уна“ – Нови Град, КУД „Боксит“ – Милићи, КУД „Але Обић“ и 

домаћин ЦКД „Лепа Радић“ из Градишке, са преко 400 учесника на прелијепо уређеној 

позорници уз добро осмишљену сценографију и уз детаље наше традиције дочека гостију (хљеб 

и со), дјевојчице и дјечаци домаћина ЦКУД „Лепе Радић“  у церемонији  отварања Смотре 

дочекали су своје другаре, дјецу из цијеле Републике Српске. 

 

Прва смотра дјечијег фолклорног стваралаштва РС била је ревијалног карактера, али је Савез 

АКУД-а именовао трочлани жири да описном оцјеном оцјени сваки дјечији ансамбл и тиме се 

стекне стручни 

поглед на тренутно стање у дјечијем фолклору РС. Жири у саставу Миле Лукић-учителј за 

народну игру, Јелена Кртесојевић МА етномузикологије и музичке педагогије те Мирјана 

Смиљанић-дипломирани васпитач за народну игру, оцјенио је да се дјечији ансамбли изабрани 

по Конкурсу Смотре налазе у изненађујуће добром и квалитеном стању. Дакле будућност 

очувања наше традиције није упитна али се у њу треба осмишљено улагати. 

 

Покровитељ манифестације су били Министарство просвјете и културе Републике Српске, Град 

Градишка и њен начелник госп. Латиновић агенерални спонзор Смотре компанија „Боксит“ из 

Милића и 

Многи други спонзори са територије општине Градишка. 

 

Овом Смотром, САКУД РС је заједно са домаћином демонстрирао одличну организацију, а 

дјевојчице и дечаке је у уводном дијелу Смотре забављао је глумачки студио „Рода“ из Бања 

Луке. Свој дјеци приређена је вечера и више сатна забава, а уз поздраве видимо се и следеће 

године одушевљена дјеца којима ће Смотра дуго остати у лијепом сјећању отпутовала су 

исретно стигла својим кућама. 

 

Смотра је имала свој лого, своју церемонију отварања и затварања и што је најважније врло 

квалитетан и садржајан програм у коме је САКУД РС, бирајући дејчије ансамбле за финално 

вече,  акценат дао на игре и пјесме из Републике Српске и БиХ. 
 
Предсједник САКУД РС 
Хаџи Момчило Весовић 


