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ИЗВЈЕШТАЈ 
са 8.семнара САКУД РС 

„ИГРАЧКА ТРАДИЦИЈА ПОДРИЊА“ 
 
 
УГОВОР:               Бр. 07.06/63-3-1/2021-46         
ПРОЈЕКАТ:          „ИГРАЧКА ТРАДИЦИЈА ПОДРИЊА“  
                              по записима Оливере Васић из 1991.године 
 
 
 
 
 
 
Увод:                                                                                                                                        ( плакат семинара) 
За напоменути је да одржани наведени семинари чине 
реализацију планске едујације руководиоца ансамбала у 
организацији САКУД РС, а уз одлучну подршку МПиК РС. 
 
Планска едукација коју је за Савез урадио стручни Савјет, 
подразумјева едукацију руководилаца ансамбала, 
приоритетно едукативном обрадом етнокореолошких зона 
Републике Српске и БиХ. 
 
У Плану едукације руководилаца ансамбала уврштене су и 
опште теме које едукују руководиоце у смислу правилног 
грађења лика руководилаца, начина вођења ансамбла, 
избор програмског садржаја и улоге и најбољег начина 
умјетничке интерпретације културног насљеђа, али  и етно 
кореолошких зона  ех ЈУ. 
Треба нагласити да усаглашавање слободних термина  и 
слободних термина салe, гдје би се семинар могао одржати, 
у многоме утиче на промјене по наведеним питањима 
регулисаним Пројектом.  
На то свакако утиче и разлика висина додјељених  
финансијским средствима у односу на планиране. 
Ипак и поред свих наведених искушења САКУД РС је са 
успјехом организовао семинар. 
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У дане петак, субота и недеља од 18.-20.02.2022.године реализпван је 8. Семинар Савеза, семинар 
„у живо“, у Б.Луци  
 
Предавачи:                    ма Сања Пупац – етномузиколог и кореолог 
                                           Софија Вучићевић – дипл.- етно музиколог 
Координатор:                Момчило Весовић, дипл.ецц                                         (скрипта за полазнике) 
 
Корепетитор:                  Марко Бабић 
 
Јавним позивом, објављеним 28.01.2022.године на званичној web 
страници Савеза, отпочела је пријава учесника. На Јавни позив је 
пријављено 48 кандидата из 24 културнао умјетничка друштва. 
Семинар је одржан у периоду од 18.-20. фебруар у радној сали 
чланице Савеза РКУД „Пелагић“, гдје је договорено да се 
Споразумом РКУД “Пелагић“ обештети за потрошњу струје и 
одржавање хигијене, а да се у организациони тим уврсте три члана 
извођачког фолклорног ансамбла РКУД „Пелагић“. 
 
Свим полазницима је благовремено достављен Програм семинара 
са прецизираном сатницом по темама семинара. Треба 
напоменути да су теме семинара обухватиле пјевачку и играчку 
традицију Подриња. 
 
Играчка традиција: 
Првог дана семинара присуствовало је 38 полазника, а током презентације иста је отпочела у 
18:00 часова,  а садржавала је: 

• Основне информације о др Оливери Васић 
• Информација о моделу и садржају предавања 
• Разлози за одабир предметне материје и основне карактеристике исте 
• Учење играчких образаца народних кола у две варијанте (без музичке пратње, са 

музичком пратњом) 
Презентација завршена у 20:30 часова 
 
Другог дана семинара присуствовало је 36 полазника, предавања су отпочела од 09:00 часова, по 
потреби кориштен је корепетитор, а обрађиване су теме: 

• Презентација вокалне традиције 
Подриња  (једногласно и 
двогласно пјевање старије и 
новије традиције) 

• Учење одабраних примјра пјесама 
(дјевојке су училе једногласно 
пјевање те двије пјесме старије 
сеоске традиције) 

• Учење одабраних примјера 
пјесама (момци су учили 
једногласно пјевање и двије 
двогласне (хетефони и хемофони 
облик) 

• Учење играчких образаца осталих народних игара Подриња у двије варијанте                                  
Презентација завршена у 21:00 часова 
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Трећег дана семинара присуствовало је 35 полазника, презентација је отпочела у 09:00 часова, а 
обрађене су теме: 

• Понављање научених пјесама 
(посебно женска, па посебно 
мушка група) 

• Понављање научених пјесама и 
заједничко пјевање женске и 
мушке групе 

• Понављање и утврђивање 
научених играчких образаца 14 
народних игара Подриња. 
 

Семинар завршен додјелом Увјерења о 
одслушаном семинару у 14:30 часова. 
 
Током семинара обрађене су пјесме: 
 „Чувам овце крај зелене јове“ ,  
 „Голуб гуче на јели“  
 „Ми смо секе запјевати знале“ 
 „Вишњичица род родила“ 

(двогласно на бас – хемофонија) 
 „Осуло се небо звездама“ 

 
Током семинара обрађено је и научена 
14  традиционалних игара Подриња: 
 Сакајдо 1  
 Сакајдо 2 
 Двојак 
 Сремица  
 Тројак – мјесто1  
 Тројак – мјесто2 
 Четворак 1   
 Четворак 2 
 Четворак 3 
 Чалдиша 1   
 Чалдиша 2 
 Македонка – с ноге на ногу 
 Босанчица 
 Цуца-около 

                     
У потпуности је реализован циљ 
семинара  да се кроз практичну 
демонстрацију пјесме и играчких 
образаца полазницима приближи 
пјевачка и играчка традиција, област и стил у Подрињу. 
Свакако да је реализован и индиректни циљ семинара да се кроз пружање наведених информација 
подстакне развој властитих капацитета руководилаца ансамбала  и КУД-ова Републике Српске 
истовремено семинар је указао и на чињеницу  да је могуће и да треба у раду Савеза стремити 
стварању властитих образовних  капацитета. 
Имајући у виду број од 48 пријављених учесника за семинар, чињеницу да га је већина 
пријављених испратила од почетка до краја, да је све планирано презентовано,  да су 
коментари учесника позитивни, да су наученим од стране полазника изузетно задовољни 
предавачи, утврђено да је  семинар успјешно завршен и да су полазници добили очекивана 
знања. Учесницима семинара који су истом присуствовали 75% времена, уручена су 
увјерења о похађању семинара „ Играчка традиција Подриња“  
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РЕЗИМЕ: 
Очекивани резултат семинара тј.  шира примјена и  адекватно презентовање традиционалних 
народних игара Подриња на сцени је у потпуности демонстрирана и усвојена од стране полазника 
што је по оцјени предавача оцјењено одличном оцјеном  
Пројектне активности ће кроз Извјештај бити бити презентоване на званичној web страници Савеза. 
Специфични пројектни циљ, тј.  подизање нивоа презентације актуелних али и будућих 
кореографских дјела кроз корекцију постојећег играчког репертоара у складу са новим 
компетенцијама стеченим на семинару такође је у потпуности реализован 
Овим семинаром, подређеном нематеријалном културном насљеђу,  створени су кроз едукацију 
руководилаца фолклорних ансамбала подизање степена умјетничке презентације и 
професионализације програма културмо-умјетничких друштава што је и један од стратешких 
циљева зацртаних у Стратегији развоја културе РС. 
 
                                                                                                                           Учесници 8 семинара 

Рб. Име и презиме куд функција Прис. 
% 

Рб. Име и презиме куд функција Прис. 
% 

01. ЈОВАНА 
ЋИРИЋ 

РКУД 
„Пелагић“ 

Руков.ансам 100 20. МАРИЈА  БУЈАК КУД „Чајавец“ Умјет.руков
. 

100 

02. БРАНО 
СТАНОЈЕВИЋ 

КУД „Мост“ 
Братунац 

Умјет.руков 100 21. ДРАГАН 
ПОПОВИЋ 

КУ Св. Сава Умјет.руков 100 

03. АНАСАСИЈА 
МАРЈАНОВИЋ 

РКУД 
„Пелагић“ 

Руков.ансам 100 22. БОЈАН  КУКИЋ РКУД „Пелагић“ Умјет.руков
. 

100 

04. МИЛАНА 
ЛУКИЋ 

КУД  
Шареница 

Умјет.руков 100 23. ТАТЈАНА 
ШКОРИЋ 

РКУД „Пелагић“ Руков.ансам
. 

100 

05. СТАНА 
НАГРАДИЋ 

Кудм 
„Босиљак“ 

Умјет.рук.. 100 24. АЛЕКСАНДРА 
ОРОЗОВИЋ 

РКУД „Пелагић“ Руков.ансам
б. 

100 

06. ЉУБИША  
УДОВИЧИЋ 

КУД 
„Чајавец“ 

Умјет.руков. 100 25. ИВАНА  
ШТЕКОВИЋ 

РКУД „Пелагић“ Руков.ж.пје
в. 

100 

07. МАРИНКО  
ЗОРИЋ 

КУД 
„Чајавец“ 

Умјет.руков. 100 26. МИРКО 
БОРЈАНОВИЋ 

КУД Коловит Умјет.руков 100 

08. САНЕЛА 
ПОПОВИЋ 

КУД Котор 
Варош 

Умјет.руков 100 27. ЉУИША ЏАНАН КУ Св. Сава Руков.ансам 100 

09. МИРЈАНА 
СМИЉАНИЋ 

ЦУД“Лепа 
Радић“ 

Умјет.руков. 100 28. ГОРАН ПУПАЦ АНИП 
„В.Маслеша“ 

Умјет.руков 100 

10. ОГЊЕН 
КНЕЖЕВИЋ 

АНИП 
„В.Маслеша“ 

Руков.групе 75 29. ВУК 
РАДУЈКОВИЋ 

АНИП 
„В.Маслеша“ 

Руков.ансам 100 

11. МИЛКИЦА 
БЕРЕНДИКА 

АНИП 
„В.Маслеша“ 

Руков.групе 100 30. АНДРЕА 
ГРАЧАНИН 

КУД „Чајавец“ Умјет.руков
. 

100 

12. АНА 
МАСТИЛОВИЋ 

КУД“Д.СТА
НКОВИЋ“ 

кореограф 100 31. ЂОРЂЕ ВАСИЋ КУД „Боксит“ Умјет.руков 100 

13. МИХАЈЛО 
СТАНИМИРОВИЋ 

АНИП 
„В.Маслеша“ 

Руков.групе 100 32. МИЛКИЦА 
БЕРЕНДИКА 

АНИП 
„В.Маслеша“ 

Руков.ансам 100 

14. РАДОСАВА 
РАДАКОВИЋ 

АНИП 
„В.Маслеша“ 

Руков.ансам 100 33. МАРИЈА 
ЈАКОВЉЕВИЋ 

АНИП 
„В.Маслеша“ 

Руков.ансам 100 

15. ДРАГАНА 
НИКОЛИЋ 

Мост 
Братунац 

Умјет.руков 100 34. ЂОРЂЕ  
РАДУЈКОВИЋ 

АНИП 
„В.Маслеша“ 

Руков.групе 100 

16. САНЕЛА 
ЖИГИЋ 

КУД Ђердан Умјет.руков 100 35. ДРАГИЦА 
НИНКОИЋ 

КУД „Мост“ 
Братунац 

Руков.ансам 100 

17. ЗЛАТАН 
ПОПОВИЋ 

Аадемија БЛ     студент 100 36. АНА КЕЦМАН СКУД Руков.ансам 33 

18. СИНИША 
МИХАЈЛОВИЋ 

КУД 
„Чајавец“ 

Умјет.руков. 100 37. САША АРСЕНИЋ СКУД 
„Дервента“ 

Умјет.руков 33 

19. МЛАДЕН 
КРСМАН 

КУД 
„Славија“ 

Умјет.руков. 75 38. ДРАГАН 
ЈОВАНОВИЋ 

КУД „Добој“ Умјет.руков 33 

          

                                                                                                                                 
 

 

                                                                                                                                    САКУД РС 

Бања Лука, 28.02.2022-године                                                   _____________________________  
                                                                                                                              Момчило Весовић 


