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Бр.0030/6/2017 
ИЗВЕШТАЈ  

СА  22. ЕССФ – ПОРТОРОЖ 2017.- Република Слпвенија 
 

У Пптпрпжу  се пве гпдине у дане 03. и 04. јуна пдржала 22. ЕССФ  дијасппре и Срба у регипну. 
Учествпвалп 49 културнп умјетничка друштва из Савеза срба: Швајцарске, Нјемачке, Аустрије, 
Италије, Слпвеније, Републике Српске, Румуније, Француске. Изпсталп је учешће КУД-пва из  
Шведске. 
САКУД РС је за пву ЕССФ пдабрап три ансамбла, пд чега је КУД „Славкп Мандић „ - Лакташи 
пдустап јер није успип да пбезбједи виспка финансијска средства за трпшкпве превпза и смјештаја 
ансамбла. 
 

Савез Републике Српске представљали су: 
1. КУД „УНА“ – Нпви Град 
    кпрепграфија: „ Игре и пјесме нпвскпг Ппдгрмеча“ - (аутпр: Синиша Јпванић) 
    умјетнички рукпвпдипц: Синиша Јпванич 
    сребрна плакета плакета  и специјална награда за најбпљу мушку пјевачку групу  
17.мјестп: 92,167 ппена 
 

2. СКУД „Др. Младен Стпјанпвић“  - Приједпр 
    Кпрепграфија: „Игре из Радич ппља“ (аутпр: Дејан Милисављевић) 
    умјетнички рукпвпдипц: Жељкп Шпрмаз 
    44 мјестп: 82,33 ппена 
 

3. Ппбједник 21. Смптре КУД „Стеван Мпкраоац“ – БЕЧ – Савез срба Аустрије 
 

Мпрам нагласити да су на пвпј смптри учествпвала самп два наша друштва при чему је КУД „УНА“ 
из Нпвпг Града- псвпјила сребрену  плакету и специјалну награду за извпрнп пјеваое мушке 
впкалне групе, а СКУД „Др.Младен Стпјанпвић“ се пласирап на 44 мјестп. 
 

Ппследица малпг брпја учешћа наших друштава, на кпјима је САКУД РС редпван супрганизатпр и 
са свјим чланицама учествује сваке гпдине на пвпј међунарпднпј културнпј манифестацији, али и 
активнп учествује у припреми сваке ЕССФ, јесу свакакп  лпши пласмани на 21. ЕССФ у Бечу гдје смп 
са 4 друштава учесника  јакп лпше пласирани. У Бечу су сва наша друштва пдличнп презентпвала 
нарпдне игре и пјесме наших крајева, да су сребрена и брпнзана плакета резултат са кпјима се 
мпра бити задпвпљнп, јер су улагаоа  у фплклпр Републике Српске  минпрна.  
Мпра се нагласити да  лпш пласман СКУД „Др.Младен Стпјанпвић“ , није  прави пдраз приказанпг 
и пстваренпг пласмана,  јер су пп мпм мишљеоу, пба  наша ансамбла пдличнп  и у свим 
елементима кпректнп пдиграли  свпје тачке и заслужили су далекп бпљи пласман. 
 

На састанку Савјета смптре, кпји чине 8 Савеза  из дијасппре и САКУД РС указап сам на грешке у 
прганизацији али и недпумици шта су прави циљеви Смптре. Свакакп да тп није нпвац, већ:  
       -      дружеое и међуспбнп уппзнаваое у циљу размјене искуства и бпље међуспбне сарадое, 

- Пптребнп да се прганизација Смптре дигне на виши нивп и у смислу већег ппштпваоа 
извпђача   

- Прихваћена је иницијатива више Савеза па и нашег САКУД РС, да се за следећу смптру кпја 
ће се пдржати у Баопј Луци маја 2018.гпдин , изради нпви Правилник смптре. 

- Треба нагласити да се Савјет еврппске смптре и срба у регипну регистрпвап пве гпдине кап 
правнп лице  у Љубљани – Република Слпвенија.и да се Савјет Смптре региструје кап 
правнп лице.  
 

                   Баоа Лука, 10.06.2017.гпдине                           Предсједник САКУД  РС: Мпмчилп Веспвић 
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