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ИЗВЕШТАЈ  
СА  23. ЕССФ – Баоа Лука 2018.- Република Српска 

 
 
У Баопј Луци   се  у дане 19. и 20. Маја пдржала 23. ЕССФ  дијасппре и Срба у регипну у 
прганизацији Савеза Срба Немашке и супрганизатпра и дпмаћина САКУД РС 
Ушествпвалп 61 културнп умјетнишка друщтва из Савеза срба: Швајцарске, Оемашке, Аустрије, 
Италије, Слпвеније, Републике Српске, Румуније, Француске, Хрватске. 
Избпр представника Републике Српске за 5 пдпбрених мјеста пп Пдлуци Савјета, пдређен је пп 
пријавама заинтереспваних на Јавни ппзив САКУД РС, јер РС није пдржала „Златнп кплп“ тј. 
Прпјекат САКУД РС није ппдржан пд стране МПиК РС. 
Треба нагласити да на пснпву Пдлуке Савјета ЕССФ немају  правп ушещћа ансамбили кпји нису 
шланпви свпјих државних Савеза. 
 

Савез Републике Српске представљали: 
1. КУД „Илићка“ – Брчкп 
    кпрепграфија: „ Игре и пјесме сарајевскпг ппља“ - (аутпр: Дејан Милисављевић) 
    умјетнишки рукпвпдипц: Мирпљуб Мирић 
    57.мјестп: 88,33 ппена 
 

2. КУД „Кплпвит“  - Градишка 
    Кпрепграфија: „Збпр на Влащићу“ (аутпр: Миркп Бпрјанпвић и Гпран Кпвашевић) 
    умјетнишки рукпвпдипц: Миркп Бпрјанпвић 
    специјална награда за  кпрепграфију на бази истраживаоа терена 
    42 мјестп: 93,17 ппена 
 
3. КУД „Уна“ – Нпви Град 
     кпрепграфија: „ Глувп глампшкп кплп“ - (аутпр: Синища Јпванић) 
    умјетнишки рукпвпдипц: Синища Јпванић 
    55.мјестп: 89,83 ппена 
 
4. КУД „Чајавец“ – Баоа Лука 
     кпрепграфија: „ Сплет игара из Србије“ - (аутпр: Плга Скпвран) 
    умјетнишки рукпвпдипц: Мирпслав Вулић 
    брпнзана плакета и специјална награда за пдлишнп изведенп антплпгијскп дјелп 
   33.мјестп: 94,33 ппена 
 
 

# Ппбједник 23. Смптре је  КУД „Вук Карачић“ – Рпрщах – Савез срба Швајцарске 
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Мпра се нагласити да су друщтва из српске дијасппре узнапредпвала у свакпм ппгледу, нарпшитп  
пд       19. смптре кпја је пдржана  у Баопј Луци пктпбра 2014. гпдине, и када је нащ КУД „Чајавец“ 
псвпјип златну плакету.  
Резултат је тп великих улагаоа друщтава из српске дијасппре у нпве кпрепграфије, а нарпшитп у 
нпву и пригиналну   нпщоу,  шиме се друщтва из српске дијасппре знатнп ппдигла  нивп сценскпг 
изгледа. 
 
Истпвременп мпрам да кпнстатујем, да је вищегпдищое слабп финансираое друщтава у 
Републици Српскпј, а нарпшитп пд 2011.гпдине резултиралп и знатним падпм  у квалитету у гптпвп 
кпд свих друщтава у РС. Пвај пад квалитета је и један пд разлпга щтп се друщтва из Републике 
Српске нерадп пријављују за ушещће на ЕССФ. У прилпг тпме гпвпри шиоеница да САКУД РС и акп 
има пдпбрених 5 (пет) мјеста на ЕССФ не мпже збпг не заинтереспванпсти да пппуни пдпбрену 
квпту пд стране Савјета ЕССФ, па шак ни у Б.Луци, када су трпщкпви дпмаћих ансамбала на 
најнижем нивпу. 
На пснпву свега изнещенпг  и краткпг псврта на свеукупнп стаое у нащем фплклпру, ипак једна 
брпнзана плакета и двије специјалне награде пдржавају наща друщтва и сам САКУД РС на нивп 
ЕССФ. 
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                                                                                                          Хачи Мпмшилп Веспвић 

                                                                                               ______________________________ 


