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ИЗВЕШТАЈ  
СА  24. ЕССФ – БЕОГРАД 2019.- Република СРБИЈА 

 
 
У Бепграду   се  у дане 08. и 09. јуна пдржала 24. ЕССФ  дијасппре и Срба у регипну у прганизацији 
Савеза Срба Швајцарске. Кап и сваке гпдине САКУД РС са маоим или већим пбимпм ушествује 
директнп са 8 других Савеза српске дијасппре у  прганизацији  ЕССФ. 
Овпга пута ЕССФ је пкупила 54 ансамбала из српске дијасппре и Срба из регипна. На 24 смптри 
ушествпвали су пп први пут и српска друщтва из Америке , Аустралије и Канаде. 
Избпр представника Републике Српске, с пбзирпм да је у Баоа Луци пдржанп „Златнп кплп“, 
пдредип је пласман  на истпј. Правп да ушествују на ЕССФ у Бепграду стекли су: 
 

1. КУД „Чајавец“- Баоа Лука 
кпрепграфија: „ Ђурђевдан у Пасијану““ - (аутпр: Дејан Милисављевић) 
умјетнишки рукпвпдипц: Мирпслав Вулић 
36.мјестп: 93,50 ппена 
 

2. КУД „Илићка“ – Брчкп 
    кпрепграфија: „ Игре и пјесме кпспвскпг ппмправља“ - (аутпр: Дејан Милисављевић) 
    умјетнишки рукпвпдипц: Мирпљуб Мирић 
    33.мјестп: 93,83 ппена 
 

3. КУД „Уна“ – Нпви Град 
    кпрепграфија: „ Ђурђевданска  пмаја“ - (аутпр: Синища Јпванић) 
    умјетнишки рукпвпдипц: Синища Јпванић 
    сребрна лакета 
    12.мјестп: 97,00 ппена 
 

4. КУД „Свети Сава“ 
кпрепграфија: „ Игре са Маоаше“ - (аутпр: Драган Ппппвић) 
умјетнишки рукпвпдипц: Драган Ппппвић 
49.мјестп: 89,17 ппена 
 

5. СКУД „Др. Младен Стпјанпвић“ - Приједпр 
кпрепграфија: „ Ппведи прп Тпдпрп“ - (аутпр: Дајана Кпстић) 
умјетнишки рукпвпдипц:  
сребрна  плакета  
33.мјестп: 96,00 ппена 
 
 

# Ппбједник 24.ЕССФ у Бепграду је АНИ „ОРО“ – Париз – Француска 
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Наступима нащих друщтава се мпже бити задпвпљнп јер је ппстигнут пдлишан резултат пд наща 
два друщтва кпји су псвпјили сребрне плакете КУД „Уна“ и СКУД „др. М.Стпјанпвић“ и акп су и КУД 
„Илићка „ и „КУД „Чајавец“ били на дпмак псвајаоа брпнзаних плакета. 
Мпра се наппменути да ппнпвним пдржаваоем „Златнпг кпла“ расте заинтереспванпст нащих 
друщтава и да се пни пзбиљнп ппшиоу припремати за наступ на ЕССФ гдје је кпнкуренција 
изузетнп велика. Избпрени пласмани на 5. „Златнпм кплу“ кпје је пвпга пута ппдржанп пд МПиК 
РС и кпји су птвприли пвп „Златнп кплп“ у пунпј , ппсјетипцима, двпрани „Обилићевп“, пшигледнп 
даје мптив и буди пптребу за дпказиваоем кпд  друщтава из Републике Српске, щтп свакакп 
радује, а и пбавезује ппсебнп САКУД РС. 
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